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คํานาํ 
 

                ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่15 กรกฎาคม 2559 สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นส่วนงานที่มีภารกิจสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง รวมทั้งงานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ภารกิจของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย จึงมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือสนับสนุน รองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
                ในการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพเป็นกลไกหน่ึงที่ช่วยในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งแรกเมื่อ
ปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) และได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบัน
นับเป็นการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 9 โดยได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีมาปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 
2560) น้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําหนดการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งช้ี 
5.1 (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน) และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงาน) ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไม่คิดคะแนน) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารท่ีสนับสนุนการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพทุกท่านที่ เสียสละเวลามาช่วยประเมินในคร้ังน้ี รวมทั้งบุคลากรของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันทํางานและจัดการประกันคุณภาพการศึกษาในคร้ังน้ี      
 
 
 
                                        (นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา) 
                รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                                                                     17 สิงหาคม 2560 
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
   

  รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 ฉบับน้ี ได้ดําเนินการตาม
แนวทางมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดขึ้น  

  การประเมินตนเองของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 เป็นผลการดําเนินการ
ระหว่างปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 -31 กรกฎาคม 2560) ประเมินตนเองใน 2 องค์ประกอบ 
จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  คือ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน) และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ไม่นําผลประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 6.1 มาคิดคะแนน)   
  
ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
               ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2559 ใช้เกณฑ์ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.) และ
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้กําหนดคะแนนของแต่ละเกณฑ์ไว้ต้ังแต่ 1-5 คะแนน ในการ
ประเมินตนเองของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ต้ังค่าเป้าหมาย รายงานผลการดําเนินงาน แล้วเทียบกับ
คะแนนประเมินตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ต้ังเป้าหมายในการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด จํานวน 6 ข้อ 4 คะแนน ซึ่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กําหนด 

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี 
พ.ศ.2560 ซึ่งได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เก่ียวข้องมาสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มาใช้ในการตอบ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

      แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมแีนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการทํางาน อาทิ 

1. พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง/โครงการสําคัญของสภา
มหาวิทยาลัย เน้นการติดตามเชิงผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ การติดตามอย่างต่อเน่ือง 

2. การเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือประโยชน์ใน
การทํางานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และผู้รับบริการทั่วไป  

3. การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความสามารถ และศกัยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
และการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้มากขึ้น 

4. จัดทําข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถว้น สมบูรณ์มากขึ้น 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 1 
        บทนาํ 

1.ความเป็นมา  
 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่กําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
และกํากับ ติดตาม สนับสนุนผลักดันการทํางานของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและแผนท่ีกําหนดไว้ สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทและมีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว 
สภามหาวิทยาลัยจะย่ิงมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น  
          เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงควรมีเครื่องมือและกลไกของตนเองที่จะช่วยสนับสนุน
การทํางาน การกํากับติดตาม ผลักดันนโยบายตามที่ กําหนดไว้ เพ่ือทําให้การทํางานของสภามหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วย 
         สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดําริของนายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง จึงได้เสนอโครงการจัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพ่ือทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเป็นเคร่ืองมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
การทํางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2550 วันที่ 10 
มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองใน
สํานักงานอธิการบดี 
            ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบให้ปรับโครงสร้าง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกํากับขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย แบ่งโครงสร้างเป็น 4 งาน คือ งาน
ประชุมและเลขานุการ งานกิจการพิเศษ งานบริหารธุรการ และงานแผนและยุทธศาสตร์ และหลังจากน้ันสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยได้เริ่มรับโอนงานมาดําเนินการ อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดี การสรรหา
คณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และต่อมาได้เพ่ิมภารกิจอ่ืนๆ อาทิ การติดตาม ตวรจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
            เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้มีสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกําหนดให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มี
ฐานะเป็นส่วนงาน มีภาระหน้าที่ ในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

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 
 

       จากภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ได้นํามากําหนดเป็นขอบข่ายหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็น 4 งาน ดังน้ี  

4.1 งานบริหารงานทั่วไป  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  

 4.1.3 ดูแลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
4.2 งานประชุมสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ 
      4.2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย การจัดเตรียมการประชุม การติดต่อประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง การ
จัดทํารายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม การเวียนรายงานการประชุม 
      4.2.2 การติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3 งานการสรรหาผู้บริหารและกิจการพิเศษ มีหน้าที่ 

4.3.1 การสรรหา อาทิ การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก จํานวน 19 ส่วน
งาน การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.3.2 งานกิจการพิเศษต่างๆ อาทิ การประชุมระดมความคิดระหว่างสภาฯและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
(ทุกปี) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง การประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4.4 งานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีหน้าที่   
      4.4.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี ผูอํ้านวยการ
ศูนย์สถาบัน สาํนัก จํานวน 19 ส่วนงาน ประเมินทุกรอบปีงบประมาณ) 
      4.4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน (มหาวิทยาลัย  
และส่วนงานจํานวน 19 ส่วนงาน ประเมินทุกรอบปีงบประมาณ) 

4.4.3 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 

            

5. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
 

5.1 ปรัชญา 
         รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
 

5.2 ปณธิาน  
         สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเคร่ืองมือ กลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานของสภา

มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ  
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5.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
        สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
 

5.4 พันธกิจ ( Mission) 
 5.4.1 ปฏิบัติงานด้านบริหารธุรการของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

 5.4.2 เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ การค้นคว้า อ้างอิงของสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 

 5.4.3 รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 5.4.4 การติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 5.4.5 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
5.4.6 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

 5.4.7ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย และส่วนงาน 

5.4.8 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง 

5.5 ค่านิยมหลักของหน่วยงาน  
            นําค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย คือคําว่า TEAM มาเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

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

 

6. แผนยุทธศาสตรข์องสาํนกังานสภามหาวิทยาลัย  
                  การประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2559 น้ี อยู่ในช่วงของ
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559–2563 โดยประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบุคลากร ใหม้ีคุณภาพ สมรรถนะให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
(Smart Staff) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการทํางาน เพ่ือรองรับ สนับสนุนภารกิจของสภา
มหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Support) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  (Smart Office) 
 

เป้าประสงค์  1. บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  
2. สนับสนุน รองรับการทํางาน ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบการปฏิบัติงานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
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7. โครงสร้างการบริหาร  
        ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานหน่ึง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงมีโครงสร้างตามแผนภาพที่ 1  

เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ส่วนงานพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร ระบบการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน การทํางานมีการเช่ือมโยงประสานกัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาภารกิจในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังแล้ว จึง
กําหนดโครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น 4 งาน ตามแผนภาพที่ 2 
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                                           โครงสร้างของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 

 
 
           
 
 
 
 
                                                     

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ.2559 
 
 
 

คณะวิชา สํานักงานอธกิารบด ี

อธิการบด ี

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานเทียบเท่าคณะ 

สภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี 

ฝ่าย 

งาน 

5 
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งานบริหารงานทั่วไป 

  บุคลากร รับผิดชอบ 1 คน 
 

 
งานประชุมสภามหาวิทยาลัย  
บุคลากร รับผิดชอบ 1 คน 

 
 

