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 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556 (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นี้ จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลาดังกล่าว และ
เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้น ามาใช้ในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ 
 จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับบทบาทใหม่เพ่ิมเติมโดยท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพหุวิทยาการ ดังกล่าว จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจปัจจุบัน 2 ส่วน คือ ส่วนของการ
บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการส่งเสริมและสนับสนุน และ
ส่วนของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนั้น จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
สกอ.และสมศ.ตามบทบาทใหม่ 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนดด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสกอ.จ านวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ 
และสมศ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ รวม 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9  และ(องค์ประกอบที่เป็น
รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 1 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
องค์ประกอบที ่10) และตัวบ่งชี้ที่ 10 ของสมศ.  
 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้น
ตามล าดับ และบัณฑิตวิทยาลัยจะยังคงพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนา เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่
บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 2) ประสานงาน สนับสนุนอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการศึกษาและการวิจัยให้แก่คณะวิชาที่ท าการเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  3) 
ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 4) ด าเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ5) พัฒนาและบูรณา
การการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล” 
และมีพันธกิจ คือ“บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด 
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย” และมีการด าเนินการ
รายงานการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 
 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการจัดท ารายงาน        
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556           
ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2557 เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2556  ในวันพฤหัสบดีที่   10  กรกฎาคม 2557  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัย กับคณะวิชาต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) ให้เปิดสอนครั้งแรกได้ในปี
การศึกษา 2555 โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์   
และคณะวิทยาศาสตร์  โดยการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิต
วิทยาลัย การด าเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจ า ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ ามาจาก
คณะวิชาต่าง ๆ   
 ส าหรับในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 2 คน 
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 จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับบทบาทใหม่เพ่ิมเติมโดยท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพหุวิทยาการ ดังกล่าว จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจปัจจุบัน 2 ส่วน คือ ส่วนของการบริหาร
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการส่งเสริมและสนับสนุน  และส่วนของ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนั้น จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพของสกอ.และสมศ.ตาม
บทบาทใหม่ ซึ่งในส่วนของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนสนุนตามองค์ประกอบ ของสกอ.จ านวน 4 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9 และองค์ประกอบที่
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ องค์ประกอบที ่10   

จากการประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่างคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2555  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 ก่อนการประเมิน ซึ่งได้เห็นชอบร่วมกันว่า ในปีการศึกษา 2555 
ยังคงด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามเกณฑ์ของสกอ.องค์ประกอบที่ 1,7,8 และ9 ตามเดิมไปก่อน 
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจึงท าให้ไม่
มีข้อมูลการด าเนินการในตัวบ่งชี้บางตัว ซึ่งจะท าให้การประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของสกอ.
และสมศ.ตามที่ก าหนด และส าหรับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในปี
การศึกษาต่อไปให้บัณฑิตวิทยาลัยไปศึกษาสถาบันอ่ืนที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับน ามาปรับใช้กับบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปีการศึกษา 2556 เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยศึกษารูปแบบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสกอ. และสมศ.ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลั ย  3  แห่ ง  ได้ แก่  บัณฑิตวิทยาลั ย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  บัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะหลักสูตรพหุวิทยาการในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทั้ง 3 แห่ง ไม่มีอาจารย์ประจ า 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของสกอ. ที่สมควรด าเนินการ ซึ่งมีคะแนนร้อยละของความถี่สูงสุด (คะแนนร้อยละของความถี่ 91.92) 
คือ รูปแบบที่ 1 (สัดส่วนการด าเนินการ 3:3) การด าเนินการจ านวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ (ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัว
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บ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบ
และกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัว
บ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)  นอกจากนี้ ยังพบว่า รูปแบบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกตามตัวบ่งชี้ของสมศ. ที่สมควรด าเนินการ ซึ่งมีคะแนนร้อยละของความถี่สูงสุด (คะแนนร้อยละ
ของความถี่ 85.18) คือ รูปแบบที่ 1 (สัดส่วนการด าเนินการ 2:3) การด าเนินการ จ านวน 2 ด้าน 3 ตัวบ่งชี้ 
(ประกอบด้วย ด้านคุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม) 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. และสมศ. และสอดคล้องกับภารกิจที่ด าเนินการ ตลอดจนได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ลักษณะหลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนดด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2556 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสกอ.จ านวน 6 
องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ และสมศ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ รวม 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9  และ
(องค์ประกอบที่เป็นรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 1 องค์ประกอบ 2 
ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 10) และตัวบ่งชี้ที่ 10 ของสมศ.  

(ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ นั้น บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาเอกจึงยังไม่มีข้อมูล
ในตัวบ่งชี้นี้  ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ทั้งนี้ เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 พึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 2 คน ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะสามารถ
น ามานับได้ในปีการศึกษา 2557) 
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การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบณัฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา  2556  

องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ (สกอ.) 
และ(สมศ.) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ  5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ 
                 สถาบัน 

7 ข้อ 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก   
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มีระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบัณฑิตศึกษา      8 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
      ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
      ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2556 
 

ร้อยละ 
81-100 

 

5 คะแนน 
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2556 ตามเกณฑข์อง สกอ. และสมศ.มีดังนี้  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. และสมศ. 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.

และสมศ.) 
องค์ประกอบที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ  (5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 8 ข้อ  (5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5/1 = 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  5 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 17 ข้อ (5 คะแนน) 17 ข้อ (5 คะแนน)  15/3 = 5.00 
คะแนน องค์ประกอบที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5/1 = 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (สมศ.)  5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน ตัวบ่งช้ีที่ 10 
(สมศ.) 
 
 
 
 
(สมศ.) 

5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 5/1 = 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.

และสมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 
6 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 7 23 ข้อ (5 คะแนน) 
 

23 ข้อ (5 คะแนน) 
 

20/4  =  5.00 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8    
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 8 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5/1 = 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ (5 คะแนน) 

 
9 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 9 9 ข้อ (5 คะแนน) 
 

9 ข้อ  (5 คะแนน) 
 

5/1  =  5.00 
คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์  สกอ. และสมศ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

60/12 = 5.00 
คะแนน 

 
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 10    

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 8 ข้อ ( 5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ร้อยละ 100 
 (5 คะแนน) 

ร้อยละ 100 
(5 คะแนน) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 10 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

10/2 = 5 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งช้ีของ 
สกอ. และสมศ. 
 

