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ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
“บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นองค์กรแห่งความสุข มีการบริห ารจัดการหลักสูตร และ
การศึ ก ษาอย่ า งบู ร ณาการ การก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพในระดั บ สากล การให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่
ระดับโลก”
โดยมีการบริ หารจัดการและการควบคุมคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

การบริหารจัดการ
คุณภาพการ
จัดการศึกษา

เครือข่าย
การศึกษาวิจัย

บัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพในระดับ
สากล

World
University
Ranking

การบริหารจัดการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ
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การควบคุมคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Input
-ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
-แสวงหาทุนวิจัย
-Call Center
-เครือข่ายความร่วมมือ
-

Process
-การพัฒนาหลักสูตร
-การพัฒนาอาจารย์
-การเรียน การสอน
-การวัด ประเมินผล
-e-Learning
-World University
Ranking

Output/Outcome

-นักศึกษามีคุณภาพ
ความรู้ในระดับสากล
-งานวิจัยที่มีคุณภาพ
-ศิษย์เก่าประสบ
ความสาเร็จใน
วิชาชีพ
-ทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบาย

นโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
จุดเน้นที่ 1 ด้านหลักสูตร
จุดเน้นที่ 2 ด้านการควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก
(World University Ranking)
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย
จุดเน้นที่ 1 ด้านหลักสูตร
 การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรในเชิงบูรณาการ และสหสาขาวิชา หลักสูตร
ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาการ การประกอบวิชาชีพและมีความสร้างสรรค์
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคณาจารย์ด้านการสอน และการวิจัย ร่วมกับคณะวิชาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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จุดเน้นที่ 2 ด้านการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา
 ยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สูงขึ้นจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก (World University
Ranking)
 การประเมินคุณภาพของการเรียน การสอน และนักศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยอิงเกณฑ์การ
จัดอันดับ World University Ranking
 การแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย
 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 การพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อให้เกิดการเรียน การสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการประชุมเชิงวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ตามสาขาวิชาต่างๆให้มาก
ขึ้น โดยจัดเป็นลักษณะสหสาขา เพื่อให้เกิดการบูรณาการกันทั้งศาสตร์และศิลปะ รวมทั้งการจัดทา
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
 สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย การให้ทุนการวิจัย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับนักศึกษา และนักวิจัยทั้งใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักศึกษา
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
 ผลักดันให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวก
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในทุกวิทยาเขต
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ลดชั้นตอน และ
ให้บริการได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้เพราะนักศึกษามีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ นอกจากนี้ยัง
รองรับหลายภาษา เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ
 เพิ่มการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (Graduate Study One Stop
Access Learning and Service, GOALS) เพื่อให้บริการกับนักศึกษา แบบ One stop service
 พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถที่จะให้บริการกับคณะวิชา คณาจารย์ และ
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน
เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการบูรณาการ
ศาสตร์และศิลปะในลักษณะสหสาขาวิชาซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สาคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 การส่งเสริม สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการทาวิจัยร่วมกัน
เป้าหมาย
เป้าหมายในการทางาน ประกอบด้วย
 ระยะสั้น (1-2 ปี)
 ระยะปานกลาง (3 ปี)
 ระยะยาว (4 ปี)
เป้าหมายระยะสั้น
 ผลักดันให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happiness Workplace)
 ประสานกับหน่วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก (World University Ranking)
 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์
 จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการเรียน การสอน และนักศึกษา โดยเน้นความเป็นสากล
 แสวงหา จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย ให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัยเชิงสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
ได้
 การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 เพิ่มการจัดตั้งศูนย์การให้บริการ GOALS
 ปรับปรุงกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ
รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์
 จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับนโยบาย โดยเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัย ของบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และสร้างสรรค์
 การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ร่วมกับคณะวิชาในลักษณะสหสาขาวิชาและ
บูรณาการ และจัดทาวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการศึกษา วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้
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 ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ระบบบริการการศึกษา และ
งบประมาณ
 ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการสอน e-Learning สาหรับบัณฑิตศึกษา
 จัดการอบรมความรู้ด้านการวิจัย สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
เป้าหมายระยะปานกลาง
 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร Dual degree หรือ Co-terminal degree programme และหลักสูตร
นานาชาติ ร่วมกับคณะวิชา
 ประเมินผลและกากับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดอันดับหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก
 ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบกลางของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 จัดทาวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เป้าหมายระยะยาว
 ประเมินผลและกากับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นในการจัดอันดับ World University
Ranking
 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงบูรณาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ของ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
 การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
1. ประวัติความเป็นมา
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2515 โดยมีกาเนิดมาจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แสดงเหตุผลความจาเป็นว่าให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 7/2512 ที่เสนอแนะคณะโบราณคดี
ทาการสอนในขั้นบัณฑิตศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้กาหนดว่า มหาวิทยาลัย
อาจจั ดตั้งบั ณฑิตวิทยาลั ย ได้ในเมื่อมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้พิจารณาแล้ ว
เห็ นสมควรจั ดตั้ งบั ณฑิตวิทยาลั ยขึ้น โดยมีวั ตถุ ประสงค์ให้ บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยเป็นหน่ วยงานกลางที่จะรั บผิ ดชอบ
ดาเนินงานการศึกษาระดับนี้ โดยเฉพาะจะทาหน้าที่บริหาร วางแผน วางนโยบาย จัดการศึกษา ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและการวิจัย ทาการประสานงานและสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา การวิจัย แก่คณะที่
เปิดทาการสอน อีกทั้งยังจะทาหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ของคณะที่จะทาการสอน อันจะทาให้งานสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสาขาวิชาที่เปิดทา
การสอน
บัณฑิตวิทยาลั ย ได้เปิ ดรับ นักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 โดยเปิดรับนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย) มีนักศึกษาทั้งสิ้น 18
คน
ต่อมาในปี 2537 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงาน
ในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพื่อกาหนดหน้า ที่และระบบ
บริห ารงานในบัณ ฑิต วิท ยาลัย โดยได้กาหนดหน้า ที่ข องบัณ ฑิต วิท ยาลัย ดัง นี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่
บริการการศึกษาในระดับบั ณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ย จัดวางแผน กาหนดควบคุมมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 มีข้อเสนอแนะในการ
นาเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการจัดสรร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใต้สภาวะของข้อจากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่ งบประมาณ
บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดทาหลักสูตรในลั กษณะหลักสูตรบูรณาการ
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โดยการนาศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของสังคมแทนการ
เปิดหลั กสูตรในลักษณะเดี่ย ว ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยอื่น หรือการจัด ทาหลักสูตรที่ส นองกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”
บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีแนวคิดที่
จะพัฒนาหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา โดยประสานความร่วมมือทางวิชาการจากคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
หลักสูตรใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ และมีลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) คือ หลักสูตรที่นาเอาความรู้
หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัย จนกระทั่ง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ดั ง นั้ น ในปี พ.ศ.2553 เป็ น ต้ น มา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท าหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
กับคณะวิชาต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) ให้เปิดสอนครั้งแรกได้ในปีการศึกษา
2555 โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ คณะอั ก ษรศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ และคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ โดยการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารงานอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจา ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจามาจากคณะวิชาต่าง ๆ
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีที่ทาการตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ และ ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ได้ขยายพื้นที่ทาการเพื่อบริการ
คณาจารย์และนักศึกษาเพิ่มเติม อีกจานวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร
หอประชุม และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี เพชรบุรี
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
บัณฑิตวิทยาลั ย ได้กาหนดปณิธาน วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ปณิธาน

มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนั บสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล
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พันธกิจ

บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน กาหนด ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
ดาเนินงานสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลั ย มีแผนยุ ทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร (พ.ศ.2555-2559)
สาหรับใช้เป็นทิศทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
2554-2563) และได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหม่เป็น พ.ศ.
2556-2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรับใหม่ พ.ศ. 2556-2563
มาตรการ
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดมาตรการดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนปฏิบัติราชการ
ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วัตถุประสงค์
บัณฑิตวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานกลาง ทาหน้าที่บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ประสานงาน สนับสนุนอานวยความสะดวกในการดาเนินการศึกษาและการวิจัยให้แก่คณะวิชาที่ทา
การเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4. ดาเนินงานและปฏิบัติงาน เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
5. พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
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3. โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
บั ณฑิ ตวิท ยาลั ย มีฐ านะเทีย บเท่ าคณะวิ ช าหนึ่ง ในมหาวิทยาลั ย ศิล ปากรตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ดาเนิ นงานโดยภาควิชา
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและ
ให้บริการทางวิชาการ ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยในแผนภูมิที่ 1
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4. การบริหารและการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นกรรมการ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทาหน้าที่
บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะนั้น ๆ ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณบดีคณะวิชา
เป็นประธานและมีกรรมการประกอบด้วย รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา หัวหน้า
ภาควิชาที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จานวน 3 - 5
คน โดยมีวาระ 2 ปี
นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ลั กษณะโครงการพิเศษ คือคณะกรรมการอานวยการบริห ารและการจัดการหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย อธิ การบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นกรรมการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และประธาน
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาประจ าคณะที่ เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาเป็ น กรรมการ และมี ค ณะกรรมการ
ดาเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษประจาคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดาเนินงานจัดการ
ศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ/หลักสูตรนานาชาติในคณะวิชานั้น ๆ
1. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
อานาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจาบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ตามที่ ก าหนดในข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2537 มีดังนี้
1. กาหนดนโยบาย และแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาร่างระเบียบ และออกข้อบังคับภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. พิจารณางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย
5. จัดการประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
6. พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
7. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
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รายนามคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
4. อาจารย์ อมรินทร์ เทวตา
5. อาจารย์อามฤทธิ์ ชุสุวรรณ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง
9. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมชาย สาเนียงงาม
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
(เพชรบุรี)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะโบราณคดี
ประธานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา กรรมการ
ประจาคณะมัณฑนศิลป์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะอักษรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะศึกษาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะเภสัชศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะวิทยาการจัดการ
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15. อาจารย์ ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
16. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม

17. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ
18. นางนพนันท์ อินทร์สวาท

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะดุริยางคศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2556
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
4. อาจารย์ อมรินทร์ เทวตา
5. อาจารย์อามฤทธิ์ ชุสุวรรณ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง
9. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมชาย สาเนียงงาม
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
(เพชรบุรี)
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะโบราณคดี
ประธานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา กรรมการ
ประจาคณะมัณฑนศิลป์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะอักษรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจาคณะศึกษาศาสตร์
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11. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
15. อาจารย์ ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
16. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม

17. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ
18. นางนพนันท์ อินทร์สวาท

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะวิทยาศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะเภสัชศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะวิทยาการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะดุริยางคศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

3. คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ
จากการทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาได้มีการจัดทาหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา และ
ได้มีการเปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการบริหารหลักสูตร
พหุวิทยาการระดับบั ณฑิตศึกษาที่บ ริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา ตามคาสั่ งมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรที่ 814/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการ
2. คณบดีคณะอักษรศาสตร์
กรรมการ
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
5. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
6. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการและเลขานุการ
7. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
“บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร”
5. อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”
นอกจากนี้ บั ณฑิ ตวิท ยาลั ย ยั งได้ กาหนดพฤติ กรรมด้ านคุ ณธรรมจริย ธรรมส าหรั บนั กศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรหพุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556 คือ “เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีค่านิยมจิตสาธารณะ”
6. จุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย
“บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน กาหนด ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษา
ร่ว มกับ คณะวิช า หรื อหน่ ว ยงานที่เรีย กชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะเทียบเท่าคณะวิช าที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งดาเนินงานสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย”
7. บุคลากร (สายสนับสนุน)
ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีจานวนบุคลากรรวม 27 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 27 คน เป็นข้าราชการจานวน 11 คน ลูกจ้างประจาจานวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจานวน 9 คน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยจานวน 5 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามตาแหน่งและประเภท
รายการ

ผู้บริหาร
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
งานบริการการศึกษา
งานแผนและพัฒนาระบบ
รวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าราชการ
1
1
2
4
2
1
11

