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เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1. ความเป็นมา 
 จากการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) ได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยสรุปคือ  
 มหาวิทยาลัยควรยกร่างวาระแห่งการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดเป้าหมายระยะยาว 
ประมาณ 5-10 ปี ที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อาทิ  

  1. การก าหนด Position ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในประเทศไทย และในอาเซียน  
  2. การพัฒนาสู่ Education 4.0  
  3. การลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาล (อาทิ การจัดท าแผนหารายได้) 
  4. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
  5. การ Reprofile คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  6. การรองรับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการ S-curve ของ

รัฐบาล เป็นต้น 
  7. การขับเคลื่อนนโยบาย Student First ของอธิการบดี 

 
2. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 2.1 มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มาด าเนินการ
ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มาถึงปัจจุบัน โดยสรุปดังนี้ 

          2.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                   มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ

อธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะข้อคณะกรรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง วาระแห่งการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Reform Agenda) (ตามหนังสือที่ ศธ 6803/5983 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561) ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) 
(ตามหัวข้อ 2.2 หน้า 2) และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  

           2.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

โดยได้ก าหนดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีการบริหารจัดการที่มี
ความพร้อมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในอนาคต จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1) : การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
        (1) วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ทราบสถานะหรือต าแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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       (2) เตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนในระยะ 10-20 ปี 

     (3) เตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 2.2 สรุปการด าเนินการของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

1. วาระแห่งการปฏริูป
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
(Reform Agenda) 

1. ติดต่อผู้เช่ียวชาญจากบริษัท Transformation Consulting LLC ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน
การประสานของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนี้มีประสบการณ์ในการให้
ค าปรึกษาเพื่อการปฏิรูปองค์กรกลุ่มการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กร (Steering Committee for 
University Reform) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง และคณะท างานสนับสนุน
การวิจัยเพื่อการปฏิรูปองค์กร (Think Tank University Reform) ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์รุ่น
กลางที่มีศักยภาพจากสาขาวิชาต่างๆ 

2. การก าหนด Position ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรใน
ประเทศไทย และในอาเซียน  
 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อมูลที่แสดงถึงการก าหนด Position ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในอาเซียน โดยให้คณะน าเสนอจุดเด่นและแนวทางการ
พัฒนาตนเองในอนาคต เพื่อน ามาก าหนด Position ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งการสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยมีความ
ช านาญและเช่ียวชาญ ทั้งนี้ ได้น าส่งรายละเอียดให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบแล้ว 

3. การพัฒนาสู่ Education 4.0   
   
  

 

การพัฒนาสู่ Education 4.0 เรื่อง พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน Smart 
classroom มีการจัดการเรียนการสอน และ E-learning จัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้
นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจ การสมัครเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน มีประกาศให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามา
เรียนเก็บหน่วยกิตได้ 

4. การลดการพึ่งพางบประมาณ
จากรัฐบาล (อาทิ การจดัท า
แผนหารายได้) 

การลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล เช่น การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ โดย
คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อาทิ 

ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็น
ระบบ และด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและสังคม การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม และเป็นส่วนส าคัญในการ
จัดหารรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยจัดโครงการอบรม โดยเก็บค่าลงทะเบียนและด าเนินการ
โครงการที่ปรึกษา และรับว่าจ้างด าเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โรงงานยาสูบ ส านักงานจังหวัด ธนาคาร สมาคมธุรกิจ สถาบันการศึกษา ส่วน
ราชการ และบริษัทต่างๆ 

5. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค ์

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ อาทิ 
1. สนับสนุนให้มีหลักสูตรสร้างสรรค์ และหลักสูตรศิลปะเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียน

การสอนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์
2. การวิจัยและสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนงบประมาณ มีคณะกรรมการทุนวิจัย

สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีความคิด
สร้างสรรค ์

4. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Hub) 
5. น าความคิดสร้างสรรค์ตามศาสตร์ที่เช่ียวชาญ น าองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ ยกตัวอย่าง เช่น ทีมคณาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมไทยจากคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมด าเนินการขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ 
พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช 

6. มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ เช่น การบูรณาการความรู้ระหว่างคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) 

6. การ Reprofile คุณลักษณะ
ของนักศึกษาและบัณฑติของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การ Reprofile คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ 
1. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ และบุคลากรกอง
กิจการนักศึกษา 

