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สรุป 
โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2559 (ครั้งที่ 4) 
หัวข้อ การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน  2559                                                                                                                 
ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ                                                                 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2559 (ครั้งที่ 4) โดยก าหนดจัดในหัวข้อ การพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดร่วมกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทาง นโยบายที่ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย นั้น 
 บัดนี้การจัดประชุมระดมความคิดฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และกอง
แผนงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดโครงการประชุมฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดฯ โดยสรุป
ดังนี้ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม    
   ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 42 คน ดังนี้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวนที่เชิญเข้าร่วม
ประชุม (คน) 

ผู้ เข้า ร่วมประชุม 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1.นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย           
เลขานุการสภา 

38 25 65.79 

2.อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 17 9 52.94 
3.คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก 15 15 100 
4.ฝ่ายเลขานุการ 15 15 100 
รวม 85 64 75.29 
    
2. รายละเอียดการจัดประชุมระดมความคิดฯ  
    การจัดประชุมระดมความคิดฯ ก าหนดจัดในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
          2.1 เวลา 09.15 – 10.30 น. บรรยายสรุป เรื่อง สภาพปัญหา อุปสรรคในปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และร่าง นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  
                     โดยอาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  
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               2.2 เวลา 10.45 - 12.00 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็นในภาพรวม เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะเปลี่ยนผ่านการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในด้าน  
 - โครงสร้าง และระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - การเงิน งบประมาณ และการหารายได้ 
 - การบริหารวิชาการ การวิจัยและสร้างสรรค์ 
  โดย นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย                     
  2.3 เวลา 13.30-16.30 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน  
 - โครงสร้าง และระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - การเงิน งบประมาณ และการหารายได้ 
 ประธานกลุ่ม 1 นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 กลุ่มที่ 2 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้าน 
 - การบริหารวิชาการ การวิจัยและสร้างสรรค์ 
 - การพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา  
 ประธานกลุ่ม 2 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
              2.4 เวลา 16.30-17.00 น. สรุปการระดมความคิดและปิดการประชุมฯ โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัย  
 
