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คํานาํ 
 

                สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนงานของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง รวมทั้งงานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย โดยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็น
ส่วนงาน และขณะน้ีได้จัดต้ังเป็นส่วนงานแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่15 กรกฎาคม 2559  
                ภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือสนับสนุน รองรับภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และในการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย การ
ประกันคุณภาพเป็นกลไกหน่ึงที่ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้
เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งแรกเม่ือปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) 
และได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบันนับเป็นการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 8   

  สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558- 31 กรกฎาคม 
2559) น้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําหนดการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งช้ี 
5.1 (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน)
และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัว
บ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไม่คิดคะแนน) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารท่ีสนับสนุนการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพทุกท่านที่ เสียสละเวลามาช่วยประเมินในคร้ังน้ี รวมทั้งบุคลากรของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันทํางานและจัดการประกันคุณภาพการศึกษาในคร้ังน้ี      
 
 
 
                                        (นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา) 
                รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                                                     29 สิงหาคม 2559 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
   

  รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558 ฉบับน้ี ได้ดําเนินการตามแนวทาง
มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กําหนดขึ้น  

  การประเมินตนเองของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 เป็นผลการดําเนินการระหว่าง          
ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 -31 กรกฎาคม 2559)  ประเมินตนเองใน 2 องค์ประกอบ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  คือ      
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน) 
และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไม่นําผลประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 6.1 มาคิดคะแนน)   
  
ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
               ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2558 ใช้เกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.) และตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้กําหนดคะแนนของแต่ละเกณฑ์ไว้ต้ังแต่ 1-5 คะแนน ในการประเมินตนเองของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยได้ต้ังค่าเป้าหมาย รายงานผลการดําเนินงาน แล้วเทียบกับคะแนนประเมินตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ต้ังเป้าหมายในการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด จํานวน 6 ข้อ 4 คะแนน ซึ่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่
กําหนด 

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัวบ่งช้ี
ที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด คือได้ 
4.53 คะแนน (ไม่นําผลประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 6.1 มาคิดคะแนน)  
 

      แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมแีนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการทํางาน อาทิ 

1. การขอความร่วมมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบ e-meeting ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
มากขึ้น เพ่ือประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร เวลาในการทํางาน 

2. การเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการทํางาน
ของสภามหาวิทยาลัย  

3. การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความสามารถ และศกัยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

4. จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้แก่สภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 



ส่วนท่ี 1 
        บทนาํ 

1.ความเป็นมา  
 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย (Governing 
Body) กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาและสนับสนุนผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินงานตาม
พันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์การท่ีมีบทบาทและความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว สภามหาวิทยาลัยก็ย่ิง
มีบทบาทอํานาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น  
          ดังน้ันเมื่อบทบาท อํานาจหน้าที่ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป สภามหาวิทยาลัยจึง
ควรมีเครื่องมือและกลไกของตนเองที่จะช่วยสนับสนุนการทํางาน การติดตาม ผลักดันตามนโยบายและที่กําหนดไว้ 
เพ่ือทําให้การทํางานของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งต่อเน่ืองถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
         สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดําริของนายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง จึงได้เสนอโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพ่ือทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเป็นเคร่ืองมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
การทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2550 วันที่ 10 
มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองใน
สํานักงานอธิการบดี 
           ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 5/2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบให้ปรับ
โครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกํากับขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย แบ่งโครงสร้างเป็น 4 งาน คือ 
งานประชุมและเลขานุการ งานกิจการพิเศษ งานบริหารธุรการ และงานแผนและยุทธศาสตร์ และหลังจากน้ันได้เริ่มรับ
โอนงานมาดําเนินการ อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดี การสรรหาคณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน สํานัก การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

            มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 และ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเป็นส่วนงาน 
และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 6/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้ประกาศเป็นส่วนงาน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ 
กําหนดให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ ในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
2. สถานที่ต้ัง  ช้ัน 3  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  
10170  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31302-31304 โทรสาร 0 2849 7505  
 
3. ภาระหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
          ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 กําหนดภาระหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย คือ 
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          สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

4. ขอบข่ายหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

       จากภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้นํามากําหนดเป็นขอบข่ายหน้าที่ โดยแบ่งเป็นภารกิจ 4 ด้าน ดังน้ี  
4.1 การบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ 
      4.1.1 สารบรรณ ทําหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้-ตอบหนังสือ การจัดเก็บ-ค้นหาเอกสาร หนังสือ  
การเวียนข่าวสาร  
      4.1.2 บริหาร ธุรการ ทําหน้าที่ด้านการเบิกเงิน การจัดทําบัญชี การจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดทําทะเบียน
ครุภัณฑ์ งานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง แผนต่างๆของหน่วยงาน การติดตามคดีความ  
คดีฟ้องร้องต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
     4.1.3 ดูแลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
4.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการ มีหน้าที่ 
      4.2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย การจัดเตรียมการประชุม การติดต่อประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง การ
จัดทํารายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม การเวียนรายงานการประชุม 
      4.2.2 การติดตามการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
      4.2.3 เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย 
4.3 การสรรหา และการประเมินผลผู้บริหาร มีหน้าที่ 
      4.3.1 การสรรหา อาทิ การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       4.3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
4.4 ภารกิจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่   
      4.4.1 งานกิจการพิเศษต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
      4.4.2 งานเชิงยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย อาทิ การวิจัย การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล  
สารสนเทศ เพ่ือประกอบการพิจารณา การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย 

 
            

5. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
 

5.1 ปรัชญา 
         รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
 

5.2 ปณธิาน  
          สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเคร่ืองมือ กลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือน การกํากับ

ติดตาม การดําเนินการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

5.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
        สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 พันธกิจ ( Mission) 
 5.4.1 ปฏิบัติงานด้านบริหารธุรการของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 