 
งานสรรหาผู้บริหารและ

กิจการพิเศษ 
บุคลากร รับผิดชอบ 2 คน 

 

 
งานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
บุคลากร รับผดิชอบ 2 คน 

 

 
8. โครงสร้างการบริหารงานภายในสาํนกังานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
         นายกสภามหาวิทยาลัย 

                                                                           
 

 
รองอธิการบดี (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ) 

                                                                  
 
 

                   ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

6 
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แผนภูมิอัตรากําลังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
                 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

         (ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
                                                                                           นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 

      (รักษาการฯ) 
 

 
 

             
                  
               
 
       
                                                          
จํานวนพนักงานในปัจจุบนั                        
ข้าราชการ            -  คน                         
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    6  คน                       

  ลูกจ้างชั่วคราว            -  คน 
รวม            6 คน           
 

หมายเหตุ  * ปฏิบัติงาน 2 งาน คือ งานสรรหาผู้บริหารและกิจการพิเศษ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 

แผนภาพที่ 3 แผนภูมิอัตรากําลังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

- 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) 
 

-นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เลขที่อัตรา 2-2-02-1219    
(น.ส.ณัฐดา แช่มพวงงาม) 
 

-นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

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

7 
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9. จุดเด่นของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่รวดเร็ว คลอ่งตัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจ เพ่ือตอบสนองการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 2. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

10.  การบริหารจัดการ 
        10.1 งบประมาณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอขอต้ังงบประมาณ จํานวน 1,826,900 บาท 
ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน 1,377,038.9 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.37  
                ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2559 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ขอปรับเพ่ิมวงเงินหมวดเงินอุดหนุน
จากมหาวิทยาลัย เพ่ือมาจัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 4) เป็นจํานวนเงิน 170,000 บาท 
                

       ตารางที ่1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรต้ังแต่ปี 2555-2560  

ปี 
งบประมาณทีเ่สนอ 
ขอรับการจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรจริง
เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 

(บาท) 

ได้รับงบประมาณคิดเปน็ 
ร้อยละ 

2560 
2559 
2558 
2557 
2556 
2555 

1,899,900 
1,826,900 
1,538,600  
1,464,100 
1,330,200 
938,800 

1,395,176* 
1,377,038.9 
1,663,143 
754,035.43 
1,330,200 
938,800 

73.43 
75.37 
108.09 
51.50 
100 
100 

 

               *ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่  30  มิถุนายน 2560 
 
 

10.2 สรุปงบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ จากมหาวิทยาลัย

1,377,038.9 บาท โดยสรุปเป็นรายรับ รายจ่าย จําแนกตามหมวดได้ดังน้ี  
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ตารางที่ 2 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 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 

1,126,074 1,126,074 0 100 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 

162,508.78 162,508.78 0 100 

3. หมวดพัฒนาบุคลากร - - - - 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,099 6,099 0 100 
5. หมวดเงินอุดหนุน 82,357.12 252,357.12* 0 306.41* 

รวม 1,377,038.9 1,547,038.90 0 112.34 
หมายเหตุ *ขอปรับเพ่ิมวงเงินหมวดเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย เพ่ือมาจัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็น
ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 4) 
เป็นจํานวนเงิน 170,000 บาท 

 

ตารางที่ 3 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตาม
หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 

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 

กองคลังเป็นผู้ทําหน้าที่เบิก-จ่ายเงินเดือนพนักงานฯ  

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 

99,039.74 90,124.02 8,915.72 90.99 

3. หมวดพัฒนาบุคลากร 30,000 46,788.40* 0 155 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,397.70 4,397.70 0 100 
5. หมวดเงินอุดหนุน 120,438.56 0** 120,438.56   0** 

รวม 253,876 141,310.12 112,565.88 55.66 
หมายเหตุ * โอนเงินจากหมวดอ่ืนมาที่หมวดพัฒนาบุคลากร จํานวนเงิน 16,788.40 บาท 

 ** ยังไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่าย เน่ืองจากโครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2560 (ครั้งที่ 5) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติเลื่อนการจัดงานไปช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 
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10.3 อาคารสถานท่ี 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 152.56 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ  ดังน้ี  
    

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

หมายเหตุ *นางสาวณัฐดา แช่วงพวงงาม บรรจุวันที่ 1 มิถนุายน 2560 
                   

ทั้งน้ีสามารถจาํแนกประเภทตามสถานภาพได้ ดังน้ี 
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       ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากร จําแนกงานตามประเภท 

ตําแหน่ง 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม สาย 
ข 

สาย 
ค 

สายบริหาร 
(กลุ่ม

อํานวยการ) 

สาย 
สนับสนุน 

งานบริหารงานท่ัวไป - - 

1 

1 - - - 1 
งานประชุมสภา
มหาวิทยาลัย - - 1 - - 

- 
1 

งานสรรหาและกิจการ
พิเศษ 

- - 
2* 

- - - 
2 

ง า น ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

- - 
2* 

- - - 
2 

 รวม - - 1 5 - - - 6 
 
หมายเหตุ *นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์ ปฏิบัติงาน 2 งาน คือ งานสรรหาผู้บริหารและกิจการพิเศษ 

และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 
ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม สาย 
ข 

สาย 
ค 

สายบริหาร 
(กลุ่ม

อํานวยการ) 

สาย 
สนับสนุน 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

- - 1 
 

- - - 
1 

นักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

- - - 
5 

- - - 
5 

 รวม - - 1 5 - - - 6 
         

11.2 การพัฒนาบคุลากร 
  11.2.1 การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมี
บุคลากร จํานวน 5 คน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดู
งาน เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการทํางานและการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เปิดโลก
ทัศน์ในการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยบุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 ดังน้ี   
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ตารางที่ 7 บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 
2559) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1. นางสาวญาณิฐา          
หลิมวัฒนา 

ศึกษาดูงาน ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

12  
พฤษภาคม 
2559  

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 
 

ประเทศไทย 
 

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 

 

   ตารางที่ 8 บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2560) 
ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่

จัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1. นางสาวญาณิฐา          
หลิมวัฒนา 

1. ศึกษาดูงาน  
ม.พะเยา 
 
2.เข้าร่วมเสวนา 
เรื่อง มาตรการตาม 
ม.44 กับการ
แก้ปัญหาอุดมศึกษา
ไทย 
3.เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิง

6-9 
เมษายน 
2560 
16 
มิถุนายน 
2560 
 
 
5-7 
กรกฎาคม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
สสมท./โรงแรมแมน
ดาริน กรุงเทพฯ 
 
 
 
คณะศึกษาศาสต ร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเทศไทย 
 
 
ประเทศไทย 
 
 
 
 
ประเทศไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

ปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

2560 วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม 

2. นางประไพพรรณ        
ขําภาษี  

1. ศึกษาดูงาน  
ม.พะเยา 
 
 

2.โครงการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการ
พูด การเป็นพิธีกร 
และการจัดพิธีการ 
 
 

6-9 
เมษายน 
2560 

19 
กุมภาพันธ์ 
2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษา
แ ห่งประ เทศไทย /  
โรงแรมแจ๊สโซเทล 
ซอยรามคําแหง 39 
กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 