มาตรฐานการ 
อุดมศึกษา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.
และสมศ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  

(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

 

8 ข้อ  (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

6 ข้อ (5 คะแนน) 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

 9 ข้อ  (5 คะแนน) 

 

8 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

7 ข้อ (5 คะแนน 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 

6 ข้อ (5 คะแนน) 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

9 ข้อ (5 คะแนน) 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก 

  
  5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00  คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

1. ด้านกระบวนการภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

 

 
8 ข้อ  (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
9 ข้อ  (5 คะแนน) 

 

 
8 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
9 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน  5.00 
2. ด้านการเงิน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
 5 คะแนน 

 
เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน  5.00 

3. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
  5 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 
6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม   5.00 
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 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2556 ตาม 
องค์ประกอบที่ 1,2,3,7,8,9 และ 10 และ สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10   
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน และเสนอให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนประเมินแผนเพ่ือวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการด าเนินงานหรือไม่ 
และเพ่ือปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการในปีต่อไปให้มีความเหมาะสม และเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น  
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยด าเนินการเปิดหลักสูตร
ใหม่ที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะวิชาต่าง ๆ โดยมีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย และเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 จ านวน 1 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาโท ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of Arts Program in 
Educational Informatics) โดยเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการ
บริหารโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่
บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา โดยปัจจุบันมีหลักสูตรพหุวิทยาการที่ด าเนินการเปิด
สอนแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ รวมจ านวน  8 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา  (Master of 
Arts Educational Informatics Studies) เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 (นักศึกษาปี
การศึกษา 2555 จ านวน 15 คน (แผน ก ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2556 จ านวน 21 คน (แผน ก ทั้งหมด 
ภาคปกติ จ านวน 17 คน ภาคพิเศษ จ านวน 4 คน) 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2556) (Master of Science Acoustic Design and Sonic Arts) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2556) (Master of Arts Conservation of Fine Art) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) (Master of Arts Program in Archives and 
Cultural Heritage Information Management) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  (Master of Science 
Program in Agribusiness) (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Master of 
Science Program in Management Technology)  (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Hotel and Real Estate Design 
Management 
(Master of Arts in Hotel and Real Estate Design Management) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 8. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (Master Program in 
Science Education) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 มีระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร 
โดยในปีการศึกษา 2556 มีการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท รวมจ านวน 7 คน และมีการ
พัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา ได้ร้อยละ 100 
 มีบริการสภาพแวดล้อมทางการศึกษาต่าง ๆ  และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวก
ต่อการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย และที่บัณฑิตวิทยาลัย
จัดบริการให ้เช่น อาคารสถานที่ การบริการด้านสุขภาพ การบริการด้านอาหาร การรักษาความปลอดภัย 
การบริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เวบไซต์ของมหาวิทยาลัย การให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บริการเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ GOALS จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ หอสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และมีคอมพิวเตอร์ให้ส าหรับการเรียนของนักศึกษา 1 คน/เครื่อง เป็นต้น  
 มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตรมีรายวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองเป็นหลัก เช่น รายวิชา
ปฏิบัติการ ฝึกภาคสนาม สัมมนาและการศึกษารายบุคคลเป็นต้น นอกจากนี้ ในทุกรายวิชามีแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่อาจารย์ได้สอดแทรกด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในขณะที่จัดการสอน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดพฤติกรรม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร คือ “เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีค่านิยมจิตสาธารณะ” ซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีค่านิยมจิตสาธารณะ โดยมีการ
สอดแทรกการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน  และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งทาง             
เวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยและป้ายประกาศต่าง ๆ  
 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ีที่ 3.1) 
 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพ่ือที่จะสามารถ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว และอาจารย์ผู้สอนที่จะให้ค าปรึกษาใน
ด้านการเรียนการสอนและข่าวสารต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี 
เพ่ือให้ค าแนะน าและความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าในการใช้บริการห้องสมุด เพ่ือให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้ค าแนะน าในการบริการการศึกษาและการส่งเสริมและ
พัฒนางานทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยที่
ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง หรือทางโทรศัพท์ e-mail 
Facebook หรือจากทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย   
 มีการจัดท าแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน รวมถึงการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการเรียน จ านวน 16 โครงการ 
 องค์ประกอบท่ี 7 ด้านการบริหารและการจัดการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย และมีการก าหนด
ปฏิทินการประชุมประจ าปีของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า  
 นอกจากนี้ มีการจัดให้ประชาคมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจ 
สื่อสารได้ตรงกัน เสนอความคิดเห็น และสามารถร่วมงานตามนโยบายเพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ผ่ า นก า ร สื่ อ ส า ร ข อ งหน่ ว ย ง านสู่ ป ร ะช าคม มหาวิ ท ย าลั ย แล ะส า ธ า ร ณชนทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.graduate.su.ac.th อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 
 Facebook   ==> http://www.facebook.com/graduatesu 
 Twitter     ==> http://www.twitter.com/Graduate_su 
 E-mail        ==> grad_sch@su.ac.th 
 Website    ==> http://www.graduate.su.ac.th  

http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.facebook.com/graduatesu
http://www.facebook.com/graduatesu
http://www.twitter.com/Graduate_su
mailto:grad_sch@su.ac.th
http://www.graduate.su.ac.th/
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 มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันที่ครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย       
โดยด าเนินการ “โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ด้วย weblog” เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระบบ MIS และ
ระบบสานสนเทศต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดท าขึ้น และมีระบบบริหารความเสี่ยง ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้การ
บริการการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่นักศึกษา และการให้บริการด้ านต่าง ๆ แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับความสะดวกและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ ยังด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิง
รุกส าหรับหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และส าหรับเตรี ยมพร้อมรับ
และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
 นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาน าระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ e-meeting มาใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการประชุมอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดกระดาษ 
 ขณะนี้ก าลังศึกษาการน าระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน และโปรแกรม Dspace ส าหรับการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตัวบ่งช้ีที่ สมศ.ที่ 10  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม แสดงถึงวิถีชีวิต และจิตใจ
ที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก และให้ความส าคัญใน
การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคม ในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็น
แบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการส่งเสริมสนับสนุนได้ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและ
สามารถประเมินผลได ้
 องค์ประกอบท่ี 8 ด้านการเงินและงบประมาณ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณตามระบบการจัดท างบประมาณ ตาม
แผนและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยการใช้เงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และยังมีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถน ามาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีระบบการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ตามระเบียบและแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารและ
จัดการของบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 37,316,951.21 บาท จ าแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังนี้  
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งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 6,445,200 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2,691,791 บาท และ
งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ  (เงินรายรับโครงการพิเศษ) จ านวน 28,179,960.21 บาท 
 องค์ประกอบท่ี 9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยด าเนินการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตได้มี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินในปีก่อนมาพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอเพ่ือพัฒนาระบบงานของบัณฑิต
วิทยาลัยให้มีคุณภาพมากข้ึนต่อไป 
 มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง 
 มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านต่าง ๆ ทั้ง
ในระดบัสถาบันและหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น  
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ ส านัก
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT BETWEEN SILPAKORN UNIVERSITY BANGKOK, 
THAILAND AND KONKUK UNIVERSITY SEOUL, KOREA     
 บันทึกข้อตกลงร่วมจัดการประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2556 National Conference on Medical Informatics - TMI – NCMedlnfo 2013 ระหว่าง 
สมาคมเวชสารสนเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเรียน
การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับ สาวิกาสิกขาลัย  เสถียรธรรมสถาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติลาว 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ด้านการป้องกันการคัดลอกผลงานโปรแกรมอักษราวิสุทธิ์ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 นอกจากนี้  อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในด้านความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีระบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันให้มีเอกลักษณ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ และมีการถ่ายทอดและ
เผยแพร่แก่ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และสาธารณชนทางเวบไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น โดยการท าวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร”  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2556 
และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2557 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 นอกจากนี้ ยังด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ดังเช่น การ
จัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา” โดยก าหนดเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา 
Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 
มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
           องค์ประกอบท่ี 10 ด้านภารกิจหลัก   
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่เป็นภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย   เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย   โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งในด้านการ
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บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาของ
นักศึกษาโดยการจัดหาทุนและแหล่งทุนการศึกษาและการวิจัยให้แก่นักศึกษา  ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง  
 นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือด าเนินการตามแผน และมี
การประเมินผลโครงการเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนและการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมในปีต่อไป โดยในปีการศึกษา 2556 มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านบริการทางวิชาการ
แก่สังคม จ านวน  14  โครงการ 
 ดังเช่น การด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน าความรู้จากการท า
วิทยานิพนธ์หรือการท าวิจัยของอาจารย์หรือของนักศึกษาออกสู่ชุมชน และเพ่ือรับทราบโจทย์ปัญหาของ
ชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าวิจัยได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคมต่อไป โดยได้มีการน าผลการจัดโครงการตลอดจนความรู้และปัญหาความ
ต้องการของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่มาเผยแพร่บนเวบไซต์จากหิ้งสู่ชุมชนของบัณฑิตวิทยาลัย 
    ส าหรับในปีการศึกษา 2556 มีการส ารวจการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
โดยได้ก าหนดพ้ืนที่ให้บริการแก่นักเรียน และอาจารย์ ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยการ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ 
โรงเรียนวัดบ้านโป่ ง จั งหวั ดราชบุรี  และการจัดประชุมวิชาการ  เรื่ อง แนวทางการท าวิจั ย                    
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัด
ติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และจากการด าเนินการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน “การสร้างเครือข่ายของการท าวิจัยแบบสหวิทยาการ” ขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการร่วมมือกันน าการวิจัยไปแก้ไขปัญหาต่อชุมชนและสังคมได้อย่าง
แท้จริง โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นแม่ข่าย และก าหนดประชุมเครือข่ายในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน และได้มี
การเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อสมาชิกในเครือข่ายในการประชุม ระบบ conference ด้วย 
 นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนด
ด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ  และมี
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
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การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2556 มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน    8
โครงการ/กิจกรรม 
 ดังเช่น การด าเนินการจัดโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 
1st International Creative Art Disseminating 2014) วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามภารกิจ ในปีการศึกษา 2556  ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมจ านวน 16 โครงการ 
 
จุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย  
 หน่วยงานมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ
สามารถตอบสนองภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้  ทั้งในด้านการเรียนการสอน                
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ความก้าวหน้ามาโดยตลอด ส าหรับในปีการศึกษา 2556 ได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานดังผลงานด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้   
 
 ด้านการเรียนการสอน   
 1. การด าเนินการด้านหลักสูตร 
  ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการด้านหลักสูตรดังนี้  
  หลักสูตรใหม่ 
  มีหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 หลักสูตร โดยเป็น
หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  หลักสูตรปรับปรุงท่ีได้รับอนุมัติ 
  มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 4 หลักสูตร โดย
เป็นหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตทั้งหมด 
  หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร  โดยเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 5 
หลักสูตร 
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  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 100 
หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 30 หลักสูตร และปริญญา
มหาบัณฑิต  จ านวน 70 หลักสูตร 
  หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา   
  บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็น
หลักสูตรใหม่ (เป็นหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนเองโดยความร่วมมือจาก
คณะวิชาต่าง ๆ ) โดยปัจจุบันมีหลักสูตรแบบพหุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด าเนินการจัดท าและจัดร่างโดยความร่วมมือกับคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมจ านวน  8 
หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา  (Master of 
Arts Educational Informatics Studies) เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เริ่มเปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา จ านวน 15 คน ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา จ านวน 
21 คน 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2556) (Master of Science Acoustic Design and Sonic Arts) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2556) (Master of Arts Conservation of Fine Art) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) (Master of Arts Program in Archives and 
Cultural Heritage Information Management) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  (Master of Science 
Program in Agribusiness) (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Master of 
Science Program in Management Technology)  (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Hotel and Real Estate Design 
Management (Master of Arts in Hotel and Real Estate Design Management) (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 
 8. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (Master Program in 
Science Education) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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 2. การด าเนินการด้านนักศึกษา  
  ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการด้านการบริการการศึกษา และการส่งเสริม
และสนับสนุนทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 
  ส าหรับในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาค
ปกติและโครงการพิเศษ รวมจ านวนทั้งสิ้น  1,238 คน ภาคปกติ จ านวน 420 คน โครงการพิเศษ จ านวน 
818 คน รวมจ านวน 130 สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  39 สาขาวิชา  จ านวน 208 
คน ภาคปกติ จ านวน 78 คน โครงการพิเศษ จ านวน 130 คน และระดับปริญญามหาบัณฑิต  91 
สาขาวิชา  จ านวน 1,030  คน ภาคปกติ จ านวน  342 คน โครงการพิเศษ จ านวน 688 คน 
   นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556    
  ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 4,432 คน ภาคปกติจ านวน 1,427 คน โครงการพิเศษ 3,005 คน รวมจ านวน  126
สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 34 สาขาวิชา จ านวน 786 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
92 สาขาวิชา จ านวน  3,646 คน ภาคปกติจ านวน 1,136 คน โครงการพิเศษ 2,515 คน 
 3. การด าเนินการด้านทุนการศึกษา 

  ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
  บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย การสนับสนุนทุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการให้รางวัลผลงานวิจัย ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 67 ทุน รวมเป็นจ านวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

2. การสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2556  จ านวน 6 ทุน 
เป็นเงิน 28,000 บาท 

3. การให้รางวัลผลงานวิจัย 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ/
นานาชาติ และในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้น าเสนอผลงานวิจัยโครงการ
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ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” เนื่องใน
โอกาสครบ 70  ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร The 2nd National and International Graduate Study 
Conference 2014  “Creative Education” จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 21-22 
พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จ านวน 9 ราย จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มศิลปะและ
การออกแบบ  จ านวน 3 เรื่อง กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ จ านวน 3 เรื่อง 
และกลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 เรื่อง 
 4. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
    ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการเพ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ดังเช่น 
    4.1 จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 เรื่อง 
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ The 3nd National and International Graduate Study Conference 
2013 (NGSC/IGSC 2014) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ 

     - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
     - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  

    4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 3 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือรับทราบโจทย์วิจัยและปัญหาความต้องการของชุมชน และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง) เมื่อวันอังคารที่ 26 
มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
    4.3 โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st 
International Creative Art Disseminating 2014)  ก าหนดจัดวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
    4.4 การจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (Veridian E - Journal)  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Veridian E – Journal) โดยเผยแพร่
ทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2556         
มีบทความท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เผยแพร่ได้ รวมจ านวน 223  เรื่อง ดังนี้   
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 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 พ.ศ. 2556 
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ/ปี โดยมีบทความที่ได้รับ
การพิจารณาจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 205 เรื่อง (ภายใน 112 เรื่อง ภายนอก 93 เรื่อง)  