 5.4.2 เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ การค้นคว้า อ้างอิงของสภามหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 5.4.3 รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 5.4.4 การติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 5.4.5 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.4.6 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 5.4.7 การประสานติดตามคดีที่เก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัย 
 

5.5 ค่านิยมหลักของหน่วยงาน  
            นําค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย คือคําว่า TEAM มาเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

             T  = Transparency     โปร่งใส    
              E   = Excellence        ความเป็นเลิศ 
             A   = Amicability       กัลยาณมิตร        
               M  = Moral  Courage  ความกล้าหาญทางจริยธรรม  

 

6. แผนยุทธศาสตรข์องสาํนกังานสภามหาวิทยาลัย  
                 การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยน้ี อยู่ระหว่างการดําเนินการของแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) 
และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559–2563   
                  ทั้งน้ีแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) (สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559–2563  ประกอบด้วย 

3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ีคือ 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างให้มีสมรรถนะให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
(Smart Staff ) 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการทํางาน รองรับ สนับสนุนภารกิจ นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Support)  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ (Smart Office)  

 
       เป้าประสงค์  1. บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  
                        2. สนับสนุน รองรับการทํางาน ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และม ี
                           ประสทิธิภาพ 
                        3. มีระบบการปฏิบัติงานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
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7. โครงสร้างการบริหาร  
        ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นส่วน
งาน และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีประกาศเป็นส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แล้วน้ัน  

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ส่วนงานพิจารณาปรับโครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการทํางาน การทํางานมีการเช่ือมโยงประสานกันน้ัน สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ให้ปรับโครงสร้างโดยตัดงานออกไป  (ตามแนวคิด 1 งาน ควรมีบุคลากรอย่างน้อย 
10 คน) และแบ่งเป็นภารกิจแทน โดยในหน่วยงานมี  4 ภารกิจ ทั้งน้ีเพ่ือความคล่องตัว ความสะดวกในการปรับเปลี่ยน
การทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในแต่ละชุด 
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                                           โครงสร้างของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ.2559) 

 
                                                              สภามหาวิทยาลัย 

                                                                           
 

                                             
    อธิการบดี 

                                       
 
                                                       

รองอธิการบดี 
 
 
 
 

                             สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร          สํานักงานอธิการบดี                 คณะวิชา                 ศูนย์/สถาบัน/สํานัก           
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ภารกิจที่ 1  
การบริหารงานทั่วไป 

  บุคลากร รับผิดชอบ 1 คน 
 

ภารกิจที่ 2  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

และเลขานุการ  
บุคลากร รับผิดชอบ 1 คน 

 

ภารกิจที่ 3  
การสรรหา และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร 

บุคลากร รับผิดชอบ 2 คน 

ภารกิจที่ 4  
งานกิจการพิเศษต่างๆ ของ

สภามหาวิทยาลัย 
บุคลากร รับผิดชอบ 1 คน 

 

8. โครงสร้างการบริหารงานภายในสาํนกังานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

         นายกสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           

 
 

รองอธิการบดี (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ) 
                                                                  

 
 

                   ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
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แผนภูมิอัตรากําลังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
                 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

         (ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
                                                                                           นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 

      (รักษาการฯ) 
 

 
 

             
                  
               
 
       
                                                          
จํานวนข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างปัจจุบนั                        
ข้าราชการ            1 คน                         
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    4  คน                       

  ลูกจ้างชั่วคราว            -  คน 
รวม            5 คน            

- นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ     
เลขที่อัตรา 2-3-28-628 
(น.ส.ฐิติมา  น้อยแอ) 

-นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เลขที่อัตรา 2-3-28-632 
(นางประไพพรรณ ขําภาษี) 

-นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เลขที่อัตรา 2-2-28-6-580    
(น.ส.จันทิมา เขมะนุเชษฐ์) 

-นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เลขที่อัตรา 2-3-28-631    
(นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต) 
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9. จุดเด่นของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มกีารบริหารจัดการที่รวดเร็ว คล่องตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจ เพ่ือตอบสนองการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 2. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

10.  การบริหารจัดการ 
        10.1 งบประมาณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเดียวคือ งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอขอต้ัง
งบประมาณ จํานวน 1,538,600 บาท ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน 1,663,143 บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 108.09 เน่ืองจาก 
                ในปีงบประมาณ 2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับเงินอุดหนุนมาจัดกิจกรรม จํานวน 2 
โครงการ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้จัดโครงการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 2 โครงการ  
(รวมท้ังหมด จํานวน 4 โครงการ) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการโครงการที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  
                
       ตารางที ่1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรต้ังแต่ปี 2555-2559  

ปี 
งบประมาณทีเ่สนอ 
ขอรับการจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจริง
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

(บาท) 

ได้รับงบประมาณคิดเปน็ 
ร้อยละ 

2559 
2558 
2557 
2556 
2555 

1,826,900 
1,538,600  
1,464,100 
1,330,200 
938,800 

1,384,619* 
1,663,143 
754,035.43 
1,330,200 
938,800 

75.79* 
108.09 
51.50 
100 
100 

 

               *ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 
 

10.2 สรุปงบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจ่าย  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย

1,663,143 บาท โดยสรุปเป็นรายรับ รายจ่าย จําแนกตามหมวดได้ดังน้ี  
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ตารางที่ 2 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามหมวด
รายจ่าย  

รายการ 

จํานวนเงิน
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
จริง (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการเบกิจ่าย
จากยอดรายรบั 

1. หมวด เ งิ น เ ดื อนและ ค่ าจ้ า ง
ประจํา 

1,031,721 1,031,721 --- 100 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 

269,622 173,460   96,162 64.33 

3. หมวดพัฒนาบุคลากร 30,000 14,132.81 15,867.19 47.10 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,300 6,218 5082 55.02 
5. หมวดเงินอุดหนุน 350,500 280,884 69,616 80.13 

รวม 1,663,143 1,497,835 170,801 90.05 
 
ตารางที่ 3 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตาม

หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 

รายการ 

จํานวนเงิน
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
จริง (บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการเบกิจ่าย
จากยอดรายรบั 