3. สรุปการบรรยาย  
    3.1 สรุปสถานการณ์ สภาพปัญหา อุปสรรค ของมหาวิทยาลัยศิลปากร                   
3.1.1 ด้านวิชาการ/ผลิตบัณฑิต (นักศึกษา บัณฑิต หลักสูตร การเรียนการสอน กิจการนักศึกษา) 
(1) นักศึกษา : มีแนวโน้มลดลงทุกระดับ  ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  มีแนวโน้มมุ่งเน้นเชิงปริมาณ
มากขึ้น นักศึกษาต่างมีชาติน้อย 
(2) หลักสูตร : หลายหลักสตูรในอนาคตอาจจะต้องปิดเนื่องจากนักศึกษามีน้อย หลักสูตรด้านศลิปะ และการออกแบบ ปัจจบุันเมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท่ีเปดิหลักสตูรดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ล้าหลงั มีงบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการสร้างความเป็นเลิศด้านศลิปะ และการออกแบบ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษา มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น 
(3) รูปแบบการจัดการศึกษายังเปน็แบบเดิมๆ 
(4) สถานท่ี พื้นที่มีจ ากัด แออัด ขาดความปลอดภยั  
   สิ่งอ านวยความสะดวก : หอพักไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และบุคลากร ห้องเรียนห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ไม่พร้อม ไม่เพียงพอต่อนกัศึกษา และการฝึกปฏิบตั ิงบประมาณสนับสนุน สื่อ ปัจจัยสนบัสนนุ สิ่งอ านวยความสะดวกมี 
จ านวนจ ากัด 
(5) กิจการนักศึกษา: แผนพัฒนานักศึกษาที่จัดท าข้ึน ขาดการด าเนินการอย่างชัดเจน การขาดการบรูณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
(6) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย : การท างานยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ขาดความร่วมมือ 
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 (7) การประกันคุณภาพการศึกษา : เป็นการเพิ่มภาระแก่บุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะบางคณะวชิามีองค์กรวิชาชีพควบคุมด้วย 
ท าให้ซ้ าซ้อน สิ้นเปลื้องเวลา ทรัพยากร เกณฑ์การประเมินส่วนหน่ึงไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมหาวิทยาลัย    
3.1.2 การวิจัยและสร้างสรรค์ 
(1) ไม่มีทิศทางการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การท างานวิจัยและสร้างสรรค์มีลักษณะต่างคนต่างท าตามความ
สนใจ การน าวิจัยและสร้างสรรค์มาช่วยผลักดันสู่มหาวิทยาลัยวิจัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การช่วยสังคม ประเทศชาติยังมีน้อย 
(2) จ านวนผลงาน การเผยแพร่ อ้างอิง ยังมีจ านวนน้อย  
(3) ความร่วมมือกับภายนอกและต่างประเทศยังมีน้อย  
(4) การวิจัยเชิงบูรณาการซึ่งมีความโดดเด่น แตย่ังมีจ านวนน้อย ไมบ่รรลเุป้าหมาย 
(5) โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาขาดความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย ภาระงานเน้นเรื่องการบริหารจดัการเรื่องทุนวิจัย 
3.1.3 บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1) ขาดแผน และนโยบายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการท างานบริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ละ
คณะท าโดยเอกเทศ กระจัดกระจาย  
(2) ขาดนโยบายการ เพื่อแสดงบทบาท ความเป็นผู้น า การเป็นศูนย์กลางด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ในระดับอาเซียน และ
นานาชาติ   
(3) การจัดกิจกรรม โครงการ เป็นรูปแบบเดมิๆ มุ่งเน้นเชิงปริมาณมากกว่าผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิ ประโยชน์ คุณค่าที่จะเกดิกับสังคม
โดยรวม การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจยั ยังมีน้อย  
(4) การบริหารจดัการดา้นศิลปะ วัฒนธรรม องค์ความรู้ เพื่อน าสร้างคุณค่า มูลค่า ยังมีน้อย  
(5) ผลงานด้านศิลปะ และการออกแบบมีจ านวนมากแต่การจดัเก็บยังไม่มี ขาดฐานข้อมูล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์  
(6) ความร่วมมือกับสถาบันช้ันหนว่ยงานภายนอกในการรับงานบริการวิชาการในนามของมหาวิทยาลยัยังมีน้อย 
(7) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณะยังมีน้อย 
3.1.4 การบริหารจัดการ (โครงสร้าง ระบบการบริหาร การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ การหารายได้ การสื่อสาร) 
(1) นโยบาย และแผน ยังไม่เป็นรปูธรรม ขาดความต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ขับเคลือ่นอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลผุล 
(2) โครงสร้างส่วนหนึ่งขาดความเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลยั ไม่เอื้อ เป็นอุปสรรคต่อการท างาน และรองรับภารกิจใหม่ๆ  
(3) การบริหารงานแตล่ะวิทยาเขต คณะวิชา หน่วยงาน มีแนวปฏิบตัทิี่แตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ขาด
ความเป็นเอกภาพ สิ้นเปลืองทรัพยากร การท างานยดึติดกับระบบเดิมๆ และบรหิารแบบตั้งรับมากกว่าเชิงรุก ขาดความคล่องตัว 
ขาดการประสานและร่วมมือกัน การบูรณาการ ท าใหก้ารท างานไมม่ปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  
(4) บุคลากร : 
สายวิชาการ มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย และส่วนหน่ึงยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการสอน ไม่ให้ความสนใจกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
สายสนบัสนุน มีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้น มีความสามารถระดับกลางๆ ไม่สามารถคิดริเริ่ม พัฒนาการท างานได้ ด้านกฎหมายไม่พร้อม 
ไม่เพียงพอการท างานล่าช้า ส่งผลต่อการท างานของผู้บริหาร     
(5) การเบิกจ่ายล่าช้า ปรับเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การตีความขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีแตล่ะคน ท าให้มีปญัหาการเบิกจ่าย การตรวจสอบ
หลักฐาน  
(6) ขาดแผนเชิงธุรกิจในการหารายได้ รายได้หลักมาจากค่าหน่วยกติ 
(7) การสื่อสารมีน้อย ไมส่ามารถสือ่สารภาพลักษณ์องค์กรสู่ภายนอก การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด าเนนิการในรูปแบบ วิธีการเดิมๆ  
(8) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไมม่แีผนพัฒนาท่ีชัดเจน ไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับกับจ านวนนักศึกษา บุคลากรและภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 
(9) การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การด าเนินการยังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องส าคัญๆ อาทิ การปรับโครงสร้าง การ
บริหารงานบุคคล อัตราก าลัง งบประมาณ แต่ไปมุ่งเน้นเรื่องการท าข้อบังคับฯ 

 3.2 แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
              ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
แก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559) โดยได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง นั้น ด้วยที่ประชุมได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ส าคัญ คือ 
เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Reprofile) ซ่ึงสรุปได้ดังนี้   
            3.2.1 ขั้นตอนการด าเนินการในการ Reprofile มหาวิทยาลัย         
      (1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถาบัน เพ่ือทราบสถานะหรือต าแหน่งของสถาบัน ปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในแบะภายนอก ข้อมูลสถาบัน 
       (2) วิเคราะห์และก าหนด sector ที่สถาบันมีศักยภาพตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ อาท ิ
                        - ก าหนดพ้ืนที่และประเด็นที่สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างรอบด้าน 
                         - เน้นการกระจายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ค านึงถึงพ้ืนฐานความร่วมมือที่มีอยู่เดิม 
                         - เน้นการพัฒนาชุมชนฐานรากและการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่ น เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
    (3) ทบทวนปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจเพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจน อาท ิ
                        - ก าหนดความเชี่ยวชาญและบทบาทใหม่ในอนาคตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตนร่วมกัน 
                        - ทบทวนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของตนเองให้มีความชัดเจน 
                         - ทบทวนเป้าหมาย หลักสูตร และกระบวนการผลิตก าลังคนที่มีอยู่เดิม เพ่ือมุ่ง ไปสู่การผลิต
ก าลังคนให้ตรงความต้องการของประเทศ 
                       - การพิจารณาก าหนด special process หรือ fast track ในการขับเคลื่อน 
    (4) พิจารณาแผนการปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันและการจัดเตรียมทรัพยากร 
    (5) การกับ ติดตาม และประเมินผล 
             3.2.2 ประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 
     (1) ด้านขนาดที่เหมาะสมของสถาบัน มีขนาด จ านวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบที่
หลากหลาย ขึ้นกับศักยภาพความพร้อมของสถาบัน 
     (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ทบทวน ปรับปรุง ปรับลด เปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
อนาคต บูรการการเรียนรู้คู่กับการท างาน 
     (3) ทรัพยากรและความร่วมมือ แสวงหาความร่วมมือ บูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     (4) ด้านการบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  ให้ความส าคัญกับ
ช่วงเปลี่ยนผ่าน 
                 (5) การก ากบั ติดตามและประเมินผล มีกลไก มีคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล  
 