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 พ.ศ. 2556 
ฉบับศิลปะและการออกแบบ จ านวน 2 ฉบับ/ปี  โดยมีบทความท่ีได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 12 เรื่อง (ภายใน 9 เรื่อง ภายนอก 3 เรื่อง) 

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 พ.ศ. 2556 
ฉบับ International จ านวน 2 ฉบับ/ปี โดยมีบทความที่ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 6 เรื่อง (ภายใน 3 เรื่อง ภายนอก 3 เรื่อง) 

 ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา 2556 โดยได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รวมจ านวน 14 โครงการ  
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2556  โดยได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม
จ านวน 8 โครงการ  
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมี
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดไว้ใน
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมจ านวน 12 โครงการ   
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนด าเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจ ปีการศึกษา 
2556  โดยได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 รวมจ านวน 16 โครงการ 
   
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 ด้านหลักสูตร 
 - การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ เ พ่ิมขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรในเชิงบูรณาการ และ                     
สหสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาการ การประกอบวิชาชีพและมีความสร้างสรรค์ 
 - ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคณาจารย์ด้านการสอน และการวิจัย ร่วมกับคณะวิชาให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ด้านการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 - การประเมินคุณภาพของการเรียน การสอน และนักศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 - การแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
 - การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือให้เกิดการเรียน การสอนได้ทุกที่ ทุก
เวลา 
 - สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการประชุมเชิงวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ตามสาขาวิชา
ต่างๆให้มากข้ึน โดยจัดเป็นลักษณะสหสาขา เพื่อให้เกิดการบูรณาการกันทั้งศาสตร์และศิลปะ รวมทั้งการ
จัดท าวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 - สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย การให้ทุนการวิจัย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับนักศึกษา และนักวิจัย
ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 - จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักศึกษา 
 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 - จัดตั้งส านักงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวก
ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในทุกวิทยาเขต 
 - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ลดชั้น
ตอน และให้บริการได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพราะนักศึกษามีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
นอกจากนี้ยังรองรับหลายภาษา เพ่ือรองรับหลักสูตรนานาชาติ 
 - การจัดท า Call Center เพ่ือให้บริการกับนักศึกษา แบบ One stop service  
 - พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถที่จะให้บริการกับคณะวิชา 
คณาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 - การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการบูรณาการศาสตร์และ
ศิลปะในลักษณะสหสาขาวิชาซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การส่งเสริม สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการท าวิจัยร่วมกัน 
 

 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  น | P a g e  

แนวทางการพัฒนาเร่งด่วน 
 แนวทางการพัฒนาเร่งด่วน และเป้าหมายการด าเนินงานในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีดังนี้ 
 ระยะสั้น (1-2 ปี) 
 - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์  
 - จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการเรียน การสอน และนักศึกษา 
 - แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
 - การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - จัดตั้งส านักงานสาขาให้ครบทุกวิทยาเขต  
 - จัดตั้ง Call Center และการให้บริการแบบ One stop service 
 - ปรับปรุงกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการ รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 - จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับนโยบาย โดยเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัย ของบัณฑิตให้
มีคุณภาพและสร้างสรรค์ 
 - การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ร่วมกับคณะวิชาในลักษณะสห
สาขาวิชาและบูรณาการ และจัดท าวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับชาติ 
 - จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับชุมชนวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น APAN 
ของกลุ่มเอเชีย แปซิฟิก, Internet2 ของสหรัฐอเมริกา และ TEIN3 ของสหภาพยุโรป และเอเชีย เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ 
 - ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร ระบบบริการการศึกษา 
และงบประมาณ  
 - จัดสรรทุนการศึกษา วิจัย ให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัยเชิงสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ได้ 
 - ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการสอน e-Learning ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
 - จัดการอบรมความรู้ด้านการวิจัย สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา  
 
 ระยะปานกลาง (3 ปี) 
 - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร Dual degree หรือ Co-terminal degree programme ร่วมกับ
คณะวิชา 
 - ประเมินผลและก ากับคุณภาพการศึกษา  
 - ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบกลางของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 - จัดท าวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
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 - การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
 
 ระยะยาว (4 ปี) 
 - ประเมินผลและก ากับคุณภาพการศึกษา 
 - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงบูรณาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
 - การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
 
แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557 
ส.ค. – ก.ย. 

57 
ต.ค. 57 – 
ม.ค. 58 

ก.พ. – ก.ค. 
58 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พันธกิจและภารกิจ ของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อก าหนดให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภารกิจและแนวทางการพัฒนา 

   

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล     
3. พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างศักยภาพ    
4. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่ยังเป็น
ปัญหาหรือพัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม 

   

5. ด าเนินการโครงการ / กิจกรรม   
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   

6.  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
การด าเนินงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

                

7. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน    
8. ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน   
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบณัฑิตวิทยาลัย 
 

1. ประวัติความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2515 โดยมีก าเนิดมาจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แสดงเหตุผลความจ าเป็นว่าให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 7/2512 ที่เสนอแนะคณะโบราณคดี
ท าการสอนในขั้นบัณฑิตศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้ก าหนดว่า มหาวิทยาลั ย
อาจจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ในเมื่อมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่จะรับผิดชอบ
ด าเนินงานการศึกษาระดับนี้ โดยเฉพาะจะท าหน้าที่บริหาร วางแผน วางนโยบาย จัดการศึกษา ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและการวิจัย ท าการประสานงานและสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา การวิจัย แก่คณะที่
เปิดท าการสอน อีกทั้งยังจะท าหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ของคณะที่จะท าการสอน อันจะท าให้งานสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสาขาวิชาที่เปิดท า
การสอน 
 ต่อมาในปี 2537 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงาน
ในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพ่ือก าหนดหน้าที่และระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้ก าหนดหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่
บริการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดวางแผน ก าหนดควบคุมมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 โดยเปิดรับนักศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย)   มีนักศึกษาทั้งสิ้น  18  
คน 
 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีที่ท าการตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ และ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  
 
2. ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้ 
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ปณิธาน 
 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา  
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล  
 

พันธกิจ 
 บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
ด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
 

ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2555 -2559) 
ส าหรับใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 
2554-2563) และได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหม่เป็น พ.ศ. 
2556-2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรับใหม่ พ.ศ. 2556-2563         
 

มาตรการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาตรการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
แผนปฏิบัติราชการ 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 
วัตถุประสงค ์
 บัณฑิตวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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 2. ประสานงาน สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินการศึกษาและการวิจัยให้แก่คณะวิชาที่ท า
การเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา                
 3.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
 4.  ด าเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
มาตรฐานเดียวกัน   
 5.  พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 
3. โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ด าเนินงานโดยภาควิชา
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและ
ให้บริการทางวิชาการ ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยในแผนภูมิที่   1    
 ซึ่งการบริหารและการจัดการในบัณฑิตวิทยาลัยสามารถแบ่งได้เป็น  3   ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ด้านนโยบายและการบริหาร 
 2.  ด้านการเรียนการสอน 
 3.  ด้านบริหารและธุรการและบริการทางวิชาการ 
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ด้านนโยบายและการบริหาร 
 ด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย   เป็น
ประธาน และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ และมี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะนั้น ๆ ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย คณบดีคณะวิชาเป็นประธานและมี
กรรมการประกอบด้วย รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา หัวหน้าภาควิชาที่สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  จ านวน  3 - 5  คน  โดยมีวาระ  2  
ปี 
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ คือคณะกรรมการอ านวยการบริหารและการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นกรรมการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ และมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินงานจัดการ
ศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ/หลักสูตรนานาชาติในคณะวิชานั้น ๆ 
 
4. รายนามผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง   
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ 

4. อาจารย์ อมรินทร์  เทวตา        
รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี) 

5. นางนพนันท์  อินทร์สวาท     
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  7 | P a g e  

 

6. นางศันสนีย์  สิทธิศักดิ์  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้างานบริหารและธุรการ  

7. นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

8. นางสาวสายสวาท  พงษ์วิธี 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

9. นางทิวา  เพ็งตะโก 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

 หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
10. นางสาวอรุณ  บัวจีน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
  หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ 
 
 

5. รายนามคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
พ.ศ. 2537  มีดังนี ้
 1.  ก าหนดนโยบาย และแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย    
 2.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ  
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3.  พิจารณาร่างระเบียบ และออกข้อบังคับภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.  พิจารณางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.  จัดการประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 6.  พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
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รายนามคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
 
4. อาจารย์ อมรินทร์  เทวตา  
 
5. อาจารย์อ ามฤทธิ์  ชุสุวรรณ                      

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ 
รักษาการรองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
(เพชรบุรี) 
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
ประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรม 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

  และภาพพิมพ์           
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต  ขาวเขียว   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะโบราณคด ี

กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ ์ ตรีตรง                   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ 

กรรมการ 

9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมชาย  ส าเนยีงงาม   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะอักษรศาสตร ์

กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข ์ จัติวัตร์ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะวิทยาศาสตร ์

กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน ์  นันทานิช     ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะเภสัชศาสตร ์

กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์     ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา กรรมการ 
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ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
15. อาจารย์ ด าริห์ บรรณวิทยกิจ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา

ประจ าคณะดุริยางคศาสตร ์
กรรมการ 

16. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

กรรมการ 

17. ภญ.รองศาสตราจารย ์ดร.เกษร  จันทร์ศิริ     ประธานคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาต ิ

กรรมการ 

18. นางนพนันท์  อินทร์สวาท     เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย          เลขานุการ 
        

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
 
4. อาจารย์ อมรินทร์  เทวตา  
 
5. อาจารย์อ ามฤทธิ์  ชุสุวรรณ                      

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ 
รักษาการรองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
(เพชรบุรี) 
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
ประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรม 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

  และภาพพิมพ์           
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต  ขาวเขียว   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะโบราณคด ี

กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ ์ ตรีตรง                   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ 

กรรมการ 

9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมชาย  ส าเนยีงงาม   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะอักษรศาสตร ์

กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข ์ จัติวัตร์ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา กรรมการ 
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ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา

ประจ าคณะวิทยาศาสตร ์
กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน ์  นันทานิช     ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะเภสัชศาสตร ์

กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์     ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

15. อาจารย์ ด าริห์ บรรณวิทยกิจ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะดุริยางคศาสตร ์

กรรมการ 

16. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

กรรมการ 

17. ภญ.รองศาสตราจารย ์ดร.เกษร  จันทร์ศิริ     ประธานคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาต ิ

กรรมการ 

18. นางนพนันท์  อินทร์สวาท     เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย          เลขานุการ 
 
 

6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 “บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 
7. อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ก าหนดตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” 
 
8. จุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย 
 “บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษา
ร่วมกับคณะวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมทั้งด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย” 
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ด้านการเรียนการสอน 
 ในด้านการเรียนการสอน ด าเนินงานโดยคณะวิชา/สาขาวิชา/ภาควิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดสรรคณาจารย์ผู้สอน การจัดสถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การบริหารและควบคุมมาตรฐานการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิชาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
 
ด้านบริหารธุรการด้านและบริการทางวิชาการ 
 ในด้ านบริ ห า ร ธุ ร กา รและบริ ก า รทา งวิ ช าการ   ด า เ นิ น ง าน โดยส านั ก ง าน เลขานุ ก า ร  
บัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่ประสานงาน และสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา การวิจัย แก่คณะวิชาที่
เปิดท าการสอน อีกทั้งยังท าหน้าที่ประเมินและสรุปผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย โดยมี คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชา มีเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างานในหน่วยงานสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
ท าหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา 
 
ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 1.  งานบริหารและธุรการ 
  1.1  หน่วยธุรการ 
  มีหน้าที่เก่ียวกับภาระงานด้านสารบรรณ ตั้งแต่การรับ-ส่งหนังสือ การควบคุมเอกสารราชการโดยใช้
ระบบ E-document มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ดูแลระบบงาน
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย  
  1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที ่
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง      การจ้าง  การ
เลื่อนระดับ  เลื่อนขั้น  การพิจารณาความดีความชอบ  และการพัฒนาบุคลากร  
  1.3 หน่วยประชุมและประสานงาน 
   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ตั้งแต่การจัดท าวาระการประชุม   การแจ้งมติที่ประชุมให้
หน่วยงานในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและด าเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป 
การจัดท ารายงานการประชุม การจัดท าสรุปมติที่ประชุมประจ าปีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการค้นหาเรื่องและแนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้งการจัดประชุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย เช่น การประชุมหัวหน้างาน/เจ้าหน้าที ่เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  12 | P a g e  

 

หน้าที่ประสานงานกับคณะวิชา/สาขาวิชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรทั้งภาคปกติและ
โครงการพิเศษ หรือการประสานงานในเรื่องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารและธุรการ 
 
  1.4 หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม การสื่อสารมวลชน  การ
จัดท าข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา/คณะวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่างและโต้ตอบหนังสือ การขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือทาง
วิชาการและการบริหารกับหน่วยงานต่างประเทศ การท าหนังสือขออนุมัติไปประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงาน  หรือ
เจรจาต่างประเทศของผู้บริหาร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นต้น 
 2. งานคลังและพัสดุ 
  2.1 หน่วยการเงินและบัญชี 
       มีหน้ าที่ ด า เ นิ น งานด้ านการ เ งิ น  กา รบัญชี  กา ร เบิ กจ่ าย เ งิ น งบประมาณแผ่ นดิ น            
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ ดูแลตรวจสอบ การขออนุมัติเบิกจ่าย เอกสารการ
เบิกจ่าย การวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี การจัดท ารายงานงบการเงินเพ่ือเสนอฝ่ายตรวจสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย  
 