3.  นางเบ็ญจพร             
โรจนวิภาต 

1. ศึกษาดูงาน  
ม.พะเยา 
 
 

2.โครงการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการ
พูด การเป็นพิธีกร 
และการจัดพิธีการ 
 

6-9 
เมษายน 
2560 

19 
กุมภาพันธ์ 
2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
ชมรมอนุรักษ์สบืสาน
วัฒนธรรมและภาษา
แห่งประเทศไทย/   
โรงแรมแจ๊สโซเทล 
ซอยรามคําแหง 39  

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 
 

4. นางสาวฐิติมา น้อยแอ 1. ศึกษาดูงาน  
ม.พะเยา 
 
 
 

2.โครงการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการ
พูด การเป็นพิธีกร 
และการจัดพิธีการ 
 

6-9 
เมษายน 
2560 

 

19 
กุมภาพันธ์ 
2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

ชมรมอนุรักษ์สบืสาน
วัฒนธรรมและภาษา
แห่งประเทศไทย/   
โรงแรมแจ๊สโซเทล 
ซอยรามคําแหง 39 
กรุงเทพฯ 
 
 

ประเทศไทย 
 
 
 

ประเทศไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่
จัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

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

1. ศึกษาดูงาน  
ม.พะเยา 
 
 
 
 

2.โครงการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการ
พูด การเป็นพิธีกร 
และการจัดพิธีการ 
 

6-9 
เมษายน 
2560 

 
 

19 
กุมภาพันธ์ 
2560 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษา
แ ห่งประ เทศไทย /  
โรงแรมแจ๊สโซเทล 
ซอยรามคําแหง 39 
กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 
 
 
 
 

ประเทศไทย 

 

        หมายเหตุ * นางสาวณัฐดา แช่มพวงงาม บรรจุวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
 

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  
2559  

สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

2. กิจกรรมทําบุญวันขึ้น 
ปีใหม่ 

วันที่ 6 มกราคม 
2560 

สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

3. กิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 
2560 

ห้อง 314-315  
สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

5 คน 100 

       

11.2.3 โครงการท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
                 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
                 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ศึกษาดูงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีบุคลากรร่วมโครงการ 
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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                2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ศึกษาดูงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2560 มีผู้บริหารและบุคลากรร่วมโครงการ 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 12. โครงการพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย       
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัด
โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และการประชุมระดมความคิดระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการประชุมระดม
ความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 
4) วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  

 

13. หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มาศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 
16 มิถุนายน 2560 โดยมีหัวข้อในการขอศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 4 หัวข้อ คือ 

1.การบริหารจัดการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2.การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
3.การประกันคุณภาพการศึกษา 
4.การบริหารความเสี่ยง 

                   
14. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา คือ 

 การวางแผน เป็นการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน กําหนดขั้นตอนวิธีการทํางาน 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ีเป้าหมายที่กําหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

 การปฏิบัติการ เป็นการลงมือการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้ โดยอาศัยข้อมูลและเง่ือนไขต่างๆ ของ
สภาพการที่เก่ียวข้อง ทั้งโดยการแนะนําของผู้บังคับบัญชา การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติจริง การ
ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้และจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการขั้นต่อไป 

 การตรวจสอบประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามแผนงานที่
กําหนดหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานบ้าง เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินการต่อไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้องตรวจสอบด้วย
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ด้วย เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

 การปรับปรุง เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากได้ติดตาม ประเมินผลแล้ว การ
ปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีก การปรับปรุงอาจนําไปสู่การ
พัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วย 
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15. กลไกการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  กลไกการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีกลไกสอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้สําหรับหน่วยงานสนับสนุน ดังน้ี 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และบุคลากรของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 2. จัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรึกษาหารือและมี
ส่วนร่วมกันในการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละคน 
 4. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
 

16. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคณุภาพ  
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดําเนินการ
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือสะท้อนคุณภาพของหน่วยงานและควบคุมคุณภาพของ
การดําเนินงาน โดยใช้วงจร PDCA โดยในการประเมินคุณภาพภายในดําเนินตามเกณฑ์การประเมินที่ สกอ. กําหนด 
ดังน้ี 
  1. ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ  มี
คะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 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 
 ในปีการศึกษา 2559 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 2  
องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ยกเว้น ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน) และองค์ประกอบท่ี 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) ตัวบ่งช้ี 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (องค์ประกอบที่ 6 ไม่นําผล
การประเมินมาคิดคะแนน) 
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17.การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    สํานักงานสภามหาวิทยาลัย นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผล
การประเมินตนเองไปพิจารณาวางแผนปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ 
ซึ่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้นําไปพิจารณาดําเนินการแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 9 

 
 

ตารางที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2558 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม  2560) 
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ตารางที่ 9 แผนพัฒนาคุณภาพในการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในไปดําเนินการ  
องค์ประกอบที่ ข้อเสนอแนะ กิจกรรมโครงการ/ผลการดําเนินการ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

5 
  

1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนที่
สอดคล้องกับภารกิจของตนเอง 
2. ควรมีการถ่ายทอดแนวทาง/วิธีการในการดําเนินงานให้เกิดการใช้ระบบ           
e-meeting ในการประชุมเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดทําเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี 
3.ควรพิจารณาปจัจัยความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกเพิ่มเติม หรือปัจจัยภายในที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลวาระการประชุมต่างๆ ที่สํารอง ใน 
external hardisk, เกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างการประชุม หรือการเกิดภัย
ธรรมชาติหรือเหตุขัดข้องที่ทําให้กรรมการสภาฯ ไม่ครบองค์ประชมุ เป็นต้น 

 1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปน็รายบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจ ความรับผิดชอบ 
และสมรรถนะ ความคาดหวังของมหาวิทยาลัย 
2.มีคู่มือการใช้งานระบบ e-meeting 
 
 
3.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีการเพิ่มปัจจัย
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ สัญญาณ internet ขัดข้อง
ระหว่างการประชุม 
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ส่วนที่ 2 ส่วนสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ส่วนท่ี 2 
ส่วนสาระ 

ในปีการศึกษา 2559 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 
มาคิดคะแนน) ใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2560 ซึ่งได้เชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้เก่ียวข้องมาสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 
และพัฒนาการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มาใช้ในการตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

              องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

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

4 ดี 

6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2560 คือ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
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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
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

/  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   4.00  คะแนน  เกณฑ์ประเมิน    :  4.00 คะแนน 
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 โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตีามกรอบเวลาเพือ่ให้บรรลผุลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559–2563 โดยนําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) มา
ประกอบพิจารณา รวมทั้งได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT) ของหน่วยงานด้วย  
               แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 –2563  จึงมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) (เอกสารหมายเลข 1.1) 

 จากแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 –2563 ได้นํามาแปลงเป็นแผนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ อาทิ  
              1) แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560 โดยได้กําหนด
กิจกรรม โครงการที่จะต้องดําเนินการ เพ่ือผลักดันให้ แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 1.2,1.3) 
             2) แผนกลยุทธ์การเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือผลักดันให้
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และภารกิจ
ต่างๆ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สามารถขับเคล่ือนและดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
(เอกสารหมายเลข 1.4)  