4. สรุปการอภิปราย และการระดมความคิดจากการแบ่งกลุ่ม  
    ในการอภิปรายและระดมความคิดจากการแบ่งกลุ่ม สรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
      4.1 โครงสร้าง และระบบการบริหาร 
    4.1.1 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจสูงสุดในการออกระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
นอกเหนือจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม สร้าง
กลไกที่สามารถเชื่อมโยง  บูรณาการระหว่างคณะวิชาต่างๆ ให้มีความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา   

   4.1.2 ระบบการบริหารงานของคณะวิชา  
           การบริหารงานของคณะ มี  2 รูปแบบคือ  ภาควิชาและสาขาวิชา เพ่ือให้มีระบบการบริหารงานที่

ชัดเจน จึงควรพิจารณาการออกหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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              (1) ระบบภาควิชา  ควรมีระเบียบว่าด้วยการบริหารภาควิชา  สร้างระบบก าหนดเงื่อนไขในการ
บริหาร  ข้อก าหนดในการเป็นภาควิชา  ภาระหน้าที่  จ านวนอาจารย์  จ านวนนักศึกษา การมีหัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะผูกกับสาขาและปริญญา และเพ่ือความคล่องตัวควรจะก าหนด
แนวทางในการยุบเลิกภาควิชาได ้

              (2) ระบบสาขาวิชา ควรมีระเบียบว่าด้วยการบริหารสาขาวิชา ที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับการ
บริหารภาควิชา โดยหลักเกณฑ์จะผูกกับหลักสูตร และท าหน้าที่บริหารเฉพาะการจัดการศึกษา นอกจากนั้นชื่อ
สาขาวิชาควรเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามหลักสูตร และในสาขาวิชาอาจให้มีสาขาวิชาย่อยได้  โดยค านึงถึงจ านวน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ   

     4.1.3 การแบ่งหน่วยงาน 
            (1) คณะวิชา มีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอน และในกรณีที่คณะวิชามีภารกิจอ่ืนๆ ที่ต้อง

ด าเนินการเพ่ิมขึ้น และต้องมีหน่วยงานใหม่ มหาวิทยาลัยจึงควรออกเป็นระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการแบ่ง
หน่วยงานมารองรับ รวมทั้งการจัดตั้งภาควิชา อย่างไรก็ตามการจัดตั้งเป็นสาขาวิชาสามารถด าเนินการได้ง่ายและ
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วกว่าภาควิชา 

             (2) ส านักงานอธิการบดี เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย อธิการบดี เมื่อมหาวิทยาลัย
มีภาระงานเพ่ิมขึ้น ควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่มารองรับได้ และในการแบ่งหน่วยงานระดับกอง ระดับงานในกอง ควรมี
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งให้เหมาะสมกับภาระงานด้วย เนื่องจาการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จะส่งผลต่อจ านวนบุคลากร 
งบประมาณ และค่าตอบแทนผู้บริหาร 

                 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาทบทวนเรื่องโครงสร้างภายใน
ของคณะวิชา ส านักงานอธิการบดี ภายในระยะเวลา 1 ปี ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะ และได้ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของข้อบังคับฯ การแบ่งส่วนงานแล้ว 