  2.2 หน่วยพัสด ุ
          มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหา การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท า
บัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ประสานงานในการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุ เป็นต้น 
  2.3  หน่วยงบประมาณ 
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ เงิน
รายได้ และงบประมาณโครงการพิเศษ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   การจัดสรร
งบประมาณโครงการพิเศษไปยังสาขาวิชา/คณะวิชาตามเกณฑ์การจัดสรรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และมหาวิทยาลัยก าหนด การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
และเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
  3.1 หน่วยมาตรฐานการศึกษา 
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการรับเข้าศึกษาตั้งแต่การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจ าปี 
การจัดท าคู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประสานงานกับฝ่ายอ่ืนในการ
ด าเนินการเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เช่น การประชาสัมพันธ์ การขอใช้สถานที่สอบเป็นต้น เผยแพร่และส่งเสริม
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กิจกรรมและจัดโครงการทางด้านวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย การจัดท า ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  3.2 หน่วยมาตรฐานหลักสูตร 
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตร  การขอเปิดหลักสูตรใหม่ การ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด การเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านหลักสูตรของทุกสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  3.3  หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
อนุมัติหัวข้อ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การจัดท า
ฐานข้อมูลด้านวิทยานิพนธ์ การจัดเตรียม/จัดหาโปรแกรม เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ การจัด
ประชุมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและการด าเนินการด้านทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการ
วิจัย เป็นต้น 
 4. งานบริการการศึกษา 
  4.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผล 
          มีหน้าที่เก่ียวกับงานด้านทะเบียนการศึกษาและประเมินผลการศึกษา ตั้งแต่แรกรับขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การสอบประจ าภาคและการสอบอ่ืน ๆ ตามที่หลักสู ตรก าหนด การจัดท า
ฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัติและการศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ เช่น การจ าแนก
สถานภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การจัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้พ้นสภาพการศึกษา การจัดท าใบ
ปริญญาบัตร การขึ้นทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา  การประสานงานการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การ
ตรวจสอบเอกสารการศึกษาจากสถาบันเดิมของนักศึกษา การให้ความร่วมมือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และสถานภาพของนักศึกษา 
  4.2 หน่วยบริการนักศึกษา 
          มีหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการนักศึกษาทุกวิทยาเขต เช่น การให้ข้อมูลด้านการศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย การออกหนังสือรับรอง หนังสือส าเร็จการศึกษา หนังสือระเบียนรายวิชา (transcript)  เป็นต้น  
  4.3 หน่วยกิจการนักศึกษา 
            มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการและสังคมให้แก่นักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เช่นเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตร การประชุมทางวิชาการ  การจัดกีฬา
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งการบ าเพ็ญ
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ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น โดยเป็นสื่อกลางระหว่ างนักศึกษาเก่า  นักศึกษาใหม่  บัณฑิตวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 
 5. งานแผนและพัฒนาระบบ 
  5.1 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            มีหน้าที ่เ กี ่ยวกับการว ิเคราะห์น โยบายและแผนงาน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งแผนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การติดตาม สรุปผล และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินสรุปผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การวิจัยสถาบัน การประสานงานการจัดท า  E-Journal เพ่ือเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์ และการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  5.2 หน่วยพัฒนาระบบและสารสนเทศ 
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ดูแลการจัดท าวารสารวิชาการ E-Journal   
การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา การดูแลระบบงานสารสนเทศภายในเพ่ือการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ต  ควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง server 
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะใช้งานหรือให้บริการได้อย่างรวดเร็ว บริการซ่อมบ ารุงและแก้ไขข้อขัดข้องของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในบัณฑิตวิทยาลัยเบื้องต้นก่อนประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พัฒนาระบบโปรแกรมเพ่ือการใช้งานอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
  5.3 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
    มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าประกาศ ค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง 
ประสานงานจัดด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  การจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมกับบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปี การจัดให้มีการพัฒนาระบบราชการ
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (กพร.)  และระบบการควบคุมคุณภาพ
ภายใน  
 6. งานส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 
  6.1  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการและประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศตามโครงการ
ความร่วมมือ และการพัฒนางานวิจัย 
  6.2  หน่วยส่งเสริมงานวิจัย 
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    มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและจัดท าสรุปทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
ท าการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบงานที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
  6.3 หน่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
    มีหน้าที่เก่ียวกับการเผยแพร่องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยสู่ชุมชน 
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การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
9. ด้านการเรียนการสอน   
 9.1 การด าเนินการด้านหลักสูตร  
 1. หลักสูตรใหม่ 
 ปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 3 หลักสูตร 
โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 2 
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 แสดงหลักสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
     1. ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 12 มีนาคม 2557 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  
     1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 14 สิงหาคม 2556 
     2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 9 เมษายน 2557 
 
 2. หลักสูตรปรับปรุง  
 ปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 8 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต 
จ านวน 6 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 2 แสดงหลักสูตรปรับปรุง ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
     1. ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 12 มีนาคม 2557 
     2. ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 พฤษภาคม 2557 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต  
     1. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 13 พฤศจิกายน 2556 
     2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2557 
     3. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 12 กุมภาพันธ์ 2557 
     4. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
     5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 12 มีนาคม 2557 
     6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ 
         สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

14 พฤษภาคม 2557 

 
 3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) 
 ปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร   
โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 9 
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3  แสดงหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
     1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  12 มิถุนายน 2556 
     2. ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 11 กันยายน 2556 
     3. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 14 พฤษภาคม 2557 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  
     1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 12 มิถุนายน 2556 
     2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 12 มิถุนายน 2556 
     3. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 11 กันยายน 2556 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

     4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
        (หลักสูตรนานาชาติ) 

9 ตุลาคม 2556 

     5. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 9 ตุลาคม 2556 
     6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 
     7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 9 เมษายน 2557 
     8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 เมษายน 2557 
     9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 14 พฤษภาคม 2557 

 
 4. ปิดหลักสูตร  
 ปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4  แสดงหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  
     1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 14 สิงหาคม 2556 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 102 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้  
 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 31 หลักสูตร 
 2. ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน 71 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 5  แสดงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 คณะโบราณคด ี
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

 คณะมัณฑนศิลป์ 
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 คณะอักษรศาสตร์ 
9 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

11 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

21 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
22 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 

23 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

24 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

25 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

26 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

27 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

28 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ 
31 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

4 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

5 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

9 
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ 
การท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 

10 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

12 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 คณะโบราณคด ี
13 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ี

14 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 

15 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 

16 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

17 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะมัณฑนศิลป์ 
18 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

19 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

20 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

 คณะอักษรศาสตร์ 
21 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

22 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

23 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
25 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

26 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

27 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

28 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

29 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

30 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

31 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

32 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

33 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

34 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

35 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

36 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
37 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 

38 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

39 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 

40 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

41 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

42 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

43 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

44 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

45 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

46 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

47 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

48 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
49 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

50 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

51 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  

52 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  

53 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

54 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

55 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
56 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

57 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

58 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

59 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

60 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

61 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ 
62 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

63 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

64 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 คณะดุริยางคศาสตร์ 
65 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
66 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ 
67 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

68 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
69 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ 
70 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