1. หมวด เ งิ น เ ดื อนและ ค่ าจ้ า ง
ประจํา 

1,128,700 1,126,074 2,626 99.77 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 

100,314 132,966 -32,652 132.55 ** 

3. หมวดพัฒนาบุคลากร 11,376 - 11,376  
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,285 5,025 -740 117.27 ** 
5. หมวดเงินอุดหนุน 139,944 10,938 129,006 7.82 

รวม 1,384,619 1,275,003 109,616 92.03 
หมายเหตุ ** โอนเงินหมวดอ่ืนๆ ไปเบิก-จ่าย (หมวดพัฒนาบุคลากร) 
 
10.3 อาคารสถานท่ี 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 152.56 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ  ดังน้ี  
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        ตารางที่ 4  แสดงจํานวนห้องและพื้นทีข่องแต่ละห้อง 

ใช้งานพ้ืนที่ 
 

จํานวนห้อง พ้ืนที่ (ตร.ม.) 
1.ห้องผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 24.82 
2.ห้องทํางานของเจ้าหน้าที่  1 42.28 
3.ห้องประชุม 1 28.15 
4. ห้องจัดเก็บเอกสาร 1 45.06  
5.ห้องนํ้า 3  12.25 
รวม 7  152.56 
 

11. บุคลากร 
11.1 จํานวนบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

                  ปัจจุบันสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีบุคลากร 5 คน  คือ 
   1. นางสาวญาณิฐา หลมิวัฒนา         รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ  
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 2. นางประไพพรรณ ขําภาษี  นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 3. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต                 นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 4. นางสาวฐิติมา   น้อยแอ            นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 5. นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ ์  นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                   

ทั้งน้ีสามารถจาํแนกประเภทตามสถานภาพได้ ดังน้ี 
 
      ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกงานตามประเภท 

ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
สาย ข สาย ค 

สาย
วิชาการ 

สาย 
บริหาร 

ภารกิจบริหารงานท่ัวไป -   1    1 
ภารกิจการประชุมและ
เลขานุการ   

 
1 

 
  1 

ภารกิจการสรรหา 
ประเมินผู้บริหาร    

 
2 

 
  1 

ภารกิจกิจการพิเศษ  1      1 
 รวม  1  4    5 
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      ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
สาย ข สาย ค 

สาย
วิชาการ 

สาย 
บริหาร 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไปเชี่ยวชาญ - 1 

 
 

 
  1 

นักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ   

 
4 

 
  4 

 รวม        5 
         

11.2 การพัฒนาบคุลากร 
  11.2.1 การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 -30 กันยายน 2558) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมี
บุคลากร จํานวน 5 คน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดู
งาน เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการทํางานและการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เปิดโลก
ทัศน์ในการทํางานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง และธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังน้ี   
 

   ตารางที่ 7 บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1. นางสาวญาณิฐา          
หลิมวัฒนา 

1. ศึกษาดูงาน  
ม.นเรศวร 
 
 

2.อบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

13 
กุมภาพันธ์ 
2558 
 

กรกฎาคม 
2558  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม
จันทร์ นครปฐม  

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 
 
 

2. นางประไพพรรณ        
ขําภาษี  

1. ศึกษาดูงาน  
ม.นเรศวร 
 
 

2.โครงการอบรมการ
เขียน SAR และการ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
รองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

13 
กุมภาพันธ์ 
2558 
 

3 เมษายน 
2558 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม
จันทร์ นครปฐม  
 

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 



 13  

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

3.  นางเบ็ญจพร             
โรจนวิภาต 

1. ศึกษาดูงาน  
ม.นเรศวร 
 

13 
กุมภาพันธ์ 
2558 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ประเทศไทย 
 

4. นางสาวฐิติมา น้อยแอ 1. ศึกษาดูงาน  
ม.นเรศวร 
 

13 
กุมภาพันธ์ 
2558 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ประเทศไทย 
 

5. น า ง ส า ว จั น ทิ ม า  
เขมะนุเชษฐ์ 

1. ศึกษาดูงาน  
ม.นเรศวร 
 
 

2.โครงการอบรมการ
เขียน SAR และการ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
รองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

13 
กุมภาพันธ์ 
2558 
 

3 เมษายน 
2558 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม
จันทร์ นครปฐม  
 

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 

 

         
ตารางที่ 8 บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 
กรกฎาคม 2559) 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1. นางสาวญาณิฐา          
หลิมวัฒนา 

1.อบรมแนวทางการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบใหม ่
 

2.ศึกษาดูงาน ม. 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

17 
พฤศจิกายน 
2558 
 

12  
พฤษภาคม 
2559  
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม
จันทร์ นครปฐม  
 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
 
 

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

2. นางประไพพรรณ        
ขําภาษี  

ศึกษาดูงาน ม. 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

12  
พฤษภาคม 
2559  

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

ประเทศไทย 

3.  นางเบ็ญจพร             
โรจนวิภาต 

ศึกษาดูงาน ม. 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

12  
พฤษภาคม 
2559  

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

ประเทศไทย 

4. นางสาวฐิติมา น้อยแอ ศึกษาดูงาน ม. 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

12  
พฤษภาคม 
2559  

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

ประเทศไทย 

5. นางสาวจันทิมา          
เขมะนุเชษฐ ์

ศึกษาดูงาน ม. 
สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

12  
พฤษภาคม 
2559  

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

ประเทศไทย 

 

       
11.2.2 บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

              บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการทํางาน สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเครือข่ายการทํางาน โดยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 ดังน้ี 
             ตารางที่ 9 จํานวนบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ลําดับ ช่ือโครงการ ระยะเวลา สถานที ่ จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. กิจกรรม 
Big Cleaning Day 