2. มีการประชุมเพื่อก าหนดค าส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาจากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซด์ โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 238 คน รวมทั้งเอกสารแนวคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งตัวอย่างของมหาวิทยาลันอื่นๆ  
อีก 13 มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

7. การรองรับนโยบายเชิงรุก
ของรัฐบาล อาทิ โครงการ
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการ  
S-curve ของรัฐบาล เป็นต้น 

มีการสมัครเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

8. การขับเคลื่อนนโยบาย 
Student First ของอธิการบดี 

การขับเคลื่อนนโยบาย Student First ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานที่ค านึงถึง Quality First เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักศึกษา โดยมี
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิ 

1. แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันบนพื้นฐาน
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิต 

2. ปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการปฏิบัติงานภายในกอง
บริการการศึกษา เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วขึ้น อาทิ การขอหนังสือส าคัญ เช่น  
ใบระเบียนผลการศึกษา หนังสือรับรอง ฯลฯ มีการให้บริการออนไลน์โดยช าระเงินผ่าน
ธนาคารหรือใช้บัตรเครดิต (EDC) ท าให้สามารถรับหนังสือส าคัญได้ภายใน 5 นาที 

3. การลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอทุนของนักศึกษา จากเดิมให้นักศึกษา
สมัครและผ่านการคัดเลือกจากคณะวิชาแล้วมาผ่านการกลั่นกรอง โดยการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี เปลี่ยนเป็นสมัครที่กองกิจการนักศึกษาและคัดเลือก
จากคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ท าให้ลดระยะเวลาในการด าเนินงานจาก 2 
เดือนครึ่ง เป็น 2 เดือน 
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3. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย  

         3.1 ในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี (แทนอธิการบดี ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ซึ่ง
ลาออกจากต าแหน่ง) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้
มอบเอกสารเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้ประกอบการสรรหาฯ ดังนี้   
                  3.1.1 เอกสารตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ น าเสนอคือ 

  (1) สถานภาพ สถานการณ์และความต้องการของส่วนงาน (เอกสารฉบับนี้ใช้
ประกอบการสรรหาอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ.2559)  

  (2) นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้
ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ (เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีเมื่อปี พ.ศ.2559)  

  (3) รายงานการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  

  (4) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
       3.1.2 เอกสารตามที ่ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้น าเสนอ คือ ข้อมูลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564 และรายงานการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดท าโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  

 3.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัย 
มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วย 

 1) นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษา 
 2) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3) นายสุมนต์ สกลไชย  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4) นายปัญญา วิจินธนสาร  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5) นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล  กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 8) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญและจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู 
 (2) จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน

ตามภารกิจบรรลุความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 (3) ให้ค าแนะน ามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะท างานหรือกรรมการเพ่ือปฏิบัติภารกิจ  

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
 (4) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้  
 1. ในการด าเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร งานส าคัญที่ควรเร่งด าเนินการในช่วงแรก คือ 
  1.1 การศึกษารูปแบบวิธีการปฏิรูปจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและด าเนินการ

ประสบความส าเร็จแล้ว และน ามาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.2 การวิเคราะห์ สถานภาพ สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการด าเนินการในส่วนนี้ 

ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยวิเคราะห์และด าเนินการ โดยทุกส่วนงาน และบุคลากรทุกคนต้อง
ร่วมกันในการให้ข้อมูล เพ่ือให้การวิเคราะห์สามารถทราบปัญหา สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจนและน าไปสู่การจัดท าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 2. รายชื่อคณะกรรมการฯ ตามท่ีน าเสนอ ควรเพิ่มส่วนกรรมการที่มาจากผู้แทนของหัวหน้าส่วนงาน
ด้วย เพ่ือการมีส่วนร่วมและช่วยให้การท างาน การประสานในด้านต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 
4. การด าเนินการของมหาวิทยาลัยตามโครงการ SU Transformation 

 4.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตามก าหนด โดยพิจารณาจ้าง  
Mr. Masatoshi Matsuda (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการปฏิรูปองค์กร)  และ  
Mr. Kentaro Miyoshi (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปองค์กร) 
ด าเนินการในส่วนของที่ปรึกษาโครงการ SU Transformation  