71 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
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 9.2 ข้อมูลนักศึกษา  
 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556   
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น  1,238 คน ภาคปกติ จ านวน 420 คน โครงการพิเศษ จ านวน 818 คน รวมจ านวน 130 
สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  39 สาขาวิชา  จ านวน 208 คน ภาคปกติ จ านวน 78 คน 
โครงการพิเศษ จ านวน 130 คน และระดับปริญญามหาบัณฑิต  91 สาขาวิชา  จ านวน 1,030  คน ภาคปกติ 
จ านวน  342 คน โครงการพิเศษ จ านวน 688 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  6    
 
ตารางท่ี  6   แสดงจ านวนนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2556   

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 78 130 208 

1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 13 0 13 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 13 0 13 

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 15 22 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว 0 15 15 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 7 0 7 

3.คณะโบราณคด ี 6 0 6 
  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 0 0 0 

  สาขาวิชาเขมร 0 0 0 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 4 0 4 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 0 2 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 0 0 0 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 0 0 0 

4.คณะมัณฑนศิลป์ 0 0 0 
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  (หลักสูตรนานาชาติ) 0 0 0 
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ตารางท่ี  6   (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

5.คณะอักษรศาสตร์ 2 0 2 
  สาขาวิชาภาษาไทย 2 0 2 

6.คณะศึกษาศาสตร์ 15 70 85 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 5 0 5 

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 7 35 42 

    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0 8 8 

     กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ 1 7 8 

     กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ 0 8 8 

     กลุ่มการสอนภาษาไทย 0 0 0 

     กลุ่มการสอนสังคมศึกษา 0 0 0 

     กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา 0 0 0 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 2 12 14 

 7.คณะวิทยาศาสตร์ 12 0 12 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) 4 0 4 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 0 2 

  สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์  1 0 1 

  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 0 0 0 

  สาขาวิชาชีววิทยา 2 0 2 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 0 2 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 0 0 0 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 

8.คณะเภสัชศาสตร์ 3 0 3 
  สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร 0 0 0 

  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 0 0 0 
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ตารางท่ี  6   (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 0 2 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช (หลกัสูตรนานาชาติ) 0 0 0 

  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 0 0 0 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 1 0 1 

9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 0 9 
  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์(นานาชาติ) 1 0 1 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 0 3 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 0 1 

 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 4 0 4 

 10.คณะวิทยาการจัดการ 11 45 56 
  สาขาวิชาการจัดการ                                                 11 45 56 

  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 342 688 1030 

  1.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 79 0 79 
  สาขาวิชาจิตรกรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาประติมากรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาภาพพิมพ์ 0 0 0 

  สาขาวิชาศิลปไทย 0 0 0 

  สาขาวิชาทฤฎีศิลป์ 20 0 20 

  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 59 0 59 

  2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 61 23 84 
  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 13 0 13 

  สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 0 12 12 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 6 0 6 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 4 0 4 
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ตารางท่ี  6   (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 18 0 18 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 8 0 8 

  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 12 0 12 

  สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 0 11 11 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 0 13 13 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว 0 1 1 

  3.คณะโบราณคด ี 30 25 55 
 สาขาวิชาโบราณคดี 9 4 13 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 1 0 1 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1 0 1 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 8 0 8 

  สาขาวิชาภาษาตะวันออก 0 0 0 

  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 0 0 0 

  สาขาวิชาเขมรศึกษา 0 0 0 

  สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 0 0 0 

  สาขาวิชามานุษยวิทยา 0 0 0 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 11 21 32 

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 0 0 0 

  4.คณะมัณฑนศิลป์ 0 7 7 
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0 0 

  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 0 0 0 
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ตารางท่ี  6   (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 0 0 0 

  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 0 0 0 

  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 0 7 7 

  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0 0 0 

  5.คณะอักษรศาสตร์ 19 15 34 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา 7 1 8 

  สาขาวิชาภาษาไทย 12 0 12 

  สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา 0 0 0 

  สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 0 14 14 

  6.คณะศึกษาศาสตร์ 15 235 250 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 0 0 0 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6 83 89 

  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  8 34 42 

  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 0 30 30 

  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 0 0 0 

  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 0 0 0 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1 48 49 

  สาขาวิชาจิตรวิทยาชุมชน 0 16 16 

  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 0 0 0 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา                             0 24 24 

  7.คณะวิทยาศาสตร์ 54 62 116 
  สาขาวิชาเคมีศึกษา 5 0 5 

  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 5 0 5 
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ตารางท่ี  6   (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 0 1 

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4 0 4 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 7 20 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 2 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 9 0 9 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 17 17 

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 0 38 38 

  สาขาวิชาชีววิทยา 9 0 9 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 0 6 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 0 0 0 

  8.คณะเภสัชศาสตร์ 20 11 31 
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 3 0 3 

  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 0 11 11 

  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 0 0 0 

  สาขาวิชาเภสัชเคมี 0 0 0 

  สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ 0 0 0 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 0 4 

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วิทย์) 5 0 5 

  สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม 2 0 2 

  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 3 0 3 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (เภสัช) 2 0 2 

 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และการบริหาร 1 0 1 
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ตารางท่ี  6   (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59 50 109 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 8 0 8 

  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 17 0 17 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                             25 4 29 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                 2 0 2 

  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                 0 30 30 

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                          7 16 23 

  10.คณะวิทยาวิทยาการจัดการ 0 161 161 
  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     0 57 57 

  สาขาวิชาการประกอบการ 0 0 0 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                     0 0 0 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 104 104 

  11.คณะดุริยางคศาสตร์ 0 21 21 
  สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 0 21 21 

  
12. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ 0 31 31 

  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 0 31 31 

  13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 0 1 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1 0 1 

  14.วิทยาลัยนานาชาติ 0 29 29 
  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 0 17 17 

  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 0 12 12 

  15.บัณฑิตวิทยาลัย 4 18 22 
  สาขาวิชาสนเทศน์ศาสตร์เพ่ือการศึกษา 4 18 22 

  ยอกรวมนักศึกษาทั้งหมด 420 818 1238 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  32 | P a g e  

 

 นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 
4,432 คน ภาคปกติจ านวน 1,427 คน โครงการพิเศษ 3,005 คน รวมจ านวน  126สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 34 สาขาวิชา จ านวน 786 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต 92 สาขาวิชา จ านวน  3,646 คน 
ภาคปกติจ านวน 1,136 คน โครงการพิเศษ 2,515 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7  
 
ตารางท่ี 7    แสดงจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2556   

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 291 495 786 

1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 13 0 13 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 13 0 13 

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 57 64 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว 0 57 57 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 7 0 7 

3.คณะโบราณคด ี 31 0 31 
  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 8 0 8 

  สาขาวิชาเขมร 2 0 2 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 5 0 5 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 6 0 6 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 7 0 7 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 3 0 3 

4.คณะมัณฑนศิลป์ 0 22 22 
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  (หลักสูตรนานาชาติ) 0 22 22 

5.คณะอักษรศาสตร์ 8 0 8 
  สาขาวิชาภาษาไทย 8 0 8 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

6.คณะศึกษาศาสตร์ 94 337 431 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 21 0 21 