      
 4.2 การบริหารงานบุคคล 
 ความท้าทายของการบริหารงานบุคคล คือ ท าอย่างไรให้คนเก่ง  คนดีอยู่กับองค์กร (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน ภารกิจ)  และควรเปิดโอกาส มีแนวทาง สร้างกลไก ให้คนเก่ง คนดีได้แสดงความสามารถ สร้างผลงาน 
(จูงใจและผลักดัน) และมีระบบการประเมินที่เป็นธรรม ตามผลงาน สมรรถนะเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนท างาน 
การด าเนินการเรื่องการบริหารงานบุคคล อาจด าเนินการ โดยสรุปดังนี้  
         4.2.1 ภาระงานอาจารย์ ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถ apply เป็นอาจารย์ที่เน้นวิจัยและยกเว้น
ภาระงานสอนได้ โดยก าหนดภาระงานด้วยจ านวนผลงานวิจัย ฯลฯ และควรสร้างกลไกเพ่ือผลักดันให้เกิด talent 
mobility 
        4.2.2 การใช้ผู้ช่วยวิจัยมาช่วยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวน
นักศึกษาน้อย 
        4.2.3 การเปลี่ยนแปลง นโยบาย หลักเกณฑ์ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจจะไม่อ้างอิง
ตามที ่กพอ. ก าหนดในทุกเรื่อง 
        4.2.4 จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มีกลไก แนวทางการประเมิน การจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ) 
        4.2.5 การติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานสนับสนุน จัดท าคู่มือที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
เช่น SOP (Standard Operating Procedure) ในการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ระบบการประเมินผล
บุคลากร  การต่อสัญญาที่ต้องมีความเป็นธรรม 
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         4.2.6 การจัดสรรกรอบอัตราก าลังควรจัดสรรไปที่คณะวิชา ไม่ควรลงไปในระดับย่อย (ภาควิชา 
สาขาวิชา) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และในการอนุมัติกรอบอัตราก าลังอาจวางแนวทาง ดังนี้  
                           (1) ควรมีข้อบังคับว่าด้วยกรอบอัตราก าลัง 
                 (2) ควรปรับการก าหนดชื่ออัตราก าลังโดยไม่ควรเจาะจงมากเกินไป อาทิ นักกิจการนักศึกษา 
นักแนะแนวการศึกษา ซึ่งท าให้ไม่สามารถมอบภารกิจอ่ืนๆ ให้รับผิดชอบได้ จึงควรปรับชื่อของสายสนับสนุนให้
สามารถท างานแทนกันได้ และสามารท างานได้หลากหลาย อาทิ นักอุดมศึกษา  
             (3) การปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทบทวนหน้าที่ให้ชัดเจน ครอบคลุมภาระงาน 
              (4) การก าหนดระดับของหน่วยงานที่พึงจัดสรร และเลขที่อัตรา ควรจัดสรรเป็นสังกัดระดับ
ใหญ่ เช่น  สังกัดคณะ กอง แล้วใช้ประกาศ/ค าสั่งในการมอบหมายพันธกิจ เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
              (5) ควรมีกระบวนการในการได้มาซึ่ งการจัดสรรกรอบอัตราที่จ าเป็น โดยใช้กลไก
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้กองแผนงานควรมีบทบาทในเรื่องการจัดสรรกรอบและคุมอัตราก าลัง 
               (6) การก าหนดวาระของหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งการก าหนดให้มีวาระก็จะส่งผลดี เพราะบางครั้ง
หากได้คนที่ไม่มีความสามารถมาท างาน ก็จะส่งผลกระทบต่อการท างานของคณะวิชา หน่วยงาน ในระยะยาวที่ไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ การมีวาระจะเปิดโอกาสในการหาคนดีและคนเก่งมาท าหน้าที่ แต่ควรก าหนดวิธีการได้มา การ
ประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรม และแนวทางการพัฒนาตนเองในแต่ละบุคคลด้วย 
               4.2.7 การบริหารงานอาจจะมีท้ัง Decentralization และ Centralization ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงาน 
   
        4.3 การเงิน งบประมาณ และการหารายได้ 
     เป้าหมายหลักของการปรับปรุงพัฒนาระบบการเงิน และงบประมาณ  คือ ต้องการให้เกิดความคล่องตัว 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมขี้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
 4.3.1 งบประมาณ  
  (1) การจัดท างบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรจัดท าในลักษณะบูรณาการ เน้น
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
  (2) การจัดท างบประมาณเงินรายได้ควบคู่กับงบประมาณแผ่นดิน โดยก าหนดน้ าหนักงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง             
  (3) ต้องมีแผนปฏิบัติงบประมาณในภาพรวม และการด าเนินงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 
    4.3.2 การเงิน บัญชี พัสดุ 
  (1) ควรปรับระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยควรตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณ์มาช่วยให้ค าแนะน า  
  (2) ควรออกระเบียบว่าด้วยการเงินที่ส าคัญ ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การใช้เงินที่มีลักษณะ
พิเศษ เช่น วิจัย/บริการวิชาการ เงินบริจาค เงินอุดหนุน และสร้างกลไกให้มีความคล่องตัว  
  (3) การเบิกจ่ายเงิน ระบบพัสดุ มีระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายส่วน และในแต่ละวิทยาเขต เจ้าหน้าที่
มีการตีความ มีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยควรสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมือนกันในทุก
วิทยาเขต อาทิ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  (4) ควรออกระเบียบว่าด้วยการพัสดุของตนเอง เพ่ือความรวดเร็ว คล่องตัว แต่ทั้งนี้จะต้องอิง
หลักการของความโปร่งใส อาทิ การก าหนดบัญชีรายชื่อ certified ร้านค้าที่อ้างอิงได้ เพ่ือความรวดเร็ว 
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  (5) ควรมีคณะกรรมการเงินรายได้ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยกรณีมีข้อ
ติดขัด การยกเว้นการใช้ระเบียบที่ไม่สามารถท าได้ 
  (6) ควรมีกลไกการป้องกันการรั่วไหล ปรับปรุงกลไกการควบคุมการตรวจสอบบัญชี 
 4.3.3 การหารายได้ 
             (1) ควรจัดท าแผนหารายได้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว                          
  (2) ควรมีการส ารวจทรัพย์สินของคณะวิชา มหาวิทยาลัย และจ าแนกรายการประเภททรัพย์สิน
ให้ชัดเจน โดยแต่งตั้งกรรมการส ารวจทรัพย์สินและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยให้ส่วนกลางวางระบบ จัดท าคู่มือและ
ให้ทุกคณะ หน่วยงานด าเนินการส ารวจทรัพย์สินและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และสรุปท าเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  (3) ควรมีระเบียบด้านการงบประมาณโดยเฉพาะด้านการหารายได้ต้องมีอิสระ ภายใต้หลักเกณฑ์
และกรอบมาตรฐานเดียวกัน 
 4.3.4 กลไกการพัฒนา 
        ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับกับการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุ การตรวจสอบภายใน ให้เอ้ือและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การตัดสินใจของผู้บริหาร  

 
    4.4 การวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
         การวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมีปัญหา โดยสรุปได้ดังนี้ 