ประเภทบุคลากร
ลูกจ้าง
พนักงานใน
มหาวิทยา
สถาบันอุดมศึกษา
ลัย
2
1
2
1
3
1
1
2
1
9
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รวม
ลูกจ้าง
ประจา
2
-

1
6
5
8
5
2

2

27
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ( N = 27)

18.52%
40.74%

7.41%

ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้ างประจา

33.33%

ลูกจ้ างมหาวิทยาลัย

8. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับการบริหารและจัดการของ
บัณฑิตวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 37,316,951.21 บาท จาแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน
จ านวน 6,445,200 บาท งบประมาณเงิ น รายได้ จานวน 2,691,791 บาท และงบประมาณจากแหล่ งอื่น ๆ
(เงินรายรับโครงการพิเศษ) จานวน 28,179,960.21 บาท โดยจาแนกเป็นสัดส่วนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจ าแนกตามประเภทของแหล่ ง งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554-2556
ปี
2556
2555
2554

งบประมาณ
แผ่นดิน
6,445,200
6,640,620
6,588,700

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้
จากโครงการพิเศษ
2,691,791
28,179,960.21
1,560,650
15,867,672.67
1,683,775
7,111,931.50

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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9. อาคารสถานที่
พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิม มี 2 แห่ง ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่ม
อีก 2 แห่ง รวมเป็นจานวน 4 แห่ง ดังนี้
อาคารที่ตั้ง
1. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคารชั้น 7 อาคาร 50 ปี
2. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
3. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งอยู่ชั้น 2
อาคารหอประชุม
4. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ตั้งอยู่ชั้น 1
อาคารสานักงานอธิการบดี เพชรบุรี

จานวนพื้นที่
(ตารางเมตร)
483.4
350
31.67
50.87

ตารางที่ 3 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารสถานที่
1. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคาร
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ใช้งานพื้นที่
ห้องคณบดี
ห้องรองคณบดี
ห้องงานบริหาร
ห้องงานบริการ+
งานแผน
ห้องการเงิน
ห้องอาหาร
ห้องเก็บของ
ห้องวิทยานิพนธ์
ห้องประชุม
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสานักงาน
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จานวน
ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

พื้นที่
(ตร.ม.)
27 ตร.ม.
12 ตร.ม.
12 ตร.ม.
24 ตร.ม.

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

19 ตร.ม.
24 ตร.ม.
26 ตร.ม.
53 ตร.ม.
54 ตร.ม.
56 ตร.ม.
48 ตร.ม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
อาคารสถานที่

ใช้งานพื้นที่

ห้องน้า
ทางเดิน
พื้นที่รวม
2. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
ห้องคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ห้องรองคณบดี
ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
ห้องเลขาฯ
ตลิ่งชัน
ห้องประชุม
ห้องเก็บของ
ห้องพักหน้าห้อง
เลขา
ห้องสานักงาน
พื้นที่รวม
3. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
ห้องทางานและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
บริการนักศึกษา
ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารหอประชุม
พื้นที่รวม
4. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
ห้องทางาน ประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
และบริการ
ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารสานักงาน
นักศึกษา
อธิการบดี เพชรบุรี
พื้นที่รวม

จานวน
ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
12 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

พื้นที่
หมายเหตุ
(ตร.ม.)
12 ตร.ม.
116.4 ตร.ม.
483.4ตร.ม.
17 ตร.ม.
8 ตร.ม.
24 ตร.ม.
23 ตร.ม.
65 ตร.ม.
7 ตร.ม.

1 ห้อง
7 ห้อง
1 ห้อง

206 ตร.ม.
350 ตร.ม.
50.87 ตร.ม.

1 ห้อง
1 ห้อง

31.67 ตร.ม.
50.87 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ใช้สอย
เป็น 3 ส่วน

1 ห้อง

50.87 ตร.ม.

10. ข้อมูลปัจจัยเกื้อหนุน
ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้สาหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Page - 20 -

http://www.graduate.su.ac.th

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตารางที่ 4 แสดงรายการปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้สาหรับการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ

เก้าอี้
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่อง UPS
เครื่อง SCANNER
เครื่องคานวณเลข
เครื่องฉายสไลด์
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เทปบันทึกเสียง
เครื่องวิทยุ
เครื่องโทรทัศน์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
เครื่องอัดสาเนาไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทาน้าเย็น
เครื่องเคลือบบัตร
จอภาพ
ชั้นเหล็ก
โซฟารับแขก
ตู้เหล็ก
ตูต้ ดิ ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วย
นับ
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
จอ
ชั้น
ชุด
ใบ
ใบ

งปม.เงิน
แผ่นดิน
35
0
3
0
2
4
2
2
0
4
0
0
0
2
0
22
1
0
2
14
2
40
3
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จานวนรายการครุภัณฑ์
งปม.เงินรายได้/
รวมทั้งหมด
เงินโครงการพิเศษ
93
128
61
61
20
23
18
18
3
5
0
4
0
2
2
4
1
1
0
4
2
2
4
4
2
2
1
3
2
2
9
31
1
2
1
1
0
2
22
36
2
4
40
80
3
6
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลาดับ
ที่

รายการ

24

ตู้เซฟนิรภัย

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

โต๊ะ
เคาน์เตอร์สานักงาน
นาฬิกาติดผนัง
ที่ประทับตราปั๊มดุนนูน
เครื่องโทรศัพท์
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมดูดอากาศ
เครื่องวีดีโอ
จักรยาน
เครื่องเข้าเล่ม
รถเข็นพัสดุ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด
เครื่องเรียงหน้ากระดาษ
เครื่อง HUB อุปกรณ์กระจาย
สัญญาเครือข่าย
เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องบันทึกเวลาด้วย
ลายนิ้วมือ
กล้องถ่ายรูป

39
40
41

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วย
นับ

จานวนรายการครุภัณฑ์
งปม.เงินรายได้/
รวมทั้งหมด
เงินโครงการพิเศษ
2
4

ใบ

งปม.เงิน
แผ่นดิน
2

ตัว
ชุด
เรือน
ตัว
เครื่อง
ตัว
ตัว
เครื่อง
คัน
เครื่อง
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