วันที่ 12 ตุลาคม  
2558  

สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

2 กิจกรรมถวายคําสัต ย์
ปฏิญาณเป็นข้าราชการ
ที่ดี 

วันที่ 3 ธันวามคม  
2558 

ห้อง 314-315  
สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

3. กิจกรรมกีฬาบุคลากร 
และสังสรรค์วันปีใหม่ 

วันที่ 26 ธันวาคม
2558  

สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

4. กิจกรรมทําบุญวันขึ้น 
ปีใหม่ 

วันที่ 5 มกราคม 
2559 

สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

5. กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 9 เมษายน 
2559  

ห้อง 314-315  
สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 
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11.2.3 โครงการท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
                 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
                 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จํานวน 1 โครงการ คือ 
โครงการศึกษาดูงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มี
บุคลากรร่วมโครงการ ร้อยละ 100  
                2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จํานวน 1 โครงการ คือ 
โครงการศึกษาดูงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีบุคลากร
ร่วมโครงการ ร้อยละ 100  
 

 12. โครงการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย       
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เพ่ือพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
และการประชุมระดมความคิดระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยดังน้ี                

 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)    ม ีจํานวน 3 โครงการ คือ 
     1.1) โครงการ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสนทนาและ

รับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ  
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม จํานวน 24 คน จาก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 
                1.2) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การ
ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแซฟไฟร์ 107 
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

   1.3)  โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2558 (ครั้งที่ 3) หัวข้อ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 26-27 
กันยายน  2558  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม จํานวน 42 คน จาก 66 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 

2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) กําลังดําเนินการจัด 1 โครงการ 
คือ โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 4) วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  

                   
13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน คือ การวางแผน 
การปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา คือ 

 การวางแผน เป็นการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน กําหนดขั้นตอนวิธีการ
ทํางาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ีเป้าหมายที่กําหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

 การปฏิบัติการ เป็นการลงมือการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้ โดยอาศัยข้อมูลและเง่ือนไขต่างๆ 
ของสภาพการที่เก่ียวข้อง ทั้งโดยการแนะนําของผู้บังคับบัญชา การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติ
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จริง การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการขั้นต่อไป 

 การตรวจสอบประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามแผนงานที่
กําหนดหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานบ้าง เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินการต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้อง
ตรวจสอบด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ด้วย เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

 การปรับปรุง เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากได้ติดตาม ประเมินผล
แล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก การปรับปรุงอาจ
นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วย 

  

14. กลไกการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  กลไกการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีกลไกสอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้สําหรับหน่วยงานสนับสนุน ดังน้ี 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และบุคลากรของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 2. จัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรึกษาหารือ
และมีส่วนร่วมกันในการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน 
 4. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
 

15. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคณุภาพ  
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน 
ดําเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือสะท้อนคุณภาพของหน่วยงาน
และควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน โดยใช้วงจร PDCA โดยในการประเมินคุณภาพภายในดําเนินตามเกณฑ์
การประเมินที่ สกอ. กําหนด ดังน้ี 
  1. ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ  
มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อได้คะแนนเท่าใด กรณี
ที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนมีดังน้ี 
 

  คะแนน 0.00 – 1.50   หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง   
  คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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 ในปีการศึกษา 2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 2  
องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน) และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัวบ่งช้ี 6.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (องค์ประกอบที่ 6 ไม่นําผลการประเมินมาคิดคะแนน) 
 

16.การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    สํานักงานสภามหาวิทยาลัย นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และผลการประเมินตนเองไปพิจารณาวางแผนปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ซึ่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้นําไปพิจารณาดําเนินการแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 10 

 
 

ตารางท่ี 10 การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) 
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ตารางที่ 10 แผนพัฒนาคุณภาพในการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในไปดําเนินการ  
องค์ประกอบที่ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมโครงการ/ผลการดําเนินการ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

5 
  

1. ควรกําหนดประเด็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ เช่น ความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลจากการประเมิน
ผู้บริหาร การถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสรรหา
ผู้บริหาร หรือความเสี่ยงด้านบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย ฯลฯ 
2. ควรนําแนวปฏิบัติในเรื่องของการประชุมสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้กับ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอื่น ได้นําไปใช้เพื่อได้รับการรับรองการเปน็แนวปฏิบัติ
ที่ดี 

1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์และกําหนดความเสี่ยง เพิ่มเติม คือ  
 - การสรรหาผู้บริหาร อาทิ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ 

ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้บริหาร  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อ 
    - บุคลากร เรื่อง ทักษะความรู้ด้านข้อกฎหมาย 
 
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้นําคู่มือแนวปฏิบัติ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบให้
มหาวิทยาลัยที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน  

6 ข้อเสนอแนะในตัวบ่งชี้ภารกิจของหน่วยงาน 
ควรกําหนดตัวบ่งชี้ที่ท้าทาย หรือตัวบ่งชี้เฉพาะที่หน่วยงานต้องการพัฒนา เช่น 
ระดับความสําเร็จของการใช้ระบบ e–meeting ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งในด้านจํานวนผู้ใช้ระบบ และด้านงบประมาณที่ลดลง  เป็นต้น 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทําข้อมูลค่าใช้จ่ายในส่วน 
ค่าถ่ายเอกสาร 3 ปีย้อนหลัง นับตั้งแต่ใช้ระบบ e-meeting (เอกสารหมายเลข 5.5) 
 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบัน 
ควรให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 5 ที่นําตัวบ่งชี้ในระดับคณะมาปรับใช้ 

 
---- 
 
 
  

 



 
      
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ส่วนสาระ 
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ส่วนท่ี 2 
ส่วนสาระ 

ในปีการศึกษา 2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพการศึกษา 2 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน) และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไม่นําผลประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 6.1 มา
คิดคะแนน)  โดยดําเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะ
ทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
               

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ค่าคะแนน 
5. การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (ยกเว้นข้อ2) 

4 ดี 

6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4.53 มากที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผน 
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

/  

2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

ไม่
ประเมิน 

ไม่
ประเมิน 

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

/  

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

/  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอ ยู่ ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