 4.4.1 ปัญหาด้านการท าวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 

  (1) มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้เป็นจ านวนมาก มีจุดแข็งด้านศิลปะและการออกแบบ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับชาติ แต่การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อ
มหาวิทยาลัยยังมีน้อย เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยเอง ไม่มีการสร้างค่านิยม (Core value) ร่วมกัน ท าให้ขาดการ
สนับสนุนในเชิงนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ หรือกิจกรรมที่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานร่วมกันและการน า
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีทัศนคติที่มีความเป็น
ปัจเจกสูง หรือการที่คณาจารย์ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการวิจัยบนพ้ืนฐาน
ความสนใจส่วนตัว โดยไม่ตระหนักถึงบริบทโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
  (2) ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ยังมีจ านวนน้อย 
นักวิจัยยังติดยึดกับการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มากกว่าจากแหล่งอ่ืน นักวิจัยที่มีศักยภาพคือท าวิจัยมา
นานไม่พยายามแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งอ่ืน เพราะต้องการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยง่ายเพราะมีการแข่งขัน
น้อย และมักจะเป็นนักวิจัยหน้าเดิม ท าให้ไม่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุน 
  (3) นักวิจัยบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือกติกาของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยไม่มีมาตรการขั้นเด็ดขาดใน
การจัดการตามเงื่อนไขสัญญารับทุนวิจัย ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสร้างกลไกขับเคลื่อนการวิจัยผ่านการ
บริหารการวิจัยได้อย่างเต็มที่ 
 (4) การท างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการท าแบบแยกส่วนเป็นโครงการเล็กๆ ต่างคนต่างท า ผลงาน
การวิจัย จึงไมม่ีผลกระทบหรือเกิดผลลัพธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมากนัก 
 (5) ยุทธศาสตร์ของประเทศส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ/เชิง
เศรษฐกิจในการเพ่ิมการแข่งขัน สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นหลัก งานวิจัยและสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
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ออกแบบ เป็นผลงานที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในการสร้างงานและเพ่ิมรายได้ แต่นักวิจัยยังไม่พยายามน าจุดแข็ง
ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ยังคงยึดรูปแบบการวิจัยแบบเดิมๆที่เน้นการท าผลงานเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณาจารย์สายศิลปะและการออกแบบ ไม่นิยมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย และไม่ชอบการเขียนรายงาน 
แต่พอใจจะผลิตผลงานสร้างสรรค์และแสดงงานในรูปแบบนิทรรศการ แต่ยังไม่ส่งต่อองค์ความรู้ที่น าไปสู่ธุรกิจหรือ
การเพ่ิมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งท่ีมีศักยภาพสูง  
 (6) อาจารย์มีภาระงานสอนมาก และในหลายคณะ อาจารย์ต้องรับผิดชอบงานธุรการของ
ภาควิชาหรือคณะอีกด้วยเพราะไม่มีสายสนับสนุนท าหน้าที่ดังกล่าว หรือบางทีสายสนับสนุนก็ไม่ได้รับการฝึกฝนให้ท า
หน้าที่เหล่านี้ ท าให้อาจารย์มีภาระซึ่งไม่ตรงกับหน้าที่มากเกิน ท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยที่ควรจะเป็นงานของ
อาจารย์ไดอ้ย่างเต็มที ่
 (7) มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ไม่มีนโยบายและงบประมาณ ท าให้สูญเสียอาจารย์อาวุโสที่มี
ความสามารถในการเป็นผู้น าทางด้านการวิจัย ออกไปอยู่มหาวิทยาลัยอื่นภายหลังเกษียณอายุราชการ 
 4.4.2. ปัญหาด้านการบริหารการวิจัยและสร้างสรรค์  

         (1) มหาวิทยาลัยขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ในขณะที่เงินเดือนของบุคลากร
เพ่ิมขึ้นตามเวลาที่รับราชการ แต่คุณภาพของงานไม่ได้เพ่ิมตามเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้เกิดภาระต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อมีการออกนอกระบบ หน่วยงานสนับสนุน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาถูกจ ากัดอัตราก าลัง ในขณะที่มีภารกิจต้อง
รักษามาตรฐานการวิจัยและต้องเป็นหน่วยงานเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถผลิตองค์ความรู้ตามพันธกิจ
ของการเป็นมหาวิทยาลัย และการสร้างความโดดเด่นทางวิชาการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างชื่อเสียง
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะน ามาใช้ในการสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพ และผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจะเป็นการน ามาซึ่งจ านวนนักศึกษาที่จะสนใจมาเรียน เพราะความเป็น
เลิศด้านวิชาการท่ีท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย    

        (2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งมีความเคยชินกับระบบ
ราชการ ท าให้ยากแก่การปรับตัวเมื่อสถานการณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ และบริบท
ของสังคมท่ีเปลี่ยนไปในมิติท่ีมีการแข่งขันเพ่ิมข้ึน  

        (3) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นอาจารย์ที่ได้รับการสรรหา และท างานแบบมีวาระ ท าให้
การก าหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน และต่อยอดจนถึงกระบวนการปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะไม่มีกลไกที่สามารถเอ้ือ
ต่อการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่จัดสรรทุนวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่สามารถให้คุณประโยชน์แก่บุคลากรอ่ืนได้ ส่งผลให้ข้าราชการที่อยู่ประจ ามีบทบาทมาก และยากต่อการแก้ไข หรือ
วางระบบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