27
4
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

43
2
2
0
15
0
4
1
1
1
2
1
0
1

70
6
2
1
16
1
4
1
1
1
2
1
1
1

เครื่อง

0

1

1

เครื่อง
ตัว

0
0

2
2

2
2
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11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้เลือกแบบ PDCA (Plan Do Check Act)
ดังนี้

วงจรคุณภาพ PDCA
Plan
Do
Check
Act

= หมายถึง การวางแผน/กาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือมาตรฐานของงาน
= หมายถึง การปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
= หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D
= หมายถึง การปรับปรุงตามที่ได้แก้ไขจาก C

12. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2549 – 2556
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินการทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานและประเมินตนเองต่อผลการดาเนินงาน และรับการประเมินคุณภาพอย่าง
เป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้แต่งตั้งจากมหาวิ ทยาลัยศิลปากร สาหรับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2556 ปรากฏผลดังแสดงในตารางดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตารางที่ 5 ผลการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา
2549 – 2556
ปี
การดาเนินการ
การศึกษา
2549 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
17 ตัวบ่งชี้ และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ ประธานกรรมการ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข กรรมการ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ กรรมการ
4. นางเปศล บวรศักดิ์ถาวร
เลขานุการ
2550 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 10
ตัวบ่งชี้ และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ กรรมการ
4. นางเปศล บวรศักดิ์ถาวร
เลขานุการ
2552 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 18
ตัวบ่งชี้ และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรบี ูน จงวุฒิเวศย์ กรรมการ
3. รองศาสตรารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ
กรรมการ
4. นางสายสมร สุระแสง
เลขานุการ
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ผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ
4.65
จากคะแนนเต็ม 5.00

2.70
จากคะแนนเต็ม 3.00

2.83
จากคะแนนเต็ม 3.00
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปี
การดาเนินการ
การศึกษา
2553 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 7
ตัวบ่งชี้ และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2554 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น กรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ เวชประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
2554 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 7
ตัวบ่งชี้ และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ
3. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ
กรรมการ
4. นางสาวนิศารัตน์ เวชประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
2555 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 7
ตัวบ่งชี้ และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ด.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ
กรรมการ
3. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ กรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จานทอง
กรรมการและ เลขานุการ
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ผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ
3.71
จากคะแนนเต็ม 5.00

5.00
จากคะแนนเต็ม 5.00

5.00
จากคะแนนเต็ม 5.00
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปี
ผลการประเมิน
การดาเนินการ
การศึกษา
จากคณะกรรมการ
2556 ปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยรับการประเมินการประกันคุณภาพ
4.91
การศึกษาภายใน ในรูปแบบของหน่วยงานสนับสนุนที่มีการจัดการ
จากคะแนนเต็ม 5.00
เรียนการสอน (หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา) โดยจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของ สกอ.
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ,
2.1 , 2.6 , 2.7 , 3.1 , 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 , 8.1 และตัวบ่งชี้ที่ 9.1)
และ ของ สมศ. จานวน 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 10) รวมจานวนทั้งสิ้น
12 ตัวบ่งชี้และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จากคณะกรรมการประเมิน คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ
กรรมการ
3. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ
กรรมการ
4. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
5. การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาเนินการตามภารกิจต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
ภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556 มีดังนี้
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ตารางที่ 6 จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
ปีการศึกษา
ระดับปริญญา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2553
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2554
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2555
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม
2556
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

รวม
25
77
3
105
26
76
1
103
30
72
102
31

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

71

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-

รวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
120
100
80

ปริ ญญเอก
ปริ ญญาโท

60

ประกาศนียบัตร
40

รวม

20
0
ปี การศึกษา 2553

ปี การศึกษา 2554

ปี การศึกษา 2555

ปี การศึกษา 2556

2. ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556 มีดังนี้
ตารางที่ 7 จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
จานวนนักศึกษา
ใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญา
ระหว่างปีการศึกษา
2553-2556 ปี
การศึกษา
ระดับปริญญา
2553
ดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ
โครงการ
พิเศษตาม
ผู้บริหาร
ความร่วมมือ

ภาคปกติ

โครงการ
พิเศษ

62

90

-

-

361

787

-

-
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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตารางที่ 7 (ต่อ)
จานวนนักศึกษา
ใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญา
ระหว่างปีการศึกษา
2553-2556 ปี
การศึกษา
ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม
ระดับปริญญา
2554
ดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม
ระดับปริญญา
2555
ดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม
ระดับปริญญา
2556
ดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคปกติ

โครงการ
พิเศษ

โครงการ
โครงการ
พิเศษตาม
ผู้บริหาร
ความร่วมมือ

รวม

25
-

25

-

-

423

902

-

-

58

118

-

-

349

808

-

-

1,325
176
1,157
-

-

-

-

-

407

926

-

-

72

128

-

-

275

817

-

-

1,333
200
1,092
-

-

-

-

-

347

945

-

-

78

130

-

-

Page - 29 -

1,292
208

http://www.graduate.su.ac.th

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตารางที่ 7 (ต่อ)
จานวนนักศึกษา
ใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญา
ระหว่างปีการศึกษา
2553-2556 ปี
การศึกษา
ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต
ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม

ภาคปกติ

โครงการ
พิเศษ

342

688

โครงการ
โครงการ
พิเศษตาม
ผู้บริหาร
ความร่วมมือ
-

-

รวม

1,030
-

-

-

-

-

420

818

-

-

1,238

แผนภูมิที่ 4 แสดงจานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
1400
1200
1000
800

ปกติ
โครงการพิเศษ

600

รวมทังสิ
้ ้น
400
200
0
ปี การศึกษา 2553

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี การศึกษา 2554

ปี การศึกษา 2555
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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

3. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาทั้งหมดระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556 มีดังนี้
ตารางที่ 8 จานวนนักศึกษาทั้งหมดระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
โครงการ
ปี
โครงการ พิเศษตาม โครงการ
ระดับปริญญา
ภาคปกติ
การศึกษา
พิเศษ
ความ
ผู้บริหาร
ร่วมมือ
202
273
2553 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

2554

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม

2555

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญามหาบัณฑิต

2556

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวม
475

1,149

2,449

-

-

3,598

-

32

-

-

32

1,351
227
1,181

2,754
354
2,573

-

-

4,105
581
3,754

-

31

-

-

31

1,408
256
1,116

2,927
438
2,516

-

-

4,335

-

-

-

-

-

1,372
291
1,136

2,954
495
2,510

-

-

4,326
786
3,646

-

-

-

-

-

1,427

3,005

-

-

4,432
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(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