ในการพิจารณาจัดทําแผนต่างๆ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯจะ
นําเสนอเรื่องต่อที่ประชุมบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งท่ีประชุมบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 กันยายน 
2558 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2559 แผนบริหารความเส่ียงประจําปีงบประมาณ 
2559 แผนพัฒนาบุคลากร ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 และแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 
 (เอกสารหมายเลข 1.5)  

อน่ึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 กําหนดให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นส่วนงาน 
แล้วน้ัน แต่เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังมิได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงใช้ที่ประชุมบุคลากรของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยแทนไปก่อน 
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 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ทุก
รอบ 6 เดือน ว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้เพียงใด โดยใช้ที่ประชุมบุคลากรของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยในการกํากับติดตาม (เอกสารหมายเลข 1.6) 

 

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. 
2559 และ พ.ศ. 2560 โดยแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําภารกิจของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ว่าการดําเนินงานมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้างทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก และการกําหนดมาตรการ วิธีการทํางาน เพ่ือลดความเสี่ยงน้ันๆ อาทิ  

1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน  
1.1 งบประมาณ คือ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจํากัด ไม่

เพียงพอต่อการดําเนินงานตามภารกิจ อาทิ ค่าถ่ายเอกสาร    
1.2 บุคลากร อาทิ บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขาดทักษะความรู้ด้านกฎหมาย 

บุคลากรมีจํานวนน้อยไม่สอดคล้องกับภาระงาน  
1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ คณะวิชา หน่วยงาน ส่งเรื่องที่จะนําเข้าเป็นวาระการ

ประชุมสภาฯ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กําหนดไว้  
2. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย อาทิ กระแสไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ ระบบ Internet ล่ม  
2.2 การสรรหาผู้บริหาร อาทิ คณะวิชา หน่วยงาน ไม่ได้จัดต้ังหน่วยหย่อนบัตรเสนอช่ือ การเสนอ

ช่ือผู้บริหารมีความซ้ําซ้อนกันระหว่างการเสนอช่ือหน้าหน่วยและทางระบบ Internet ทําให้การสรรหาอาจเป็น
โมฆะได้ 

2.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี อาทิ การตอบ
แบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีผ่านระบบ Internet ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา 
ตอบแบบสอบถามจํานวนน้อยมาก ทําให้ไม่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม อาจส่งผลต่อการคิดคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และไม่สะท้อนข้อมูลที่เป็นจริง 

2.4 ด้านข้อมูล ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย 
อาทิ ข้อมูลถูกทําลาย สูญหาย 
  (เอกสารหมายเลข 3.1,3.2) 
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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 
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 

การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยยึดหลักประสิทธิผล คือ 
1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ซึ่งมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานในแต่ละปีอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
แนวทางในการทํางาน  
2.มีการกํากับติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงานต่างๆ ทุกรอบ 6 
เดือน ว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้เพียงใด  
(เอกสารหมายเลข 1.6,4.1) 
3.นําผลการติดตาม ประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี มา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย  
4.ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2560 (ช่วงการ
ประเมินต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 - 1 มิถุนายน 2560) ซึ่งใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่มในประเด็นที่ 4 คือ การทํางานของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  มีจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นว่าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยสามารถทํางานในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นส่วนหน่ึงที่แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
(เอกสารหมายเลข 4.2) 

หลักประสิทธิภาพ คือ 
การบริหารราชการตาม
แนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่ มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
กระบวนการปฏิบัติงาน
โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า รบ ริ ห า ร
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

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ มีการวางแผนการทํางาน การนํา
เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทํางาน เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน ลดงบประมาณ 
การทํางานรวดเร็วมากขึ้น อาทิ  
1. การนําระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และกําหนดให้
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาฯ ใช้ระบบ e-meeting ทั้งหมด ซึ่งช่วย
ลดทรัพยากร งบประมาณ ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(เอกสารหมายเลข 4.3) 
2. การขอความร่วมมือคณะวิชา หน่วยงาน จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
สภาฯ ที่มีจํานวนมาก เช่น เรื่องหลักสูตร การอนุมัติปริญญา โดยใช้แผ่น CD ซึ่ง
ช่วยประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรได้จํานวนมาก 
3. การนําระบบ Internet มาใช้ในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
พัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตาม
ภาร กิจ เ พ่ือตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ช่วยประหยัดงบประมาณ ทรัพยากร และเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่  
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ผ่านระบบ Internet เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประหยัดทรัพยากร 
5. การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ กองกลาง กอง
บริการการศึกษา กองแผนงาน เพ่ือช่วยให้การทํางานมีความรวดเร็ว ลดต้นทุน ลด
ระยะเวลาในการทํางาน และความถูกต้องของข้อมูล  
6. การวางระบบ network เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยทุกคน ซึ่งช่วยให้การทํางานรวดเร็ว ลด
ต้นทุน ระยะเวลาในการทํางาน  
7. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําสรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประมาณ 3 วันหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องได้รับมติการประชุมสภาฯ รวดเร็วขึ้นจากเดิมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 
10 วันหลังการประชุมสภาฯ ช่วยให้การทํางานของทุกหน่วยงานมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 4.4)  
8.การจัดทําแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การเสนอ
วาระมีความครบถ้วนชัดเจน  มีข้อมูลเ พียงพอต่อการตัดสินใจของสภา
มหาวิทยาลัย และการทํางานมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 
4.5) 

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 และตอบสนองความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้อง 
อาทิ  
1. สามารถจัดส่งระเบียบวาระการประชุมสภาฯ การสรรหาผู้บริหาร การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้ตามกําหนดเวลาที่
กําหนดในปฏิทินการทํางานในทุกภารกิจ 
2. สามารถดูแลอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้ง
ด้านที่พัก การจัดรถรับ-ส่ง อาหาร จัดพิมพ์เอกสาร หรืออ่ืนๆ ตามท่ีนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบหมาย 
3. มีการปรับเพ่ิม (update) ข้อมูลในเว็บไซต์ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ตลอดเวลา เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ทันการณ์ ถูกต้อง อํานวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมลูของผู้ใช้บริการ 
4. การนําระบบ Internet มาใช้ในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการเสนอช่ือ และประหยัดทรัพยากร 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ผ่านระบบ Internet เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประหยัดทรัพยากร  
6. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บริการได้
แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการทํางานของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยในหลายช่องทาง เช่น Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตู้
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แสดงความคิดเห็นหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาปรับปรุง พัฒนาการ
ทํางาน (เอกสารหมายเลข 4.6) 
7.จากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2560 (ช่วงการ
ประเมินต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 - 1 มิถุนายน 2560) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นว่าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สามารถทํางานในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงถึงการทํางานที่
สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี (เอกสารหมายเลข 4.2) 
8.การจัดทําสรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยประมาณ 3 วันหลังการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทําให้ผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ผู้เก่ียวข้องได้รับมติการ
ประชุมสภาฯ รวดเร็วขึ้น จึงเป็นการทํางานที่ตอบสนองหน่วยงานต่างๆ ได้มากขึ้น
(เอกสารหมายเลข 4.4) 