 4.2 ฝ่ายเลขานุการร่วมกับคณะที่ปรึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ SU Transformation 
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 โดยสรุปดังนี้  

 4.2.1 การประชุมรับฟังแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 
Transformation) 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดประชุมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา 
ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีจ านวน
ผู้เข้าร่วม 155 คน แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการยกร่างแนวทางการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารคณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงาน บุคลากร
มหาวิทยาลัย/บุคลากรคณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงาน และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย (Think Tank) ผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ 
 ภาคเช้า เปิดการประชุมโดยนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการบรรยาย
สถานการณ์ความจ าเป็นในการปฏิรูปองค์กร (Transformation) และมหาวิทยาลัยศิลปากรในโลกของการ
เปลี่ยนแปลง โดยอาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง และมีการถ่ายทอดประสบการณ์การท าโครงการปฏิรูปองค์กร
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ค าฝอย (รอง
อธิการบดีฝ่ายแผนงาน) จากนั้นเป็นการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ซึ่งชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์กร เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ระบบบริหารจัดการ จุดแข็งและจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย และความสอดคล้อง
ของเป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption โดยการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1 จะเน้นไป
ที่การศึกษาสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาพร้อมทั้งล าดับความเร่งด่วนในการ
ด าเนินการต่อไป 
 ภาคบ่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 - กลุ่มบริหารและกลยุทธ์ (Management and Strategy) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการปฏิรูปองค์กร (Mr. Masatoshi Matsuda) ได้อธิบายความส าคัญของการ



6 
 

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย โดยขอให้ระบุรายละเอียด และแนวทางในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้  ได้แบ่ง
หมวดหมู่ของข้อมูลออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ Constitution, Culture, Performance, Budget, Vision & 
Strategy, Network, Platform/Resources, Management และขอให้มหาวิทยาลัยออกแบบรูปแบบของ
การรวบรวมและน าเสนอข้อมูลเพื่อตอบความต้องการในแต่ละหมวดตามที่ที่ปรึกษาก าหนด 
 - กลุ่มข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data/IT) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปองค์กร (Mr. Kentaro Miyoshi) ได้ระบุบทบาทของกลุ่ม IT ซึ่งจะมี
หน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยจะท าการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับความต้องการของ
องค์กรตามที่วิเคราะห์ได้จากกลุ่ม โดยที่ปรึกษาได้แบ่งระบบ IT เพ่ือการบริหารจัดการออกเป็น 11 ระบบย่อย 
และขอให้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบของแต่ละระบบเพื่อร่วมระดมความคิดและให้ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์
ระบบในการท างานครั้งต่อๆ ไป  

           4.2.2 กิจกรรม SU Transformation Think Tank : The Change Agents  
 ฝ่ายเลขานุการน าโดยกองแผนงาน กองประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสาร
องค์กร ด าเนินการจัดกิจกรรม SU Transformation Think Tank ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เพ่ือ
พัฒนาองค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากร โดยในครั้งที่ 1 (The Change Agents) เน้นสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ ซึ่งประเด็นส าคัญของกิจกรรม มีดังนี้ 
 (1) การบรรยายภาพรวมของโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 (2) กล่าวแนะน าโครงการ SU Transformation และประชาสัมพันธ์ “โครงการ I Love 
SU” โดย อาจารย์อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 (3) การบรรยายเล่าแนวคิดประสบการณ์และที่มาของ โครงการ SU Transformation 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อดีตผู้รับผิดชอบหลักโครงการ Silpakorn University Reform  
 (4) สรุปสาระส าคัญในภาพรวมของโครงการและกิจกรรม Think Tank โดย อาจารย์ ดร.
สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
 (5) การจัดกิจกรรมระดมสมอง โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ
ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย  
 จากกิจกรรมระดมสมองได้ข้อเสนอโครงการจากผู้เข้าร่วม ได้แก่ SU Story, การจัดการ
ขยะ, Silp & Science, SU Collab Space, Platform (SU Café และ SU Youngblood) 