แผนภูมิที่ 5 แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

ปกติ
โครงการพิเศษ
รวม

ปี การศึกษา 2553

ปี การศึกษา 2554

ปี การศึกษา 2555

ปี การศึกษา 2556

4. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556 มีดังนี้
ตารางที่ 9 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
ปี
ระดับปริญญา
การศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2553
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2554
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชาย

หญิง

รวม

28
278
9
315
16
280
9

35
469
25
529
27
507
22

63
747
4
844
43
787
31

305

556

861
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(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตารางที่ 9 (ต่อ)
ปี
ระดับปริญญา
การศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2555
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2556

รวม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม

ชาย

หญิง

รวม

25
247
-

45
433
-

70
680
-

272
28
259
-

478
49
488
-

750
77
747
-

287

537

824

แผนภูมิที่ 6 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
1000
900
800
700
600

ชาย

500

หญิง

400

รวม

300
200

100
0
ปี การศึกษา 2553

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี การศึกษา 2554

ปี การศึกษา 2555
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(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

5. ระยะเวลาการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉลี่ย
ในภาพรวมของแต่ละละดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2553-2555 มีดังนี้
ตารางที่ 10 ระยะเวลาการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยเฉลี่ยในภาพรวมของแต่ละละดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2553-2555
ระดับการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาโดยเฉลี่ยในภาพรวม
2553

2554

2555

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

63

4.52

43

3.51

70

4.33

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

747

3.40

787

3.37

680

3.50

34

1.00

31

1.00

-

-

844

-

861

-

750

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม

.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แผนภูมิที่ 7 แสดงระยะเวลาการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยเฉลี่ยในภาพรวมของแต่ละละดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2553-2555
5
4.5
4
3.5
3

ปริ ญญาเอก

2.5

ปริ ญญาโท

2

ประกาศนียบัตร

1.5
1
0.5
0
ปี การศึกษา 2553

ปี การศึกษา 2554

ปี การศึกษา 2555

6. ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปี 2555

มีดังนี้
ตารางที่ 11 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ปี 2555
ลาดับที่
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน (ปี 2555)
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

1

ปริญญาเอก

28.50

70

40.77

4.07

2

ปริญญาโท

250.50

680

36.84

5

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

7. คุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
คุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555 (จากผู้ใช้บัณฑิต) มีดังนี้
ตารางที่ 12 คุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผล
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555 (จากผู้ใช้บัณฑิต)
ปี
คุณภาพบัณฑิต
ผลการประเมิน
การศึกษา
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ระดับ
2554

2555

ระดับปริญญาเอก

4.55

91.00

มากที่สุด

ระดับปริญญาโท

4.36

87.20

มาก

รวม

4.38

87.60

มาก

ระดับปริญญาเอก

4.69

93.80

มากที่สุด

ระดับปริญญาโท

4.51

90.20

มากที่สุด

รวม

4.54

90.80

มากที่สุด

แผนภูมิที่ 8 แสดงคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555 (จากผู้ใช้บัณฑิต)
4.8
4.7
4.6

4.5

ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

4.4

รวม
4.3
4.2
4.1
ปี การศึกษา 2554

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี การศึกษา 2555

Page - 36 -

http://www.graduate.su.ac.th
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(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