/  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

/  

7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ /  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:   ----   คะแนน  เกณฑ์ประเมิน    :       ----  
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี (6 ข้อ)    4.00 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน   :  4.00   คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี (6 ข้อ)      4.00    คะแนน   ผลการดําเนินงาน   บรรลเุป้าหมาย                       
                                                                                       ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป (6 ข้อ)      4.00   คะแนน  เกณฑ์ประเมิน :  4.00   คะแนน  
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง : 
         1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2554-2558 
(ฉบับปรับปรุง 3) (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 –2563  โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559–2563 ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) มาประกอบพิจารณา รวมทั้ง
ได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT) ของหน่วยงานด้วย  
               แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง 3) และแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 –2563  จึงมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) (เอกสารหมายเลข 1.1,1.2) 

 จากแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2554-2558 และแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 –2563 ได้นํามาแปลงเป็นแผนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ อาทิ  
              1) แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 โดยได้กําหนด
กิจกรรม โครงการที่จะต้องดําเนินการ เพ่ือผลักดันให้ แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 1.3,1.4) 
             2) แผนกลยุทธ์การเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2554-2558 และแผนกลยุทธ์
การเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2559- 2563 เพ่ือผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และภารกิจต่างๆ ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย สามารถขับเคลื่อนและดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 1.5,1.6)  
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              เน่ืองจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขนาดเล็กและเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นเป็นการ
ภายในผู้บริหารที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย คือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอแผนต่างๆ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
             

2.ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

            - สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไม่มีการดําเนินการด้านน้ี- 

3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเส่ียง ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรปี พ.ศ. 
2558 และ พ.ศ. 2559 โดยมาจากการวิเคราะห์การดําเนินการตามภารกิจในด้านต่างๆ ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยว่ามีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ   

1) งบประมาณ คือ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจํากัด ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตาม
ภารกิจ    

2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะวิชา หน่วยงาน จัดส่งระเบียบวาระไม่เป็นไปตาม
กําหนดเวลาในปฏิทิน ทําให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยต้องเร่งการทํางาน และส่งวาระการประชุมล่าช้า การมี
วาระเพ่ิมเติมในวันประชุมสภาฯ ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่มีเวลาในการพิจารณาวาระ ซึ่งเป็นปัจจัย
ความเสี่ยงจากภายนอกที่ควบคุมได้ยาก และมีผลกระทบต่อการทํางาน  

3) บุคลากร มีจํานวนน้อย แต่มีภาระงานจํานวนมาก และจะต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะ ความสามารถ
สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงานสภาฯ  

4) การสรรหาผู้บริหาร อาทิ ความเป็นกลางในการทําหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ขั้นตอนการเสนอช่ือ
ผู้บริหาร รายช่ือผู้มีสิทธิเสนอช่ือ  
  (เอกสารหมายเลข 3.1,3.2) 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดําเนินงานอยา่งชดัเจน 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ประการ คือ 
 

หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
หลักประสิทธิผล  คือ ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
เป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ 

การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยยึดหลักประสิทธิผล คือ 
1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายในการทํางานในแต่ละปีอย่างชัดเจน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการทํางาน  
2.มีการกํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ทุกรอบ 6 
เดือน ว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้เพียงใด (เอกสาร
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ
ห น่ ว ย ง า น ท่ี มี ภ า ร กิ จ
คล้ายคลึงกันและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับช้ันนํา
ของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน
โดยการปฏิบัติราชการ
จ ะ ต้ อ ง มี ทิ ศ ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
เป้าประสงค์ที่ ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงาน
แ ล ะ ร ะ บบ ง า น ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลและ
พัฒน าป รั บป รุ ง อ ย่ า ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

หมายเลข 4.4) 
3.นําผลการติดตาม ประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
นํามาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย  
4.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ในช่วงระหว่าง 1 
มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (4.53 คะแนน) และจะได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 4.1) 

ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) คือ การ
บริหารราชการตามแนว
ทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค
และเคร่ืองมือการบริหาร
จั ดก า รที่ เ หมาะสม ใ ห้
อ ง ค์ ก า ร ส า ม า ร ถ ใ ช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตาม
ภาร กิจ เ พ่ือตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ มีการวางแผนการทํางาน การนํา
เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทํางาน เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน ลดงบประมาณ 
การทํางานรวดเร็ว มากขึ้น อาทิ  
1. การนําระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยลด
ทรัพยากร งบประมาณ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.5) 
2. การขอความร่วมมือคณะวิชา หน่วยงาน จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
สภาฯ ที่มีจํานวนมาก เช่น เรื่องหลักสูตร การอนุมัติปริญญา โดยใช้แผ่น CD ซึ่ง
ช่วยประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรได้จํานวนมาก 
3. การนําระบบ Internet มาใช้ในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
ช่วยประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร เวลา และลดความเสี่ยงการเสนอช่ือ
ผู้บริหารที่ต้องเขียนด้วยลายมือ  
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ผ่านระบบ Internet เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และลดความเสี่ยงการเขียนความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยลายมอื 
5. การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว ลดต้น ระยะเวลาในการทํางาน อาทิ การ
เช่ือมโยงข้อมูลกับกองกลาง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน เพ่ือนําข้อมูลมา
ดําเนินการ 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
6.การวางระบบ network เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยทุกคน ซึ่งช่วยให้การทํางานรวดเร็ว ลด
ต้นทุน ระยะเวลาในการทํางาน ความเสี่ยงของระบบไวรัสต่างๆ ของเคร่ือง เป็น
ต้น 