 4.2.3 กิจกรรม SU café - “คนเก่าเล่าเรื่อง” 
 ฝ่ายเลขานุการร่วมกับงานสื่อสารองค์กร และสมาคมศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรม SU Café - 
“คนเก่าเล่าเรื่อง” ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการเสนอแนวคิดของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ครั้งที่ 1 The Change Agents โดยเริ่มจากการขับเคลื่อนโครงการ SU Café และ SU Story ผ่าน
การบูรณาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ เพ่ือใช้เป็นข่าว
ประชาสัมพันธ์โครงการ SU Story ต่อไป 
 โดยกิจกรรม SU Café ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ร้าน The Kheha café ซึ่งเป็นกิจการที่พัก 
และร้านกาแฟของกลุ่มศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ ที่มีจุดเด่นในการใช้งานศิลปะและการออกแบบในการสร้าง
เอกลักษณ์ เพ่ิมมูลค่าให้กับกิจการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศเข้าร่วมงานและให้สัมภาษณ์อย่างคับค่ัง 
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4.2.4 ประชุมด้านการบริหารและกลยุทธ์ และด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน
บัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ) ตามโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดประชุมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา 
ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 และ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี ตลิ ่งชัน มีจ านวนผู้เข้าร่วม 113 คน แบ่งกลุ ่มผู ้เข้าร่วมออกเป็น ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย/
ผู้บริหารคณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัย/บุคลากรคณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงาน 
(ด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ) ผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

- กลุ่มบริหารและกลยุทธ์ (Management and Strategy) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการปฏิรูปองค์กร (Mr. Masatoshi Matsuda) อธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินโครงการในระยะ phase 0 เพ่ือระบุปัญหาและวิเคราะห์สถานภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ทั้งใน
ด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนและทรัพยากร โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย/
ผู้บริหารคณะวิชา/ส่วนงาน/หน่วยงาน ด าเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการ
ปฏิรูปองค์กร พร้อมระบุประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน และรวบรวมประเด็นเหล่านี้ส าหรับ เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

- กลุ่มข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณและพัสดุ) 
(Data/IT) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปองค์กร (Mr. Kentaro 
Miyoshi) ด าเนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการสอบถามผู้รับผิดชอบ
ระบบของหน่วยงาน 

 



สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 510 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ได้พิจารณาความคืบหน้าและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และมอบนโยบาย 
รวมทั้งแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 

 หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต นโยบายที่มอบให้/แนวทางการแก้ไข 
1. ที่ปรึกษาวิเคราะหศ์ักยภาพ
และบริบทของมหาวิทยาลัยจาก
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยน าส่ง ซึ่งมี
การท างานเป็นมืออาชีพตามแบบ
ญี่ปุ่น วิเคราะห์ข้อมูล
ตรงไปตรงมาและเป็นระบบ 

1. หากมหาวิทยาลยัน าส่งข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน จะท าให้ผลการวเิคราะหข์้อมูลจากท่ีปรึกษา
ผิดพลาดจากความเป็นจริง 
2. ข้อมูลที่น าส่งมีความล่าช้าจากระยะเวลาที่ก าหนด 

1. เพื่อความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล การ
น าส่งข้อมูลจากคณะวิชาและหน่วยงาน ก่อนน าส่งให้
มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือ   จากคณะวิชาและ
หน่วยงานตรวจทานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและน าส่ง
ตามก าหนดเวลาที่  กองแผนงานก าหนด ส าหรับข้อมูล
ในมหาวิทยาลัยมอบหมายให้อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นผู้ตรวจทานข้อมูล 
ก่อนน าส่งที่ปรึกษาและหากเป็นข้อมูลที่ส าคัญ อาจ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวทางการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่ อหาข้อสรุปและ
ตรวจทานอีกครั้ง ก่อนน าส่งที่ปรึกษา รวมทั้งการน าส่ง
ข้อมูลให้กับที่ปรึกษา ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญจากสภา
มหาวิทยาลัย จึ งขอความร่วมมือให้คณะวิชาและ
หน่วยงานน าส่งข้อมูลให้กับกองแผนงานตามระยะเวลา
ก าหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยหรือ
ปัญหาให้รีบแจ้งกับกองแผนงาน เพื่อจักได้รีบด าเนินการ
หาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

2. การจัดประชุมผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Think tank) 

1. กาจัดประชุมผู้น าการเปลีย่นแปลง (Think tank) 
อาจไมไ่ด้ประโยชน์มากหากไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย 
ทิศทางและประเด็นส าคัญในการขบัเคลื่อน 