8. ทุนการศึกษา
การจัดสรรทุน อุดหนุ นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้โ ครงการพิเศษและจากเงินบริจาค
ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556 มีดังนี้
ตารางที่ 13 แสดงทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินรายได้โครงการพิเศษและจากเงินบริจาค
ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวนทุน
จานวนเงิน
2553
ระดับปริญญา
8 ทุน (ทุนละ 24,000 บาท 122,000
มหาบัณฑิต
จานวน 3 ทุน และทุนละ
10,000 บาท จานวน 5
ทุน)
2554
ระดับปริญญา
14 ทุน (ทุนละ
182,000
มหาบัณฑิต
24,000 บาท
จานวน 3 ทุน
และทุนละ
10,000 บาท
จานวน 11 ทุน)
2555
ระดับปริญญา
12 ทุน (ทุนละ
180,000
มหาบัณฑิต
10,000 บาท)
2556
ระดับปริญญา
12 ทุน (ทุนละ
180,000
มหาบัณฑิต
30,000 บาท
จานวน 3 ทุน
และทุนละ
10,000 บาท
จานวน 9 ทุน)
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9. ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
การจัดสรรทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากเงิน
บริจาค ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
ตารางที่ 14 แสดงทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และจากเงิน
บริจาค ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556
ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวนทุน
จานวนเงิน
2553
ระดับปริญญา
9 ทุน ๆ ละ
90,000
ดุษฎีบัณฑิต
10,000 บาท
ระดับปริญญา
62 ทุน ๆ ละ
620,000
มหาบัณฑิต
10,000 บาท
รวม
710,000
2554
ระดับปริญญา
9 ทุน ๆ ละ
90,000
ดุษฎีบัณฑิต
10,000 บาท
ระดับปริญญา
54 ทุน ๆ ละ
540,000
มหาบัณฑิต
10,000 บาท
รวม
630,000
2555
ระดับปริญญา
15 ทุน ๆ ละ
150,000
ดุษฎีบัณฑิต
10,000 บาท
ระดับปริญญา
55 ทุน ๆ ละ
550,000
มหาบัณฑิต
10,000 บาท
รวม
700,000
2556
ระดับปริญญา
17 ทุน ๆ ละ
170,000
ดุษฎีบัณฑิต
10,000 บาท
ระดับปริญญา
55 ทุน ๆ ละ
550,000
มหาบัณฑิต
10,000 บาท
รวม
720,000
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ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ตามทีท่ ี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 มีข้อเสนอแนะในการ
นาเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการจัดสรร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใต้สภาวะของข้อจากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่ งบประมาณ
บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดทาหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรบูรณาการ โดย
การดึงศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของสังคมแทนการเปิด
หลั ก สู ต รในลั ก ษณะเดี่ ย ว ๆ ที่ ส ามารถหาได้ ทั่ ว ไปในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น หรื อ การจั ด ท าหลั ก สู ต รที่ ส นองกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”
บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานความร่วมมือทางวิชาการจากคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
หลักสูตรใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ และมีลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) คือ หลักสูตรที่นาเอาความรู้
หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัย จนกระทั่ง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ดังนั้น ในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ริเริ่มดาเนินการ
จัดทาหลักสูตรพหุวิทยาการโดยความร่วมมือกับคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น โดยมีหลักสูตร
พหุวิทยาการที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจานวน 2 หลักสูตร ซึ่งดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิ ตวิทยาลัย
ดังนี้ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (Educational Informatics)
โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จานวน 14 คน การบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแล
ของบั ณฑิตวิทยาลั ย โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกับส านักเลขานุการบัณฑิตวิทยาลั ย ทั้งในด้านงบประมาณ
บุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจามาจากคณะวิชา ดังนั้น
จึงไม่มีอาจารย์ประจาที่สังกัดบัณ ฑิตวิทยาลัย 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง) โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ
ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะจิ ตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
กาหนดเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ ยังมี หลักสูตรพหุวิทยาการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการอีก
หลายหลักสูตร
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1. การบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ
มีแนวทางการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรพหุ วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริห ารจัดการโดยบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 18 มกราคม 2556
โดยการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกการ
ดาเนิ น การหลั กสู ต รที่เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุ ดมศึก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี
คณะกรรมการด าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ก ากั บ ให้ มี ก าร
ดาเนินการหลักสูตร ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 470/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
2. หลักสูตรพหุวิทยาการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ
หลั ก สู ตรพหุ วิทยาการที่ ได้รั บ การอนุมัติ และหลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการที่อ ยู่ในระหว่า งดาเนิ นการ มี
ดังต่อไปนี้
หลักสูตรพหุวิทยาการ
ความร่วมมือ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ โดยเป็นความร่ว มมือทางวิช าการของคณะวิช าต่างๆ
ได้แก่ 1) คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณะอักษรศาสตร์ และ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
(Master of Arts Program in Educational 3) คณะวิทยาศาสตร์
Informatics Studies) *เปิดสอนภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2555
2. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ โดยเป็นความร่ว มมือทางวิ ช าการของคณะวิช าต่างๆ
จั ด การจดหมายเหตุ แ ละสารสนเทศมรดกทาง ได้แ ก่ คณะโบราณคดี คณะจิต รกรรมประติ มากรรม
วัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
แ ล ะ ภ า พ พิ ม พ์ ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ค ณ ะ
(Master of Arts Program in Archives and วิทยาศาสตร์
Cultural Heritage Information Management)
*เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ โดยเป็นความร่ว มมือทางวิช าการของคณะวิช าต่างๆ
ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
ออกแบบและศิลปะเสียง
(Master of Science Program in Acoustic เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
Design and Sonic Arts)
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หลักสูตรพหุวิทยาการ
ความร่วมมือ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ
ศิล ปกรรม (Master of Arts Program in ได้ แ ก่ 1) คณะโบราณคดี 2) คณะจิ ต รกรรม
Conservation of Fine Art)
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3) คณะมัณฑนศิลป์ 4)
คณะวิ ท ยาศาสตร์ 5) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และ
6) หอศิลป์
3. หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าธุรกิจ
การเกษตร
(Master of Science Program in Agribusiness)
4. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
(Master of Arts Program in Innovative Design
and Management for Hotel and Real Estate)
5. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตร์คอมพิวเตอร์
(Master of Arts Program in Computing
Humanity)

โดยเป็นความร่ว มมือทางวิช าการของคณะวิทยาการ
จั ด ก า ร แ ล ะ ค ณ ะ สั ต ว ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม
โดยเป็นความร่ว มมือทางวิช าการของคณะวิทยาการ
จัดการ และคณะมัณฑนศิลป์

โดยเป็นความร่ว มมือทางวิช าการของคณะวิช าต่างๆ
ได้ แ ก่ 1) คณะโบราณคดี 2) คณะวิ ท ยาศาสตร์
3) คณะอักษรศาสตร์ 4) ศูนย์คอมพิวเตอร์

3. จานวนนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2555-2556
ตารางที่ 15 จานวนนักศึกษาใหม่หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา
หลักสูตร/ระดับปริญญา
ภาคปกติ โครงการ
พิเศษ
2556
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
18
4
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
รวม
18
4
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ตารางที่ 16 จานวนนักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2555-2556
ปีการศึกษา
หลักสูตร/ระดับปริญญา
ภาคปกติ โครงการ
รวม
พิเศษ
2555
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
12
12
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2556
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
4
18
22
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
รวม
4
30
34
ตารางที่ 17 จานวนนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา
หลักสูตร/ระดับปริญญา
ภาคปกติ โครงการ
รวม
พิเศษ
2556
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
2
2
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
รวม
2
2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี
(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ ดังนั้น จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามนโยบาย วิสัยทัศน์
และเป้าหมาย ไว้ในแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี (13 กรกฎาคม 2557 – 12
กรกฎาคม 2561) ดังนี้
แผนที่ของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี
(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)
ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 8 ด้าน ได้แก่









ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ

จุดเน้นที่ 1
ด้านหลักสูตร

จุดเน้นที่ 2
ด้านการควบคุม
คุณภาพการ
จัดการ
การศึกษาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุดเน้นที่ 3
ด้านการบริหาร
จัดการ
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เครือข่ายฯ

http://www.graduate.su.ac.th

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

สรุปตัวชี้วัดตามจุดเน้น นโยบาย ของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี
(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)
จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1 ด้านหลักสูตร
จุดเน้นที่ 2 ด้านการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษา
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ/นโยบาย
รวม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบาย
2
9

ตัวชี้วัด
2
26

5
2

7
2

18

37
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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 4 ปี
(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย การทางาน
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ดารงตาแหน่งเมื่อ 13 กรกฎาคม 2557