หลักการตอบสนอง คือ 
การให้บริการที่สามารถ
ดํ า เ นิ นก า ร ไ ด้ ภ าย ใน
ระยะเวลาที่กําหนด และ
สร้างความเช่ือมั่น ความ
ไ ว้ ว า ง ใ จ  ร ว ม ถึ ง
ตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมี
ความแตกต่าง 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ตามกําหนดเวลา อาทิ  
1. สามารถจัดส่งระเบียบวาระการประชุมสภาฯ การดําเนินการสรรหาผู้บริหาร 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้ตาม
กําหนดเวลาในทุกภารกิจ 
2. สามารถดูแลอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้ง
ด้านที่พัก การจัดรถรับ-ส่ง อาหาร จัดพิมพ์เอกสาร หรืออ่ืนๆ ตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบหมาย 
3. มีการปรับเพ่ิม (update) ข้อมูลในเว็บไซต์ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ตลอดเวลา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่อํานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
4. การนําระบบ Internet มาใช้ในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการเสนอช่ือได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ผ่านระบบ Internet เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา  
6. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเปิดช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แสดงความคิดเห็นผ่านหลายช่องทาง เช่น Facebook ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนํามา
ปรับปรุง พัฒนาการทํางาน 
(เอกสารหมายเลข 4.2) 

หลักภาระรับผิดชอบ 
การแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อ เ ป้ าหมายที่
กํ า หนด ไ ว้  โ ด ยคว าม
รับผิดชอบน้ันควรอยู่ใน
ระดับที่ สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความ
สํานึกในการรับผิดชอบ
ต่อปัญหาสาธารณะ 

1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําหนดผู้รับผิดชอบ ในการทํางานในแต่ละ
ภารกิจอย่างชัดเจน และกํากับ ติดตามให้บุคลากรทุกคนทํางานด้วยความ
รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 4.7) 
     กรณีมีภารกิจใดที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนด ผู้บริหารสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว  
2.ในการนําเสนองานต่างๆ จะกําหนดให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ลงนามในบันทึกเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบต่องาน และผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบและลงนามกํากับ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่องานและในฐานะ
หัวหน้าของส่วนงาน (เอกสารหมายเลข 4.3) 
3.ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานในทุกภารกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
งานต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ตามท่ีกําหนด และให้คําแนะนําข้อเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน  
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
หลักความโปร่งใส 
คือ กระบวนการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจง
ไ ด้ เ มื่ อ มี ข้ อ ส งสั ย และ
ส าม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารอันไม่ ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบได้ 

1.ผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ยึดหลักกฎหมายและ
ดําเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
2.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การทํางานตาม
ภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในเว็บไซต์ของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อาทิ 
     - การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน สํานัก) จะมีการเผยแพร่ข้อมูลในทุกขั้นตอน ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน 
     - การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
(เอกสารหมายเลข 4.2) 
3. มีการกํากับติดตาม รายงานด้านการเงิน  

หลักการมีส่วนร่วม 
คือ กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทาํความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่
เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วม
กระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

1.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการประชุม
ตัดสินใจร่วมกัน  
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีโอกาสรับทราบ เรียนรู้ ทําความเขา้ใจ การ
ทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสามารถแสดงทัศนะ นําเสนอปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของสํานักงานสภาฯ 
Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าห้อง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 4.2) 
3. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย) ประเมินความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2559 (ในช่วงระหว่าง 1 มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม  2559) และให้แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการทํางาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 4.1) 

หลักการกระจาย คือ การ
ถ่ า ย โ อ น อํ า น า จ ก า ร
ตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการ
ปกครองอ่ืนๆ (ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น)และ
ภาคประชาชนดําเนินการ
แ ทน โ ด ย มี อิ ส ร ะ ต า ม
สมควรรวมถึงการมอบ

ผู้บริหารได้กระจายอํานาจความรับผิดชอบในการทํางาน เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วตอบสนองต่อภารกิจ เช่น  
1. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 4.5) 
2.การมอบหมายงาน อาทิ เดิมผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทํา
หน้าที่เลขานุการของการสรรหาผู้บริหารระดับคณบดี /ผอ. ต่อมาได้ฝึกและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานน้ีจนมีความชํานาญ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานน้ี ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ แทน (เอกสาร
หมายเลข 4.6) ซึ่งช่วยกระจายความรับผิดชอบ และช่วยให้การทํางานมีความ
รวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้น  
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การดําเ นินงานที่ ดีของ
ส่วนราชการ 
อํานาจ 
หลักนิติธรรม คือ การใช้
อํ า น า จ ข อ ง ก ฎหม า ย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เส รีภาพของผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้บริหารยึดกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือความ
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
  โดยการบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จะดําเนินงานตาม
มหาวิทยาลัย โดยใช้อํานาจตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไข ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการต่างๆ  
โดยการดําเนินการจะยึดหลักความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ มีการแจ้งสิทธิให้บุคลากรผู้เก่ียวข้องทราบ อาทิ  
 -การแจ้งสิทธิวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน สวัสดิการต่างๆ 
 -การแจ้งกระบวนการในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

หลักความเสมอภาค 
คือ การได้รับการปฏิบัติ
และได้รับบริการอย่างเท่า
เที ยม กัน  โดยไม่มี การ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือ
หญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ  อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม  ค ว าม เ ช่ื อ ท า ง
ศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอ่ืนๆ 

1.ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาค ให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกคน เปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้พบ เสนอแนะ ปรึกษา สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน  
2.ในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ           
3.บุคลากรของสํานักงานมหาวิทยาลัยมีหลายศาสนา ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่าง
เท่าเทียบกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และทุกคนต่างยอมรับในหลักความเช่ือที่
แตกต่างกัน  
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
คือ การหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ เ ก่ียวข้อง ซึ่ ง เ ป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ่ื อ ห า
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ 
โ ด ย ฉั น ท า ม ติ ไ ม่
จําเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอก
ฉันท์ 

ผู้บริหาร ยึดหลักฉันทามติ 
1.การทํางาน การประชุมของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
จะใช้วิธีการพูดคุย หารือด้วยเหตุผล ข้อดี ข้อเสีย แล้วตกลงร่วมกันในการ
ทํางาน จะไม่มีการโหวตลงมติ 
2.ในการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันจะใช้วิธีการ 
พูดคุยหาสาเหตุ ของปัญหา หาแนวทางการแก้ไข และสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ภายในกลุ่ม อาทิ การเสนอหลักสูตรของกองบริการการศึกษา เมื่อสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยสรุปวาระแล้ว จะต้องขอความร่วมมือให้กองบริการการศึกษาช่วย
ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ประจํา หลักสูตร อีกคร้ังเพ่ือความถูกต้อง  