1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดประเด็นส าคัญที่
มหาวิทยาลัยต้องการผลักดัน รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย 
และทิศทาง เพื่อให้กลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ให้
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่ จะอยู่กับ
มหาวิทยาลัยอีกเป็นเวลานาน อีกทั้งควรให้ความส าคัญ
กั บ ก า รต่ อ ย อดสู่ ก า ร พัฒน า ม หา วิ ท ย าลั ย ต า ม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างความร่วมมือ ความ
ตระหนักร่วมกันในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัไปสู่เป้าหมาย 

1. การสร้างความร่วมมือ ความตระหนักร่วมกันใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูเ่ป้าหมายของประชาคม
ชาวศิลปากรทุกระดับ ยังมไีม่มากพอ 

1. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารกับประชาคมชาวศิลปากร ทั้ง
ในระดับแนวดิ่ง และแนวราบ เพื่อจุดประกายสร้างการ
รับรู้ การมีส่วนร่วม และเกิดการตระหนักร่วมกัน ในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย 
2. มหาวิทยาลัยควรสร้าง Platform เพื่อร่วมกันท างาน
เป็นทีมในประเด็น/เรื่องที่ประชาคมชาวศิลปากรให้ความ
สนใจ โดยมีที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าเมื่อเกดิปัญหา เช่น Platform รวมกลุ่มของ
ประชาคมศลิปากรทีส่นใจสร้างผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของประเทศ เมืองนวัตกรรม/เมืองอัจฉริยะ/
เมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น 



 หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต นโยบายที่มอบให้/แนวทางการแก้ไข 
4. การด าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่
ต่อเนื่องหรือท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลยั 
หลังจากได้ข้อสรุปผลการประเมิน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยจากที่
ปรึกษา 

1. แนวนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ท่ี
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และมอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการ 7 ข้อ ดังนี้ 
   1) การก าหนด Position ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในประเทศไทย และในอาเซียน 
   2) การพัฒนาสู่ Education 4.0  
   3) การลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล อาทิ 
การจัดท าแผนหารายได ้
   4) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสรา้งสรรค ์
   5) การ Reprofile คุณลักษณะของนักศึกษาและ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
   6) การรองรับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล อาทิ 
โครงการบณัฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการ S-curve ของ
รัฐบาล เป็นต้น 
   7) การขับเคลื่อนนโยบาย Student First  

(เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อ
วันท่ี 9 พ.ค. 2561) 

   มหาวิทยาลัยควรทบทวนพิจารณาว่า ยังคงควรเป็น 
7 ข้อ ข้างต้นนี้หรือไม่ หรือควรปรบัเปลี่ยนให้
สอดคล้องเหมาะสม อย่างไร 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีให้ประชาคมชาวศิลปากร ได้
ทบทวนแนวทางการพัฒนา การแสดงความคิดเห็นและ
การให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยได้
มอบนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ใน 7 ข้อ ข้างต้น 
ว่ายังคงควรเป็น 7 ข้อ ข้างต้นนี้หรือไม่ อย่างไร โดย
มหาวิทยาลัยอาจเลือกก าหนดประเด็นท่ีส าคัญ เช่น 
   1) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสรา้งสรรค ์
   2) การก าหนด Position ของมหาวิทยาลัยศลิปากรใน
ประเทศไทย และในอาเซียน (ด้านศิลปะและการ
ออกแบบ) 
   3) การลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาล อาทิ การ
จัดหารายได ้
   4) การรองรับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาล ตอบโจทย์
ประเทศและเช่ือมโยงกับท้องถิ่น เพื่อสร้าง/เพิ่มคุณค่า
หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน สังคม อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการ  
S-curve ของรัฐบาล นโยบายการสร้างเมืองนวัตกรรม/
เมืองอัจฉริยะ/เมืองสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนานวัตกรรม
ชุมชน นวัตกรรมส าหรับ Micro-Entrepreneurs การ
ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ Future Threats & 
Opportunities Food for the Future ของรัฐบาล 
เป็นต้น 
 

   ส าหรับในประเด็นอื่นๆ อาจเป็นประเด็นย่อยใน
ประเด็นหลักของ 4 ข้อดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน การสื่อสารตรงกัน 
และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 