ลาดับ

1

2

จุดเน้น/นโยบาย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จุดเน้นที่ 1 ด้านหลักสูตร/นโยบาย
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ 1.1 จานวน
จานวน
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลั กสู ตรใน หลักสูตร
หลักสูตร
เชิงบูรณาการ และสหสาขาวิชา พหุวิทยาการ
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก และ ที่จัดทาเพิ่มขึ้น
หลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นผลิต ทุกปี ๆ ละไม่น้อย
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มี กว่า 1 หลักสูตร
ความเชี่ ย วชาญในวิ ช าการ
การประกอบวิชาชีพและมีความ
สร้างสรรค์
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา 2.1 จานวน
โครงการ/
คณาจารย์ ด้ า นการสอน และ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
การวิ จั ย ร่ ว มกั บ คณะวิ ช าให้ มี เพื่อการส่งเสริม
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
สนับสนุน
การพัฒนา
คณาจารย์ด้านการ
สอน และการวิจัย
ร่วมกับคณะวิชา
ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ปีที่
4

1

1

1

1

2

2

2

2
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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

ลาดับ
3

4

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

จุดเน้นที่ 2 ด้านการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา/นโยบาย
ยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร 3.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
5
5
ให้สูงขึ้นจากการจัดอันดับ
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก
บทความวิจัย
(World University Ranking) ในวารสารวิชาการ
Veridian
E - Journal
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพิ่มขึ้น
ปีละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
การประเมินคุณภาพของการ
4.1 ร้อยละของ
ร้อยละ 70 70
เรียน การสอน และนักศึกษาให้ คะแนนการ
มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยอิง ประเมินความ
เกณฑ์การจัดอันดับ World
พึงพอใจของผู้เรียน
University Ranking
ที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียน
การการสอนและ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกวิชา
(หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ
70

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปีที่
4

5

5

70

70
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ลาดับ

จุดเน้น/นโยบาย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

4.2 คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาโท
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตาม
กรอบ TQF) ปีละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
4.3 คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาโท
ตามผลการ
ประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ
70
4.4 จานวนการ
ออกระเบียบ /
ข้อบังคับ /
ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
เพือ่ การพัฒนา

ร้อยละ

70

70

70

70

ร้อยละ

70

70

70

70

เรื่อง

2

2

2

2
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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

ลาดับ

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

คุณภาพของการ
เรียนสอน และ
นักศึกษา
ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ปีละ
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
4.5 จานวนการจัด โครงการ/
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านกิจกรรม
วิชาการเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรมปีละ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ปีที่
4

7

7

7

7
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ลาดับ

5

จุดเน้น/นโยบาย

การแสวงหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนการศึกษา วิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไม่น้อยกว่า 7
โครงการ
4.6 คะแนน
ร้อยละ
ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ต่อ
การดาเนินงานและ
การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
5.1 มีจานวนแหล่ง แหล่งทุน
ทุนทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อการ
จัดสรทุนการศึกษา
และการวิจัย ปีละ
อย่างน้อย 3
แหล่งทุน

Page - 49 -

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ปีที่
4

70

70

70

70

3

3

3

3
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ลาดับ
6

จุดเน้น/นโยบาย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

6.1 มีการพัฒนา
จานวน
ช่องทางการ
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกอย่างน้อย 2
ช่องทาง เช่น
เวบไซต์ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ที่พัฒนาเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร และ
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่าย
อย่างต่อเนื่องทุกปี
6.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Open
House) แก่
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ปีที่
4

2

2

2

2

70

70

70

70
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ลาดับ

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและ
หน่วยงานภายนอก
(กิจกรรม
ประกอบด้วยการ
สัมมนานิทรรศการ
เอกสารเผยแพร่)
ปีละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
6.3 ร้อยละของ
คะแนนความพึง
พอใจของผู้สมัคร
สอบเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ70
6.4 มี ส านั ก งาน
ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิ ท ย า ลั ย ใ น ทุ ก
วิ ท ย า เ ข ต เ พื่ อ
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
อานวยความ
สะดวกให้กับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Page - 51 -

หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ร้อยละ

70

70

70

70

แห่ง

4

4

4

4

ปีที่
4
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ลาดับ

7

จุดเน้น/นโยบาย

การพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด
คณาจารย์และ
นักศึกษา
ในทุกวิทยาเขต
อย่างน้อย 4 แห่ง
6.5 มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัด
การศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา และ
พัฒนาการบริการ
การศึกษา
ด้านต่าง ๆ แก่
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มี
ความคล่องตัวและ
รวดเร็วอย่างน้อย
5 ระบบ
7.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
อบรมภาษาอังกฤษ
เข้มปีละไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ระบบ

5

5

5

5

ร้อยละ

70

70

70

70

ปีที่
4
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แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ปี

ลาดับ

8

9

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

7.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
พัฒนาการสอบ
ภาษาอังกฤษให้เป็น
มาตรฐาน บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรSilpakorn
English
Proficiency Test
(SEPT) ปีละไม่น้อย
กว่าร้อยละ70
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
8.1 มีระบบ
ระบบ
ระบบ e-Learning เพื่อให้เกิด e-Learning ระดับ
การเรียน การสอนได้ทุกที่
บัณฑิตศึกษาที่
ทุกเวลา
ได้รับการพัฒนา
สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการ 9.1 จานวน
เรือ่ ง
ประชุมเชิงวิชาการ ทั้ง
บทความที่ได้รับ
ระดับชาติ และนานาชาติ ตาม การนาเสนอและ
สาขาวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น โดย เผยแพร่ใน
จัดเป็นลักษณะสหสาขา เพื่อให้ โครงการประชุม
เกิดการบูรณาการกันทั้งศาสตร์ วิชาการ
และศิลปะ รวมทั้งการจัดทา
บัณฑิตศึกษา
วารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับชาติและ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ปีที่
4

70

70

70

70

1

1

1

1

150 150 150 150
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ลาดับ

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด
นานาชาติ (จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย)
ปีละไม่น้อยกว่า
150 เรื่อง
9.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
เข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ (จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย)
ปีละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
9.3 จานวนผลงาน
สร้างสรรค์ของ
คณาจารย์หรือ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
การเผยแพร่ใน
โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์
ในระดับนานาชาติ
(จัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย) ปีละไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ร้อยละ