 

5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีแผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2555-2559 โดยในแผนได้กําหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ปีละ 1 เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการ ที่จะ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 5.1)    

 

2.ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญในการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน จึงมีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) และเห็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ที่ได้อ่านผลงานทางวิชาการ  

 

3.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการ 
(1) ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน นํา

คู่มือการปฏิบัติงานท่ีดีของบุคลากร มหาวิทยาลัยต่างๆ มาเผยแพร่แก่บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.2) 

(2) รวบรวมจัดทําเป็นประเด็นความรู้จากที่ได้รับจากผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
จากคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ มาจัดทําเป็น แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําคู่มือการ
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ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) เวียนให้บุคลากรรับทราบและ
เผยแพร่หน้าห้องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
 

         4.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนําแนวทางที่ดีในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน มาปรับใช้กับการจัดทํา คู่มือ
การปฏิบัติงาน อาทิ 
               (1) คู่มือ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
3)  โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และนํามาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 5.3) 
              (2) คู่มือแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งนําไปมอบให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยที่ได้ไปศึกษาดูงานในแต่ละแห่งด้วย (เอกสาร
หมายเลข 5.4) 
 

              นอกจากน้ันขณะน้ีกําลังดําเนินการจัดทําคู่มือการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบุคลากรทุก
คนร่วมกันจัดทํา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนกันยายน 2559 น้ี  

6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 

1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2555-
2559 เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 6.1) 
 

 2.มีการติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง ในที่ประชุมบุคลากรของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 6.2) 

7.ดําเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนนิงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

           สํานักงานสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยการให้ข้อมูลผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือแก้ไขข้อ
ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและพัฒนาการทํางานให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา 

  นอกจากน้ันในการดําเนินงานทุกภารกิจยังยึดหลักการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้การทํางานมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อาทิ 
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ภารกิจ/ 
การวางแผน 
การทํางาน 

(P) 

การดําเนินงาน 
 
 

(D) 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ 

 
(C) 

การประเมินคณุภาพ 
และการปรับปรุง

พัฒนา 
(A) 

 
1.การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  
1.1 มกีารวางแผน 
การประชุม การบรรจุ
ระเบียบวาระล่วงหน้า       
1 ปี 
พร้อมทั้งจัดทําปฏิทินการ 
ประชุม  
 
 

1.การทํางาน 
การจัดประชุมเป็นไปตาม
แผน 
(ยกเว้นคร้ังที่ 4/2559 
สภาฯ ขอเลื่อนการประชุม
ออกไป 
2.ระเบียบวาระส่วนใหญ ่
สามารถดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด ยกเว้น
บางครั้งอาจจะมีวาระ
เร่งด่วนเพ่ิมเติมจากฝ่าย
บริหาร 
 
3.นํามากําหนดเป็น KPI ใน
การประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 

1.ผู้อํานวยการสํานักงาน
สภา  เลขา นุการสภาฯ 
กํ า กั บ ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ  ค ว บ คุ ม
คุณภาพการทํางาน ของ
บุคลากรอย่างใกล้ชิด 
อาทิ  มี ก า รต ร วจสอบ
ระเบียบวาระ การสรุป
วาระการประชุม เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  
ก่อนการดําเนินการจัดทํา
วาระ เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน 
 
2 .สอบถาม  ตรวจสอบ
ปัญหา  อุปสรรคในการ
ทํ า งาน  เ พ่ื อ ช่ วยแ ก้ ไข
ปัญหา 
  

1.นํ า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เ ก่ียวกับการประชุม
สภาฯ จากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ฝ่าย
บริหาร มหาวิทยาลัย 
มาพิจารณาปรับปรุง
การทํางาน 
อาทิ การทําบันทึกแจ้ง
เตือนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ล่วงหน้า  
  
2.มี ก า รประ เ มิ นผล
ความพึงพอใจต่อการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย และนํา
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ม า
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

2.การสรรหา 
ผู้บริหาร 
 
2.1 มีการจัดทําปฏิทิน
การสรรหาผู้บริหาร 
ตลอดทั้งปี  
2.2 จัดทําปฏิทินการสรร
หาของแต่ละราย อย่าง
ชัดเจน และเผยแพร่ให้
ทราบทั่วกัน 
 
 

1. มีการดําเนินการสรรหา
ตามแผนที่กําหนดไว้ 
ทุกราย (ยกเว้นผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่
สภามหาวิทยาลัยให้เลื่อน
การสรรหาออกไป)  
2.มีการจัดทําปฏิทินการ
ทํางานในแต่ละขั้นตอน 
อย่างชัดเจน และเผยแพร่
ให้ทราบทั่วกัน และส่วน
ใหญส่ามารถดําเนินการได้
ตามปฏิทินการสรรหา
ผู้บริหารที่กําหนดทุกราย   
3.นํามากําหนดเป็น KPI ใน

1.ผู้อํานวยการสํานักงาน
สภา กํากับติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร
สํ า นักงานสภาฯ  ซึ่ งทํ า
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  เช่น 
การตรวจสอบ รายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ก า ร
ประสานงานกับคณะวิชา  
การให้ข้อเสนอแนะในการ 
เ ขี ย น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร  
สรรหา เป็นต้น 
2 .สอบถาม  ตรวจสอบ
ปัญหา  อุปสรรคในการ

1. ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
บุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการยังไม่ได้
รับการร้องเรียนในเรื่อง
ใด ๆ  
2.นําข้อเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการสรรหาฯ 
คณะวิชา มาปรับปรุง 
และพัฒนาการทํางาน 
ของฝ่ าย เลขา นุการ  
เ ช่น  ฝ่ายเลขานุการ
ควรสรุ ปสถานภาพ 
สถานกา รณ์  คว าม
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ภารกิจ/ 
การวางแผน 
การทํางาน 

(P) 

การดําเนินงาน 
 
 