      (4) มหาวิทยาลัยขาดกลไกการสร้างคนในทุกระดับ ได้แก่ การสร้างผู้บริหาร สร้างคนท างาน สร้าง
ทีมงานโดยเฉพาะด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ทีมงานน าเสนอข่าวสารต่อสื่อภายนอกมหาวิทยาลัย (ทีม
ขาย/ โต๊ะข่าว) ในการเผยแพร่องค์ความรู้ จุดแข็ง และศักยภาพที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้แก่สังคมและประชาคม
ภายนอกรับรู้ซึ่งจะน ามาทั้งชื่อเสียงและรายได้ของมหาวิทยาลัย  

      (5) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ขาดกลไกในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานไม่ว่าจะเป็นงาน
ประจ าหรืองานเชิงรุก ท าให้ไม่สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานใหม่ๆที่จะช่วยตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล หรือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
 4.4.3 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา   
                  เพ่ือให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ และ
ผลักดันวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้สังคมภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งก้าวไปสู่
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ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นนานาชาติ ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้ 
 

         (1) การสรรหาผู้บริหารของหน่วยงาน  
                        การสรรหาผู้บริหารหน่วยงานทีร่ับผิดชอบการวิจัยและสร้างสรรค์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ และอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของ
การแข่งขันคือความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งเป็นผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ จึงควร
จะต้องค านึงถึงการมีผู้บริหารการวิจัยที่มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะกับ                 อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การได้มาของผู้บริหารอาจใช้แนวทางใหม่เช่นการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาบริหาร
การวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยควรก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่ (TOR) และคุณลักษณะของผู้บริหารที่ต้องการ รวมทั้ง
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ตลอดจนมีกลไกสนับสนุนการท างาน การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณตลอดจนสถานที่ในการด าเนินงาน เพื่อเป็นต้นทุนในการท างาน ดังนี้ 
      (1.1) ขอบเขตภาระหน้าที่ (TOR) ของผู้บริหารส่วนงาน อาท ิ

 

      (1.1.1) สนับสนุน ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและสร้างสรรค์กับการบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งด้านกิจการนักศึกษา  

 

     (1.1.2) ด าเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน เพ่ือให้ 
                                           - การท างานมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการที่ก ากับ ดูแล และให้นโยบายที่เกี่ยวข้องใน ด้านวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Super Board) ที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล 
และให้นโยบายในงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ประธานและกรรมการในชุดนี้นั้น ควรเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
จากหน่วยงานภายนอก ที่มองภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่สามารถท าให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกพันธกิจ  

                                         - สถาบันวิจัยและพัฒนาควรเป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายได้จากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนามีผู้บริหารที่มาจากการ
สรรหาเทียบเท่าคณะวิชา แต่ด้านงบประมาณและอัตราก าลังต้องขึ้นกับส านักงานอธิการบดี ท าให้เกิดข้อจ ากัดทั้งใน
ด้านอัตราก าลังและงบประมาณ) 

             - สถาบันวิจัยและพัฒนา ถูกก าหนดโครงสร้างภายในตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม 
ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างานในบริบทปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ดังนั้นในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ จึงควรเป็นโอกาสดีที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน 
ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่บริหารการวิจัย เพ่ือให้เกิดเป็นสายงานเฉพาะใหม่ และมีความก้าวหน้าได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการประสานงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แบบบูรณาการ 
                           (1.1.3) ระบบการบริหาร เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
                                     - ก าหนดอัตราก าลังที่สามารถตอบโจทย์พันธกิจของสถาบันที่เพ่ิมข้ึน 
          - มีกลไกในการคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่สามารถท างานเชิงรุก และมีค่านิยมร่วมในการ
ท างานที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา   
          - มีกลไกในการอบรม พัฒนาบุคลากรและการประเมินที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการท างานเชิงรุก ซึ่งจะท าให้การส่งเสริม สนับสนุน และการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการน าผลงานวิจัย
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และสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยน าไปสู่การใช้ประโยชน์ ต่อยอดให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสูตร และน ามาสู่การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ น ามาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
  -  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรอย่างมืออาชีพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจต้องด าเนินการด้วยตนเองในส่วนของการน าเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกับฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเกิดการน าเสนอในภาพรวมขององค์กร  

 

                    (1.1.4) ผลักดันการด าเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ในลักษณะโครงการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ 
นานาชาติ โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ระหว่างคณะวิชา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา/ ภาครัฐ/ 
ภาคเอกชน/ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัย และสะท้อนความ
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่ส่งเสริมคุณค่า
ทางด้านจิตใจแก่สังคม และประชาชนในชาติ และสามารถต่อยอดจนถึงการสร้างงาน เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น  

 

  (1.1.5) ส่งเสริม สนับสนุนในการน าองค์ความรู้ที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ อาทิ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบ ให้เกิดผลประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่
มหาวิทยาลัย อาทิ การต่อยอดธุรกิจผ่านกระบวนวิจัยเชิงบูรณาการ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม การเป็น
เจ้าภาพด าเนินการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ในระดับชาติ   

 