70

70

70

70

เรื่อง

10

10

10

10

ปีที่
4
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ลาดับ

จุดเน้น/นโยบาย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

9.4 ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
เข้าร่วมโครงการ
เผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ (จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย)
ปีละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
9.5 จานวน
บทความวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการ
Veridian
E - Journal
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีละไม่
น้อยกว่า 150
เรื่อง
9.6 ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
การส่งบทความ
เพื่อพิจารณาใน
วารสารวิชาการ
Veridian

ร้อยละ

70

70
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เรื่อง

ร้อยละ

70

ปีที่
4
70

150 150 150 150

70

70

70

70
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10

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

E - Journal
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย
10.1 มีขั้นตอนการ
การให้ทุนการวิจัย รวมทั้งการ ส่งเสริม สนับสนุน
เชื่อมโยงกับนักศึกษา และ
การวิจัยที่ชัดเจน
นักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยและ จานวน 4 ด้าน
สถาบันอื่นๆ ทั้งในระดับ
-การให้ทุนการวิจัย
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ทั้ง –การหาโจทย์วิจัย
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การ -การเผยแพร่
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่
ผลงานวิจัย และ
สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยและ -การนาผลงานวิจัย
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
10.2 จานวนผู้
ได้รับการสนับสนุน
ทุนการทาวิจัย/
สร้างสรรค์ระดับ
บัณฑิตศึกษา อย่าง
น้อยปีละไม่น้อย
กว่า 50 ทุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หน่วย
นับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ด้าน

4

4

4

4

ทุน

50

50

50

50

ปีที่
4
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11

12

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2
3

ปีที่
4

10.3 ร้อยละของ
ร้อยละ 100 100 100 100
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับ
การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ/ปี
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ 11.1 มีโครงการ/ โครงการ/ 1
1
1
1
เกิดขึ้นจากงานวิจัยของ
กิจกรรมเพื่อการ
กิจกรรม
นักศึกษา
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ/นโยบาย
ผลักดันให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็น 12.1 ร้อยละของ
ร้อยละ 80 80 80 80
องค์กรแห่งความสุข (Happy ความพึงพอใจของ
Workplace)
บุคลากรในการเข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่
บุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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13

14

15

จุดเน้น/นโยบาย

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุก
วิทยาเขต เพื่อให้บริการและ
อานวยความสะดวกให้กับ
คณาจารย์และนักศึกษาในทุก
วิทยาเขต
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการของบัณฑิต
วิทยาลัย ลดขั้นตอน และ
ให้บริการได้ทุกวัน ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ทั้งนี้เพราะ
นักศึกษามีทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ นอกจากนี้ยังรองรับ
หลายภาษาเพื่อรองรับหลักสูตร
นานาชาติ
เพิ่มการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และบริการระดับบัณฑิตศึกษา
แบบครบวงจร (Graduate
Study One Stop Access
Learning and Service,
GOALS) เพื่อให้บริการกับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีละไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
13.1 ร้อยละของ ร้อยละ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัย ปี
ละไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
14.1 ร้อยละของ ร้อยละ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

15.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
การใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ ปีละไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
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ร้อยละ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2 3

ปีที่
4

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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16

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

จุดเน้น/นโยบาย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีที่
1

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2 3

นักศึกษา แบบ One stop
service
พัฒนาบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยให้มีความรู้
ความสามารถที่จะให้บริการกับ
คณะวิชา คณาจารย์ และ
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

16.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ปีละไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

80

80

80

16.2 คะแนน
ประเมินผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต
วิทยาลัยปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ70
16.3 คะแนน
ประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้
ระบบ E-meeting
ในการประชุมของ
คณะกรรมการ
ประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ปีละไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

ร้อยละ

70

70

70

70

ร้อยละ

70

70

70

70

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4
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17

18

จุดเน้น/นโยบาย

(13 กรกฎาคม 2557 – 12 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีที่
1

จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/นโยบาย
การสร้างความร่วมมือกับ
17.1 มีจานวน
จานวน
3
หน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
MOU ของ
MOU
ระดับประเทศ และนานาชาติ หน่วยงาน
โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเพื่อ ภายในประเทศและ
พัฒนาหลักสูตร และการ
นอกประเทศไม่
จัดการเรียนการสอนในระดับ น้อยกว่า 3 MOU
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มีการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลปะในลักษณะสหสาขาวิชา
ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สาคัญของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การส่งเสริม สนับสนุนความ
18.1 มีการจัดตั้ง
เครือข่าย 1
เชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์
เครือข่าย
นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและ สหวิทยาการวิจัย
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการทา เพื่อการส่งเสริม
วิจัยร่วมกัน
และสนับสนุน
การวิจัย โดยความ
ร่วมมือจาก
คณาจารย์
สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก

เป้าหมาย
ปีที่ ปีที่
2 3

ปีที่
4

3

3

3

1

1

1

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีอาจมีผลต่อตัวชี้วัดในการดาเนินการที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามคณะผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจุบัน)
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรินทร์ เทวตา
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)
นางนพนันท์ อินทร์สวาท
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากร
งานบริหารและธุรการ
ข้าราชการ
นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์พุธ
นักบริหารงานทั่วไป
นางสาวหงสรถ อ่วมจุก
นักบริหารงานทั่วไป
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ลูกจ้างประจา
นายสมนึก คาแสน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนาตยา โต๊ะทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
งานคลังและพัสดุ
ข้าราชการ
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นางพนมพร ยูถะสุนทร
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางนพรัตน์ มีศรี
นักการเงินและบัญชี
นางสาวชมชื่น สุมาลย์โรจน์
นักการเงินและบัญชี
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววนิดา ศรีเกษร
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบริการการศึกษา
ข้าราชการ
นางสาวสายสวาท พงษ์วิธี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางสาวมณฑิชา จันทร์ทนต์
นักวิชาการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวชนิศา บุญวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศศิธร พึ่งพา
นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
ข้าราชการ
นางทิวา เพ็งตะโก
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวชนาธิป จิตตะเสวี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางกรรยา ดอกกลอย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชมณ ศรีสว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชลธิชา บุญยเลขา
นักวิชาการศึกษา
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งานแผนและพัฒนาระบบ
ข้าราชการ
นางสาวอรุณ บัวจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น
นักคอมพิวเตอร์
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