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 การทํางานในแต่ละภารกิจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารหมายเลข 4.7) 
2.ในการนําเสนองานต่างๆ จะกําหนดให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ลงนามในบันทึกเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบต่องาน และผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบและลงนามกํากับ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่องานน้ันๆ  
3.ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานในทุกภารกิจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
งานต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ตามท่ีกําหนด และให้คําแนะนําข้อเสนอแนะ แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการทํางาน  
4.กําหนด KPI ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกําหนดความรับผิดชอบ ความคาดหวังต่อ
การทํางาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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 โดยบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน อาทิ 

-รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยทุกปี เพ่ือให้สาธารณะได้
ทราบผลการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
     - การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน สํานัก) จะมีการเผยแพร่ข้อมูลในทุกขั้นตอน ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้เท่าเทียมกัน  
     - การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีการ
เผยแพร่ข้อมูลให้ทราบทั่วกัน 
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(เอกสารหมายเลข 4.8) 

หลักการมีส่วนร่วม 
คื อ  ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี
ข้าราชการ ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รั บรู้  เ รี ยน รู้  ทํ าความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่ ว ม เ ส นอ ปัญห าห รื อ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่
เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่ วมกระบวนการ 
พัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา 

1.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการประชุม
ตัดสินใจร่วมกัน  
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้รับทราบการทํางานของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย และสามารถแสดงทัศนะ นําเสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของสํานักงานสภาฯ Facebook ของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าห้องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
(เอกสารหมายเลข 4.6) 
3. ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2560 (ช่วงการ
ประเมินต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 - 1 มิถุนายน 2560) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการประเมินการทําหน้าที่
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการทํางานของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย อาทิ ข้อมูล สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ของสภามหาวิทยาลัย ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะนําข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 4.2) 

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
อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล
การดําเ นินงานที่ ดีของ

ผู้บริหารได้กระจายอํานาจความรับผิดชอบในการทํางาน เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วตอบสนองต่อภารกิจ เช่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ .ศ .  2560 ข้อ 7 วรรค 2 กําหนดให้
ผู้ อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ผู้ อํานวยการสํานักงาน
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็นเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานการสรรหาผู้บริหาร ทําหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ แทน (เอกสารหมายเลข 4.9) โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้คําแนะนําใน
การทํางาน ซึ่งเป็นการกระจายความรับผิดชอบ และช่วยให้การทํางานมีความ
รวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้น  
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ส่วนราชการ 
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 

1.ผู้บริหารยึดหลักกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือความ
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ และแจ้งสิทธิให้บุคลากร
ผู้เก่ียวข้องทราบ อาทิ  

 - การแจ้งสิทธิวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน สวัสดิการต่างๆ 
 - การแจ้งกระบวนการในการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

 

2.การบริหารของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จะดําเนินงานตามท่ีกฎหมาย 
กําหนดไว้ อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ข้อบังคับและ
ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

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 เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้พบ เสนอแนะ ปรึกษา สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน  
2.ในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ           
3.บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีหลายศาสนา ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียบกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และทุกคนต่างยอมรับในหลักความเช่ือที่
แตกต่างกัน  

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

ผู้บริหาร ยึดหลักฉันทามติ 
การทํางาน การประชุมบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จะใช้วิธีการ
พูดคุย หารือด้วยเหตุผล ข้อดี ข้อเสีย แล้วตกลงร่วมกันในการทํางาน จะไม่มีการ
โหวตลงมติ 
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หลักธรรมาภิบาล การดําเนินการ/หลักฐาน 
ฉันท์ 

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 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทักษะการทํางาน ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 5.1)    

2.ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญในการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานจํานวนหลายเรื่อง รวมทั้งได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนของ สกอ. จึงมีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และเห็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้อ่านผลงานทางวิชาการ  

3.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการ 
3.1 ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน นํา

คู่มือการปฏิบัติงานที่ ดีของบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเผยแพร่แก่บุคลากรสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

3.2  รวบรวมจัดทําเป็นประเด็นความรู้จากที่ได้รับจากผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
จากคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มาจัดทําเป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
เวียนให้บุคลากรรับทราบและเผยแพร่หน้าห้องสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งในเว็บไซต์ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.2) 

3.3  ในการไปศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้จัดเป็นประจําทุกปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้นําเรื่องการจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
รวมท้ังเรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้วย โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นําเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน และมีหลายประเด็นที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นําแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรไปใช้ อาทิ การถ่ายทอดสดการประชุมสภามหาวิทยาลัย การนําเสนอข้อมูลด้วย
แผนภาพ (เอกสารหมายเลข 5.3) 

ทั้งน้ี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยต่างๆ สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีการปรับปรุง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1) และนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3) 

3.4  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มาศึกษาดูงาน ณ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยานําเอาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําคู่มือ
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การปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไปใช้ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้วย อาทิ การ
นําเสนอขั้นตอนการทํางานด้วยตาราง การสรุปขั้นตอนการทํางานทั้งหมดเป็นแผนภาพ  
         4.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนําแนวทางที่ดีในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน มาใช้กับการจัดทํา คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อาทิ คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) (เอกสารหมายเลข 5.4) 

อน่ึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดทําเว็บบอร์ดเรื่องการจัดการความรู้ โดยประสาน
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ช่วยดําเนินการจัดทําโปรแกรม ซึ่งกําหนดหัวข้อในการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน 2 หัวข้อ คือ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงานการประชุม โดยจะเชิญสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2561 

 

6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 

1.สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2555-2559 และแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล เพ่ือให้การพัฒนาสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 
6.1,6.2) 
 2.มีการติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง ในที่ประชุมบุคลากรของ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 1.6,6.3) 

7.ดําเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนนิงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
            สํานักงานสภามหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยการให้ข้อมูลผลการดําเนินงานเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและพัฒนาการทํางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA คือ 

1) Plan คือ การวางแผน 
2) Do คือ การปฏิบัติตามแผน 
3) Check คือ การตรวจสอบ 
4) Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทํามาตรฐานใหม่ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการทํางาน 

  
  



ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
1.การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
1.1 มีการวางแผนการประชุมสภาฯ และ
การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อม
ทั้งจัดทําปฏิทินการประชุม  
 

การจัดประชุมสภาฯ เป็นไปตามปฏิทิน
ที่กําหนดทุกครั้ง (มีเหตุสุดวิสัย โดยไม่
เ ป็นไปตามแผน  1  ครั้ ง  เ นื่องจาก
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  มี
องค์ประกอบไม่ครบ) 
 

1 . เลขานุการสภาฯ  ผู้ อํ านวยการ
สํานักงานสภาฯ กํากับติดตาม และ
ตรวจสอบการทํางาน มีการวางแผน
ก่อนการประชุมสภาฯ ในแต่ละครั้ง
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการหารือร่วมกัน 
สอบถามปัญหา อุปสรรค และแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  
2 . เลขานุการสภาฯ  ผู้ อํ านวยการ
สํ า นักงานสภาฯ  มีการตรวจสอบ
ระเบียบวาระ ข้อมูลเอกสาร ก่อนการ
ประชุมทุกครั้ ง  เ พื่อให้การทํางาน
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
 