(D) 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ 

 
(C) 

การประเมินคณุภาพ 
และการปรับปรุง

พัฒนา 
(A) 

 
การประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ทํ า งาน  เ พ่ื อ ช่ วยแ ก้ ไข
ปัญหา 
 

ต้องการของหน่วยงาน
ด้วย 
 

3.การติดตาม ตรวจสอบ
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 
3.1 มีการวางแผน
กําหนดการ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และนํามาจัด 
ปฏิทินการทํางานในแต่
ละขั้นตอน อย่างชัดเจน 
 

1 .มีการ ดํ า เ นินการตาม
แผนงาน และ 
สามารถทํางานได้ตาม
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้
ทั้งหมด 
 
2.นํามากําหนดเป็น KPI ใน
การประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 

1.ผู้อํานวยการสํานักงาน
สภา กํากับติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการ
ทํ า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร
สํานักงานสภาฯ  
2 . ต ร ว จ ส อ บ ปั ญ ห า 
อุปสรรคในการทํางาน 
ช่ ว ยแ ก้ ไ ข ปัญหา  เ ช่ น 
เรื่ องระยะเวลาในการ
ทํางานกระช้ันชิด             
 

1.คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ชมเชยการ
ทํางานของฝ่าย
เลขานุการเช่น การ
จัดทําคู่มือระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ การ
นําเสนอระบบกลไก
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินด้วย
แผนภาพ ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และให้
ข้อเสนอแนะ ให้นําไป
เผยแพร่เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
นําไปใช้ด้วย  
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
1.1 แผนยุทธศาสตร์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2554-2558 (ฉบับปรับปรุง 3) 
1.2 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 –2563 
1.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2558 
1.4 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2559 
1.5 แผนกลยุทธ์การเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2554-2558 
1.6 แผนกลยุทธ์การเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2559-2563 
3.1 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2558 
3.2 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2559 
4.1 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 เว็บไซด์สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) , Facebook สํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย 
4.3 บันทึกข้อความต่างๆ ที่ผอ.ลงนามกํากับ 
4.4 การกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนต่างๆ 
4.5 คําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4.6 ตัวอย่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 
4.7 แบบมอบหมายภาระงานของบุคลากร 
5.1 แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2555-2559 
5.2 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
5.3 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรงุ 

ครั้งที่ 3) 
5.4 คู่มือแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5 สรุปค่าถ่ายเอกสารย้อนหลัง 3 ปี 
6.1 แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2555-2559 
6.2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

5.1 6 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 4 คะแนน ………………………………… 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว คล่องตัว 
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจเพ่ือตอบสนองการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 

2.บุคลากรสามารถผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการทํางาน การพัฒนางานของ

บุคลากรให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง อดทนต่อภาวะกดดันต่างๆ ให้มากขึ้น  
2.เมื่อมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับเรื่องคณะกรรมการประจําส่วนงานแล้ว ควรเร่งดําเนินการให้มี

คณะกรรมการประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
3.ควรเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องสถานภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย เข้าใจมากขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูล การทํางาน การติดต่อประสานงาน มีความครบถ้วนและมี
ความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน คํานวณคา่เฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่าเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
            

            ในปีการศึกษา 2557 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยในส่วนที่เก่ียวข้องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ได้ประเมินผลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ประมาณ 4.53) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงใช้
ตัวเลขดังกล่าวมาเป็น การประเมินตนเองในปีการศึกษา 2558 คือ 4.53 คะแนน 
 

การดําเนินการ 
              สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจ
หลักที่สําคัญ 3 งาน คือ 1) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 2) การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
(อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก) 3) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร การดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงเก่ียวข้องกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นส่วนใหญ่  
             การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงมุ่งเน้นที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 
             1.ศึกษาออกแบบจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ  
             2.ศึกษาการประเมินความพึงพอใจที่จะต้องดําเนินการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
             3.จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยประเมินความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 
             4.นําเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
              5.วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัย แจกแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มาประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 จํานวน 45 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.22  
             6.นําแบบสํารวจความพึงพอใจ มาคิดคํานวณ ซึ่งความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย = 4.6 คะแนน (มากที่สุด) ภาพรวมทั้งหมด = 4.53 คะแนน (มากที่สุด) 
               ส่วนข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะได้นํามา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และผลการ
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
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ส่วนท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 
 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน
ของสํานักงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

6 - 6 4 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    4 
 

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนนุวิชาการ 
องค์ 

ประกอบท่ี 
จํานวนตัว

บ่งชี้ 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.01–1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 1 - 5.1 - 4 4 
รวม 1 - 1 - 4 4 

ผ ล ก า ร
ประเมิน 

     ดี 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมแีนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการทํางาน อาทิ 

1. การขอความร่วมมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบ e-meeting ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพ่ือประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร เวลาในการทํางาน 

2. การเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือประโยชน์ใน
การทํางานของสภามหาวิทยาลัย  

3. การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความสามารถ และศกัยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
และการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

4. จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้แก่สภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 รายนามกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 1. อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์      ที่ปรึกษา 

2. นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา                               ประธานกรรมการ 
3. นางประไพพรรณ ขําภาษี       กรรมการ 
4. นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ ์ กรรมการ 
5 นางสาวฐิติมา  น้อยแอ                                        กรรมการและเลขานุการ 
6. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง กรรมการ 
 4. นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง           กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางประไพพรรณ ขําภาษี               ผู้ประสานงาน 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 
วันพฤหสับดี ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.   

ณ ห้องประชมุสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศลิปากร  ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

 
 
 

เวลา  13.00 น.  -    คณะกรรมการพร้อมกันในห้องประชุม 
-    กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนะนํา

หน่วยงาน สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 โดย นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

 
เวลา 13.15 น. เปน็ต้นไป -  คณะกรรมการฯ ตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานอ้างอิง 
 
เวลา 15.30 น. -     สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
       โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
เวลา 16.00 น. -     กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยนางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 