  (1.1.6) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น และมีบทบาทใน
การก าหนดนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการหาแหล่งทุนให้มีจ านวน
เพียงพอกับความต้องการของคณาจารย์และนักวิจัยในทุกคณะวิชา  
                            (1.1.7) ก าหนดทิศทาง นโยบายการวิจัยและสร้างสรรค์แต่ละประเภทให้ชัดเจน เพ่ือผลักดัน
นโยบายของมหาวิทยาลัย ประเทศ การหารายได้ การสร้างองค์ความรู้ อาทิ  การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) การ
วิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) การวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated 
Research) และสื่อสารให้คณะวิชา บุคลากรรับทราบ   
  (1.2) คุณลักษณะของผู้บริหารที่ต้องการ อาท ิ

(1.2.1) มีความสามารถในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก                  
มีบุคลิกภาพเฉพาะที่สามารถหล่อหลอมระหว่างศิลป์และศาสตร์  

(1.2.2) มีความสามารถ ในการแสวงหางบประมาณจากภายนอก  
(1.2.3) มีเครือข่ายกับภายนอกอย่างกว้างขวาง 
(1.2.4) มีความสามารถในด้านการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์

องค์กร ออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 
    (1.3) เป้าหมายในการท างาน อาทิ  

(1.3.1) การผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ    
(1.3.2) ความสามารถในการแสวางหาแหล่งงบประมาณภายนอกได้มากขึ้น โดยควรมีการ

ก าหนดเป้าหมายเกณฑ์ข้ันต่ า เป็นต้น                                           
       (1.4) ปัจจัยเกื้อหนุนที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้การสนับสนุน 
   เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ TOR ที่ก าหนด ก็จ าเป็นที่จะต้อง
มีวัตถุดิบหรือปัจจัยเกื้อหนุนในการด าเนินการ ซึ่งการที่จะให้เกิด “งาน” ตามที่ต้องการก็จะต้องมี “คน” และ “เงิน” 
ใน “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” ที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ทั้งหลายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้อเสนอหรือทางเลือกกลไกที่
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อาจน ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกลายเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ คือ การคิดค้นวิธีการที่ไม่ยึดติดกับระบบราชการ เพ่ิมความคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ “คน” และ “เงิน” เช่น 

                              (1.4.1) ควรพิจารณาจัดตั้งบริษัทในนามนิติบุคคล เพ่ือจัดหารายได้ และการน าเสนองาน 
หรือทีมขาย หรือทีมงานที่สามารถไปรับงานจากภายนอกได้ เป็นต้น                      

                   (1.4.2) ควรปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย และสามารถท างานใน
ลักษณะบูรณาการที่เชื่อมโยงกับทุกคณะวิชา/ หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนและตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

           (1.4.3) ควรปรับโครงสร้างการท างานภายในองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้
โอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรที่ไม่เชี่ยวชาญในการท างานเชิงรุก และการบริหารการวิจัยให้มีโอกาสไป
ท างานในหน่วยอ่ืนของมหาวิทยาลัย และมีระบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในสถาบั นวิจัยและ
พัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันบริบทที่เปลี่ยนไปของมหาวิทยาลัยและโลกภายนอก ตาม
หลักการ “Put the right man to the right job” 

  4.4.4 การบูรณาการงานด้านวิจัยและสร้างสรรค์กับพันธกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
  (1) การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย  
  - มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย/ผลักดันให้คณาจารย์ท างานวิจัย และน าผลงานวิจัย 
สร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนั้นๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร เป็น 
“จุดขาย” ของมหาวิทยาลัยและช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะช่วยให้นักศึกษารู้จักวิธีการคิด 
วิเคราะห์ และมีความรู้ในการท างานวิจัยและสร้างสรรค์ในด้านดังกล่าวด้วย ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเฉพาะ ต่าง
จากมหาวิทยาลัยอื่น เป็นจุดเด่นที่จูงใจให้ได้จ านวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียนเพ่ิมข้ึนทั้งคุณภาพและปริมาณ 
  - มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
  - มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าหลักสูตรบูรณาการร่วมกันระหว่างการวิจัย
และสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการและเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็น “จุดขาย” ที่โดดเด่น และน าไปสู่ชื่อเสียงและรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
  - มหาวิทยาลัยควรรวบรวมผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของบัณฑิต ทั้งระดับบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา แล้วน ามาจัดท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและบัณฑิต อาทิ การต่อยอดทางธุรกิจ การ
หารายได้ การสื่อสารกับสังคมและประชาคมภายนอกเพ่ือให้รู้จัก เห็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   (2)  การวิจัยและสร้างสรรค์กับการบริการวิชาการ  
    - ควรมีการน าผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มาด าเนินการถ่ายทอดให้สาธารณชนในรูปแบบ
การบริการวิชาการ ซึ่งอาจเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และนักวิจัย และเป็นการสร้างงานเพ่ิมรายได้ให้กับ
ชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนและประเทศ 
   (3) การวิจัยและสร้างสรรค์กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์ส าคัญ บุคคลส าคัญหลายท่านของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่ดีงาม
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ตลอดจนความงดงามของชาติบ้านเมือง การวิจัยและสร้างสรรค์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องจะเป็นการส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
                        (4) การพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาร่วมกับการวิจัย  

- การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นนักคิด นักขาย 
ผู้ประกอบการอาชีพใหม่ (Start up) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดริเริ่ม โดยด าเนินการผ่านกระบวนการวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