การประเมินการทํางาน 
1. การประชุมสามารถดําเนินการได้ตาม
กําหนดเวลา แต่ในบางเดือนมีระยะเวลา
การประชุมที่กระชั้นชิดกับเดือนที่ผ่านมา
ค่อนข้างมาก และบางเดือนมีช่วงวันหยุด
ยาวต่อเนื่อง ทําให้บางครั้งระยะเวลาการ
ทํางานกระชั้นชิดมาก และวาระการประชุม
ยังเสนอเข้ามาไม่มากนัก 
2. การปรับปรุงและพัฒนา อาทิ ในการ
จัดทําปฏิทินการประชุมสภาฯ ในแต่ละปี 
ควรพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น อาจจะ
เลื่อนการประชุมโดยไม่จํ า เ ป็นต้องจัด
ประชุมในวันพุธที่ 2 ของเดือนเสมอไป 
อาจจะเป็นวันพุธที่ 1 หรือวันพุธที่ 3 ของ
เดือนบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้มีช่วงเวลาการทํางาน 
การประชุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
1.2 กําหนดระยะเวลาในการจัดส่ง
ระเ บียบวาระการประชุมสภาฯ  ใ ห้
กรรมการสภา ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
ก่อนการประชุมสภาฯ 
 

สามารถดําเนินการจัดส่งระเบียบวาระ
การประชุมสภาฯ ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
ก่อนการประชุมสภาฯ ทุกครั้ง 
 

1.มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการประชุมและวิธีการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2560 ข้อ 18 คือ ต้องส่งระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารที่ เ กี่ยวข้อง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เป็น
กลไกกํากับการทํางาน 
2 . เลขานุการสภาฯ  ผู้ อํ านวยการ
สํานักงานสภาฯ มีการควบคุม ดูแล
และการตรวจสอบ การจัดทําวาระ 
ก า ร จั ด ส่ ง ว า ร ะ  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กําหนดเวลา  
3.กําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประชุม 
และผู้ อํ านวยการ สํ า นัก งานสภา
มหาวิทยาลัย 

 การประเมินการทํางาน  
1.การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
สามารถทําได้เสร็จตามเวลาแต่บางครั้งต้อง
เร่ ง ดํ า เ นินการมากเ พื่อให้สามารถ ส่ง
ระเบียบวาระการประชุมได้ทันภายใน 5 วัน
ทําการ ก่อนการประชุมสภาฯ ซึ่งอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก  

1) ผู้บริหาร คณะวิชา หน่วยงาน ส่ง
เอกสารวาระการประชุมไม่ ชัดเจน ไม่
ครบถ้วน ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการสรุป
วาระการประชุม 

 2) ผู้บริหาร คณะวิชา หน่วยงาน ส่ง
วาระการประชุมล่าช้าไม่เป็นไปตามปฏิทิน
การทํางาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา อาทิ 

2.1 การจัดทําบันทึกแจ้งเตือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนงาน ถึงกําหนดการประชุมสภา 
การปิดวาระการประชุมสภาฯ พร้อมแนบ
ระเบียบวาระที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
พิจารณาในช่วง 3 เดือน เพื่อให้ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนงานได้วางแผนและส่งวาระได้
ตามกําหนดเวลา 

2.2 การจัดทําแบบฟอร์มการเสนอวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อความ
ชัดเจน ในการสรุปวาระการประชุมสภาฯ 

1.3 กําหนดเวลาในการจัดส่งมติที่ประชุม
สภาฯ ให้ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน 10 วันหลังการประชุมสภาฯ 
 

สามารถดําเนินการจัดส่งมติที่ประชุม
สภาฯ ให้ผู้บรหิาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน 10 วันหลังการประชุมสภาฯ ได้
ทุกครั้ง 
 
 

1 . เลขานุการสภาฯ  ผู้ อํ านวยการ
สํานักงานสภาฯ กํากับติดตาม และ
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพการทํางาน 
โดยเป็นผู้ลงนามในบันทึกส่งมติการ
ประชุมสภาฯ และตรวจสอบให้แจ้งมติ
ไปยังผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้อง  
2.การกําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

การประเมินการทํางาน  
1 .สามารถจั ดส่ ง ม ติก ารประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายใน 10 วันหลังการประชุม
สภาฯ แต่ประเมินว่าระยะเวลาดังกล่าวยังมี
ความล่าช้า เนื่องจากการจัดส่งมติที่ประชุม
สภาฯ  จะ ต้ อ ง รอ ใ ห้ เ ล ข า นุ ก า ร สภ า
มหาวิทยาลัย ตรวจรายงานการประชุม  
สภาฯ ก่อน จึงสามารถแจ้งมติที่ประชุม 
สภาฯ ไปยังผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องได้  
2.หน่วยงานต้องการมติที่ประชุมสภาฯที่
รวดเร็วเพื่อดําเนินการต่อไป  
3.การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน อาทิ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทําสรุปมติ
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
ย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย และจัดส่ง
ให้ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน
ประมาณ  3  วั นหลั งการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ทําให้การทํางานรวดเร็วมาก
ขึ้น 

1.4 การกํากับ ติดตาม การดําเนินการ
ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม สภ า ฯ  ผู้ บ ริ ห า ร 
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องส่งเรื่องกลับมา  
ร้อยละ 90 ของเรื่องที่ติดตามทั้งหมด 
และรายงานการติดตามต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 
 

1.การกํากับ ติดตาม การดําเนินการ
ตามมติที่ประชุมสภาฯ จากผู้บริหาร 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 95 ของ
เรื่องที่ติดตามทั้งหมด  
2.มีการรายงานการกํากับ ติดตาม การ
ดํ า เ นินกา รตามม ติที่ ป ร ะ ชุมสภา
มหา วิทยา ลัย  ในการประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
 

1 . เลขานุการสภาฯ  ผู้ อํ านวยการ
สํ า นั ก ง า น สภ า ฯ  กํ า กั บ ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ และ
สอบถาม ตรวจสอบปัญหา อุปสรรคใน
การทํางาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา อาทิ 
การกํา กับติดตามข้อมูล  จากบาง
หน่วยงานซึ่ งมีโครงสร้าง สายการ
บังคับบัญชาไม่ชัดเจน 
 2.การกําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

การประเมินการทํางาน 
1.การกํากับติดตาม การดําเนินการตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็น
งานประจํา ข้อมูลเชิงนโยบายบางเรื่องยังได้
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากหลาย
สาเหตุ อาทิ  
- ช่วงเวลาในการติดตามกระชั้นชิดยังไม่ได้มี
การดําเนินการ  
 - มีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน  
2.การปรับปรุงและพัฒนา อาทิ 

2.1 จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะ
กํากับติดตาม และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

2.2 เน้นการกํากับติดตามผลผลิต ผลลัพธ์
มากกว่ากระบวนการ 
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
2 . 3  สรุ ปกา ร กํ า กั บ ติ ดตาม ใ ห้สภา

มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งทุกรอบ 3 เดือน 
2.2 สํานักงานปรับปรุงพัฒนาระบบการ

กํากับติดตาม อาทิ การประชุมวางแผนการ
กํากับติดตาม เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