 4.4.5 การก าหนดทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาท ิ 

   (1) ก าหนดแผนการวิจัยและสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับแผนนโยบายของมหาวิทยาลัยนโยบาย
ของรัฐบาล และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ   
   (2) หาช่องทางต่างๆ ที่น าเสนอ แสดงบทบาท และศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้ รัฐบาลได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการช่วยสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจแก่ประชาชน สังคม ควบคู่
กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชาติ  อาทิ คุณค่าของการอนุรักษ์  การเผยแพร่ สร้างความตระหนักต่อสังคมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การต่อยอดการวิจัยและสร้างสรรค์ ที่ช่วยในการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
   (3) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการวิจัยทั้งการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) การวิจัยพ้ืนฐาน 
(Basic research) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) การวิจัยเชิงบูรณาการ (Integrated Research)   โดย
อาจจะก าหนดสัดส่วนการวิจัยในแต่ละประเภทดังกล่าว เนื่องจากล้วนมีความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ และการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน  
   (4)  การน าเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ให้
การท างานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด อาทิ การสนับสนุนทุนวิจัยให้เพียงพอกับความต้องการของคณาจารย์และ
นักวิจัย การก าหนดกรอบนโยบายสัดส่วนในการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แต่ละประเภท  ( วิจัยพ้ืนฐาน 
วิจัยประยุกต์ และวิจัยเชิงบูรณาการ) แล้วประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ  
   (5) มหาวิทยาลัยควรก าหนดภาระงานและเกณฑ์ขั้นต่ าของการวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ท า
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน  
   (6) มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท างานวิจัยสถาบัน งานที่เก่ียวข้องกับ
ความรับผิดชอบของตนเอง และผสานรวมกับส่วนงานอ่ืน ๆ อาทิ  นักกิจการนักศึกษาท างานวิจัยร่วมกับนักศึกษา 
และอาจารย์  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการท างาน  
   (7) มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่
เป็นผู้จัดการการวิจัย (Research Manager) เพ่ือประสานงานชุดโครงการ โครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ ต่างๆ  
  4.4.6 การสื่อสารผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณะ อาท ิ
                         (1) มหาวิทยาลัยควรมีฝ่ายหารายได้ (ฝ่ายขาย) เพ่ือหาช่องทางทางการตลาด เป็นตัวกลางในการ
ประสานงาน (โต๊ะข่าว) ในการบริหารจัดการ การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย
ออกสู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น   
    (2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาในเรื่องการจัดจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์องค์กร หากประหยัดกว่า และสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการสร้างคน ทั้งระดับผู้บริหาร และระดับ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างทีมงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (ทีมขาย / โต๊ะข่าว) ให้เป็นมืออาชีพ  
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       4.5 การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
              เพ่ือให้การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการผลักดันวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และให้สังคมภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้ง ที่
ประชุมไดใ้ห้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยสรุปดังนี้ 
        4.5.1 ด้านแผน นโยบาย 
                        (1) มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ วัฒนธรรมจ านวนมาก และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ จึงควรวางแผนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น อาท ิ
                             - ส่งเสริมให้คณะวิชาที่มีจุดแข็งด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านศิลปวัฒธรรม ได้เข้าร่วมใน
การส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 นั้น จะ
มุ่งเน้นในการต่อยอดธุรกิจผ่านกระบวนการออกแบบ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม  
                             - ควรมุ่งเน้นและผลักดันด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่  เพ่ือเข้าสู่การจัด
อันดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในส่วนของนักวิชาการระดับชาติ  และการจัดกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติที่มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพ เช่น การประชุมสันสกฤตโลก  การประกวดงานศิลปะระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 
                         (2) ควรผลักดันการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ 
ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ระหว่างคณะวิชา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา / ภาครัฐ / ภาคเอกชน/ 
หน่วยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่ส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจแก่สังคม 
และประชาชนในชาติ รวมทั้งเป็นแกนน าในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสร้างความตระหนักต่อสังคมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

 

                         (3) มหาวิทยาลัยควรเป็นแกนน าของสถาบันอุดมศึกษาในด้านศิลปะและการออกแบบ ให้รัฐบาล
เห็นความส าคัญของการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในสังคม  ควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชาติ   
อาทิ การเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์  การเผยแพร่ และการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้การความตระหนักต่อสังคมใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

4.5.2 โครงสร้าง 
        ควรปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม

เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย  
          4.5.3 การบริหารงาน 
                     ควรตั้งคณะกรรมการที่ก ากับ ดูแล และให้นโยบายที่เกี่ยวข้องใน บริการวิชาการ และด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นบอร์ดใหญ่ที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และให้นโยบายในงานบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยประธานและกรรมการบอร์ดในชุดนี้นั้น ควรเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้คุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก 
                    4.5.4 การบูรณาการการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ อาท ิ 
                               (1) การส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าหลักสูตรบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                               (2) การส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยสร้างสรรค์สร้างสรรค์ กับการบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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4.5.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
        ควรสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะมาก

ยิ่งขึ้น  อาทิการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยด าเนินการ 
      4.6 ด้านอ่ืนๆ 
            บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
   ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  สภามหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท างานหรือไม่  เพราะความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยแตกต่างจากเดิม  โดยต้องมีความรับผิดชอบ
ในการก ากับ ตรวจสอบ และควบคุม ซึ่งการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ต้องร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย จึงต้องช่วยคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยว่าจะเป็นรูปแบบใด 
รวมทั้งการจะใช้ศักยภาพของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร 
 