2.การสรรหาผู้บริหาร 
2.1 มี ก า ร จั ดทํ า ป ฏิทิ น ก า รส ร รห า
ผู้บริหาร และดําเนินการตามปฎิทินที่
กําหนดไว้ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.สามารถบริหารจัดการ ให้การสรรหา
ผู้บริหารสามารถดําเนินการได้ตาม
ปฏิทินที่ กําหนดไว้ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
(บางกรณีอาจจะมีการเพิ่มการประชุม
บ้าง เพื่อให้การทํางานมีความครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้ น  อาทิ  การสรรหา
อธิการบดี การสรรหาคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ และอาจมีเหตุสุดวิสัย เช่น การ
ยุติการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 

1 .มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยก า รส ร รหา
ผู้ บริหาร เ ป็นกลไกการ กํา กับการ
ทํางาน 
2.มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารเป็น
ผู้กํากับ ติดตาม คุณภาพการทํางาน
ของฝ่ายเลขานุการในทุกขั้นตอน
เพื่อให้การทํางานเป็นไปตามเวลาที่
กําหนดในปฏิทินการทํางาน 
3.ผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและให้
ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ไขปัญหา ในการ
ทํางาน 
 

การประเมินการทํางาน 
1.สามารถทํางานได้ตามปฏิทินการทํางานที่
กําหนด แต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่มีการ 
สรรหาผู้บริหารพร้อมกันถึง 4-5 หน่วยงาน 
ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องทํางานหนัก
มาก อาจจะเกิดความสับสนได้ และส่งผล
กระทบต่อการสรรหา 
 2.การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน อาทิ  

 2 .1  การ จัดทํ าป ฎิทิ นการสรรหา
ผู้บริหารของแต่ส่วนงาน จะกําหนดให้แต่ละ
คณะมีช่วงเวลาดําเนินการห่างกัน ประมาณ 
2 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาในการทํางาน  
  2.2 การจัดทําแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
4.การกําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

สะดวกต่อการทํางาน และมีความรวดเร็ว
มากขึ้น 
3. ให้เจ้าหน้าที่ ในงานอื่นมาช่วยในการ
ทํางาน  และเรียนรู้งานการสรรหาผู้บริหาร
ด้วย อาทิ การจัดเตรียมวาระการประชุม 
การจัดส่งเอกสาร การจัดแสดงวิสัยทัศน์ 

2.2 รายงานผลการสรรหาผู้บริหารให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนผู้บริหาร
ครบวาระอย่างน้อย 1 เดือน  
 
 

1.สามารถราย ง านผลการสรรหา
ผู้บริหารให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้
ล่วงหน้า อย่าง 1 เดือนก่อนผู้บริหาร
ครบวาระทุกราย 
2 .การดํา เ นินการมีความครบถ้ วน
สมบูรณ์ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ  
 
 

1 .มี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยก า รส ร รหา
ผู้บริหารเป็นกลไกกํากับการทํางาน 
2.มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารเป็น
ผู้กํากับ ติดตาม คุณภาพการทํางาน
ของฝ่ายเลขานุการในทุกขั้นตอน
เพื่อให้การทํางานเป็นไปตามข้อบังคับ 
และประกาศที่กําหนดไว้  
3.ผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและให้
ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ไขปัญหา ในการ
ทํางาน 
 
 

การประเมินการทํางาน 
1.สามารถรายงานผลการสรรหาผู้บริหารให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ล่วงหน้า อย่าง 
1 เดือนก่อนผู้บริหารครบวาระทุกราย และ 
ไม่มีการร้องเรียนในการทํางานของฝ่าย
เลขานุการ แต่พบปัญหาบ้างในการจัดทํา
รายงานผลการสรรหาผู้บริหารของฝ่าย
เลขานุการ  อาทิ  อาจจะมีการจัดพิมพ์
เอกสารผิดพลาดเล็กน้อย 
2.การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน อาทิ 
  2.1 ฝ่ายเลขานุการดําเนินการสรุป
สถานภาพ สถานการณ์ ความต้องการของ
ส่วนงาน เพื่อความสะดวกต่อการทํางาน
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
4.กําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติหน้าที่
ขอ ง เ จ้ าห น้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ  และ
ผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯ  
 

ของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร 
  2.2 เผยแพร่เอกสารการสรรหาผู้บริหารใน
เว็บไซต์ของสํานักงานสภาฯให้ครบถ้วน 
และจัดระบบให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล  

2.3 การจัดทําแบบฟอร์ม รายงานผลการ
สรรหา และฝึกให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อลดความผิดพลาดใน
การจัดทํารายงานผลการสรรหาผู้บริหารที่
อาจจะเกิดขึ้น 

3.การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
3 .1  มีการ จัดทํ าป ฏิทินการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี และการดําเนินการเป็นไป
ตามปฏิทินที่กําหนดไว้ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

สามารถบริหารจัดการ ให้การติดตาม
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ดําเนินการ
ต า ม ป ฏิ ทิ น ที่ กํ า ห น ด ไ ว้ ร้ อ ย ล ะ  
95 ขึ้นไป (มีบางครั้งคณะกรรมการ
จะต้องจัดประชุมเพิ่มเพื่อความสมบูรณ์
ของการทํางาน) 
 

1 .มี ข้ อ บั งคั บ ว่ า ด้ วยการ ติดตาม
ต ร ว จ ส อบแ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นกลไก
กํากับการทํางาน 
2.มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อ ธิ ก า รบ ดี  เ ป็ นผู้ กํ า กั บ  ติ ดต าม 
คุณภาพการทํางานของฝ่ายเลขานุการ
ในทุกขั้นตอนเพื่อให้การทํางานเป็นไป

การประเมินการทํางาน  
1.สามารถดําเนินงานได้ตามปฏิทินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ที่กําหนดไว้ แต่
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ มี ขั้ น ต อ น ก า ร
ดําเนินการมาก ต้องใช้ประสบการณ์ ความ
เข้าใจ ผู้ช่วยเลขานุการยังขาดประสบการณ์ 
ขาดความเข้าใจในทุกขั้นตอน อาจส่งผลต่อ
การทํางาน  
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
ตามกําหนดเวลาในข้อบังคับฯ  
3.กําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติหน้าที่
ของ เ จ้ าหน้าที่  และผู้ อํ านวยการ
สํานักงานสภา  

2. การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน อาทิ 
 - การฝึกให้ผู้ช่วยเลขานุการจัดทําวาระการ
ประ ชุม  การสรุปม ติการประ ชุม  การ
จัดเตรียมเอกสารประชุม เพื่อช่วยให้การ
ทํางานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของ
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ตาม
เวลาที่กําหนดในข้อบังคับฯ คือ ภายใน 
60 วัน หลังจากอธิการบดีส่งรายงานผล
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลฯ  
 
 

1 .สามารถรายงานผลการ ติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง านขอ งอธิ ก า รบ ดี ใ ห้ สภ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาได้ตามเวลาที่
กําหนดในข้อบังคับฯ ในทุกรอบของการ
ประเมินฯ 
2 .การดํา เ นินการมีความครบถ้ วน
สมบูรณ์ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 
 
 

1 .มี ข้ อ บั งคั บ ว่ า ด้ วยการ ติดตาม
ต ร ว จ ส อบแ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นกลไก
กํากับการทํางาน 
2.มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อ ธิ ก า รบ ดี  เ ป็ นผู้ กํ า กั บ  ติ ดต าม 
คุณภาพการทํางานของฝ่ายเลขานุการ
ในทุกขั้นตอนเพื่อให้การทํางานเป็นไป
ตามข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.กําหนดเป็น KPI ในการปฏิบัติหน้าที่
ของ เ จ้ าหน้าที่  และผู้ อํ านวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

การประเมินการทํางาน  
1 . ส า ม า ร ถ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ได้ตามเวลาที่กําหนดในข้อบังคับฯ ในทุก
รอบการประเมินฯ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ขั้นตอนมาก ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ 
และประสบการณ์ ความเข้าใจ การคิด
วิเคราะห์ สรุปผล และการจัดทํารายงาน 
ผู้ช่วยเลขานุการยังขาดประสบการณ์ ขาด
ความเข้าในในทุกขั้นตอน  
2.การทํางานมีขั้นตอนมาก ต้องขอความ
ร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ มา
ช่วยในการทํางาน อาทิ การจดบันทึก  
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ภารกิจ/การวางแผนการทํางาน 
(P) 

การดําเนินงาน 
(D) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(C) 

การประเมินคณุภาพและ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(A) 
 
 

การสัมภาษณ์ ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่ถนัดใน
การสรุปผลการสัมภาษณ์ 
3.การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน อาทิ 
 3.1 การเผยแพร่เอกสารติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ในเว็บไซต์ของสํานักงาน
สภาฯ ให้ครบถ้วน และจัดระบบให้สะดวก
ต่อการสืบค้นข้อมูล 
  3.2 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี
การปรับปรุ งอย่างต่อเ นื่อง  ให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจนมากขึ้น  

 3 . 3  กา ร ฝึ กผู้ ช่ ว ย เ ลข า นุ ก า ร ใ ห้ มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจด
บันทึก การสรุปข้อมูล 

3.4 การจัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยงานก่อน
เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และแนวทาง
การจดบันทึก และการสรุปการสัมภาษณ์  
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2563   
1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 
1.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560 
1.4 แผนกลยุทธ์การเงิน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2559- 2563 
1.5 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
1.6 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 
3.1 แผนบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรปี พ.ศ. 2559  
3.2 แผนบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรปี พ.ศ. 2560 
4.1 การกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนต่างๆ 
4.2 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
4.3 ตัวอย่างระบบ e-meeting ,คู่มือ การใช้งานระบบ e-meeting 
4.4 ตัวอย่างการสรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.5 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.6 Facebook ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4.7 ภาระงานบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4.8 Website สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4.9  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
5.1 แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2555-2559 
5.2 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ,แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําคู่มือ 
5.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมสภาฯ ,แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําคู่มือ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
5.4 คู่มือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 4) 
6.1 แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2555-2559 
6.2 แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร รายบุคคล 
6.3 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 
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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.บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม มีการช่วยเหลือกัน ทําให้แต่ละงานซึ่งมีภารกิจจํานวนมากและมี
ขั้นตอนการดําเนินงานค่อนข้างมาก สามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

3. มีการทํางานเชิงรุกในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการทํางานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ช่วยทําให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจและทํางานได้รวดเร็วมากขึ้น อาทิ  

-การจัดหา การเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
และใช้เป็นแนวทางในการทํางาน ก่อนการประชุมทุกคร้ัง 

- การนําเสนอแนวทางการดําเนินการหลากหลายวิธีเพ่ือให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจแนวทางการทํางาน  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.บุคลากร 
1.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น คือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน (จํานวน 19 ส่วนงาน) การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงาน (จํานวน 19 ส่วนงาน) ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสําคัญมาก และการดําเนินการในฐานะฝ่าย
เลขานุการจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุปประมวลผล  
การจัดทํารายงาน รวมทั้งต้องมีความเข้าใจระบบการบริหาร โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย แม้สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยจะได้รับอัตรากําลังเพ่ิมมา 1 อัตรา แต่จําเป็นจะต้องเร่งพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับภารกิจ รวมท้ังจะต้องวางแผนบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้สามารถทํางานที่มีจํานวนมากให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนดในข้อบังคับฯ  

1.2 บุคลากร โดยภาพรวมยังทํางานในลักษณะงานประจํา รวมทั้งมีงานประจําค่อนข้างมาก การ
ทํางานเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์การทํางานยังมีน้อย จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น 

1.3 การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้มากขึ้น  
2. พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อาทิ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง/โครงการสําคัญของสภามหาวิทยาลัย เน้นการติดตามเชิงผลลัพธ์
มากกว่ากระบวนการ การติดตามอย่างต่อเน่ือง 

3.จัดทําข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ ผลผลิต 
                      

การดําเนินการ 
             สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
             สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2560 มี
วัตถุประสงค์ที่สําคัญเพ่ือให้ทราบความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1. เก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 33 คน และผู้เก่ียวข้องคือ รองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก ที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้สังเกตการณ์ จํานวน 22 คน  
(ดํารงตําแหน่งถึง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) โดยการเชิญมาสนทนากลุ่ม 
 2. กําหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม 4 ประเด็น คือ 
  ประเด็นที่ 1 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
              ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  มีจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุงอย่างไร  ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
  ประเด็นที่ 3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปัญหา อุปสรรค มีจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงอย่างไร 
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นที่ 4 การทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง มีจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง 
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 3. เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องมาสนทนากลุ่ม ในวันที่ 14 และ 20 มิถุนายน 2560 
และวันที่ 12 และ 17 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จํานวน 40 คน จากจํานวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.73        
            4. สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2560 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย มีดังน้ี    
                    4.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทํางานสนับสนุนการทํางานของสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 4.2 ข้อเสนอแนะ ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้น อาทิ ด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อมูล สารสนเทศด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา การตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงใช้การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าวมาใช้ใน
การตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
          
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2560 
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ส่วนท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
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ส่วนท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 
 

ตารางที่ 10 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 11 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. พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง/โครงการสําคัญของสภา
มหาวิทยาลัย เน้นการติดตามเชิงผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ การติดตามอย่างต่อเน่ือง 

2. การเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือประโยชน์ใน
การทํางานของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และผู้รับบริการทั่วไป  

3. การพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ ความสามารถ และศกัยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
และการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้มากขึ้น 

4. จัดทําข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยให้ครบถว้น สมบูรณ์มากขึ้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 รายนามกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 1. อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์      ที่ปรึกษา 

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

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง กรรมการ 
 4. นางสาวนิศารัตน์ เวชประพันธ์           เลขานุการ 
 5. นางประไพพรรณ ขําภาษี               ผู้ประสานงาน 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.   

ณ ห้องประชมุสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศลิปากร  ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

 
 
 

เวลา  13.00 น.  -    คณะกรรมการพร้อมกันในห้องประชุม 
-    กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนะนํา

หน่วยงาน สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 โดย นางสาวญาณิฐา  หลมิวัฒนา  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 

 
 
 
 
 
 
 