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 28 155 183 

    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 9 10 

     กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ 4 42 46 

     กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ 0 35 35 

     กลุ่มการสอนภาษาไทย 0 10 10 

     กลุ่มการสอนสังคมศึกษา 2 16 18 

     กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา 0 9 9 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 38 61 99 

7.คณะวิทยาศาสตร์ 43 0 43 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) 11 0 11 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 0 5 

  สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์  2 0 2 

  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 1 0 1 

  สาขาวิชาชีววิทยา 11 0 11 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 7 0 7 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 5 0 5 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 

8.คณะเภสัชศาสตร์ 40 0 40 
  สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร 5 0 5 

  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 0 3 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 23 0 23 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช (หลกัสูตรนานาชาติ) 5 0 5 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 3 0 3 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 1 0 1 

9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 0 21 
  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์(นานาชาติ) 9 0 9 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 7 0 7 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 0 1 

 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 4 0 4 

 10.คณะวิทยาการจัดการ 34 79 113 
  สาขาวิชาการจัดการ                                                 34 79 113 

  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 1136 2510 3646 

  1.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 243 0 243 
  สาขาวิชาจิตรกรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาประติมากรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาภาพพิมพ์ 0 0 0 

  สาขาวิชาศิลปไทย 0 0 0 

  สาขาวิชาทฤฎีศิลป์ 63 0 63 

  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 180 0 180 

  2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 218 116 334 
  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 35 0 35 

  สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 0 43 43 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 31 0 31 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 13 0 13 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 73 0 73 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 33 0 33 

  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 33 0 33 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 0 44 44 

  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 0 27 27 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว 0 2 2 

  3.คณะโบราณคด ี 146 163 309 
 สาขาวิชาโบราณคดี 9 6 15 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 30 4 34 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 8 0 8 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 19 0 19 

  สาขาวิชาภาษาตะวันออก 1 0 1 

  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 11 0 11 

  สาขาวิชาเขมรศึกษา 4 0 4 

  สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 5 0 5 

  สาขาวิชามานุษยวิทยา 0 0 0 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 44 59 103 

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 15 86 101 

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 0 0 0 

  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 0 8 8 

  4.คณะมัณฑนศิลป์ 0 183 183 
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 0 20 20 

  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 0 26 26 

  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 0 16 16 

  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 0 27 27 

  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 0 28 28 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0 66 66 

  5.คณะอักษรศาสตร์ 69 29 98 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา 19 0 19 

  สาขาวิชาภาษาไทย 44 0 44 

  สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา 0 0 0 

  สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 6 0 6 

  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 0 29 29 

  6.คณะศึกษาศาสตร์ 94 841 935 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 0 0 0 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23 249 272 

  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  2 77 79 

  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4 83 87 

  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7 68 75 

  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 3 61 64 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 12 156 168 

  สาขาวิชาจิตรวิทยาชุมชน 12 31 43 

  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 0 24 24 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา                             23 55 78 

 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 8 37 45 

  7.คณะวิทยาศาสตร์ 132 259 391 
  สาขาวิชาเคมีศึกษา 8 0 8 

  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 12 0 12 

  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 3 0 3 

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 10 0 10 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 21 12 33 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 2 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 0 25 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 88 88 

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 0 121 121 

  สาขาวิชาชีววิทยา 23 0 23 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18 0 18 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 10 38 48 

  8.คณะเภสัชศาสตร์ 65 32 97 
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 15 0 15 

  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 0 20 20 

  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 0 0 0 

  สาขาวิชาเภสัชเคมี 0 0 0 

    สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ         0 12 12 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 6 0 6 

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วิทย์) 13 0 13 

  สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม 15 0 15 

  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 8 0 8 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (เภสัช) 7 0 7 

 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และการบริหาร 1 0 1 

 9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 161 123 284 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 24 0 24 

  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 45 0 45 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                             47 18 65 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                 13 0 13 

  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                 0 86 86 

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                          32 19 51 

  10.คณะวิทยาวิทยาการจัดการ 0 489 489 
  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     0 198 198 

  สาขาวิชาการประกอบการ 0 142 142 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                     0 45 45 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0 104 104 

  11.คณะดุริยางคศาสตร์  82 82 
  สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 0 82 82 

  
12. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และ
คณะศึกษาศาสตร์ 0 108 108 

  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 0 108 108 

  13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 1 5 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 1 5 

  14.วิทยาลัยนานาชาติ 0 51 51 

  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(นานาชาติ) 0 31 31 

  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 0 20 20 

  15.บัณฑิตวิทยาลัย 4 33 37 
  สาขาวิชาสนเทศน์ศาสตร์เพ่ือการศึกษา 4 33 37 

 ยอกรวมนักศึกษาทั้งหมด 1427 3005 4432 
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 9.3 บุคลากร (สายสนับสนุน) 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรรวม 27 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน 27 คน เป็นข้าราชการจ านวน 11 คน ลูกจ้างประจ าจ านวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน  9 คน 
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยจ านวน 5 คน ดังตารางที่ 8   
ตารางท่ี 8   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่งและประเภท 

รายการ ประเภทบุคลากร รวม 

 ข้าราชการ 
พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 

ลูกจ้าง
มหาวิทยา

ลัย 
ลูกจ้าง 
ประจ า  

ผู้บริหาร 1 - - - 1 
งานบริหารและธุรการ 1 2 1 2 6 
งานคลังและพสัด ุ 2 2 1 - 5 
งานส่งเสรมิและพัฒนาทางวิชาการ 4 3 1 - 8 
งานบริการการศึกษา 2 1 2 - 5 
งานแผนและพัฒนาระบบ 1 1 - - 2 
งานส่งเสรมิงานวิจัยและพัฒนา (รักษาการ) - - - - 

รวม 11 9 5 2 27 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามต าแหน่ง 

รายการ ประเภทบุคลากร รวม 

 ข้าราชการ 
พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 

ลูกจ้าง 
มหาวิทยา

ลัย 
ลูกจ้าง 
ประจ า  

ผู้บริหาร 1 - - - 1 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 
นักบริหารงานท่ัวไป

2 - - 5 
นักวิชาการศึกษา 5 4 3 - 12 

นักวิชาการเงินและบญัช ี 1 
นักการเงินและบญัชี   

2 1 - 4 
นักวิชาการพัสด ุ 1 - - - 1 
นักคอมพิวเตอร ์ - 1 - - 1 
พนักงานขับรถยนต ์ - - 1 - 1 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - - - 2 2 

รวม 11 9 5 2 27 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
รายการ 

 

ประเภทบุคลากร 
 รวม 

 ข้าราชการ 
พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 
ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง 
ประจ า  

 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 
 

ป.
โท 
 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 
 

ป.
โท 
 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 
 

ป.
โท 
 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 
  

ผู้บริหาร - 1 - - - - - - - - - 1 
งานบริหารและธุรการ - - 1 - 2 - 1 - - 2 - 6 
งานคลังและพสัด ุ - 2 - - 2 - - 1 - - - 5 
งานส่งเสรมิและพัฒนา
ทางวิชาการ - 1 3 - 2 1 - 1 - - - 8 
งานบริการการศึกษา - 2 - - 1 - - 2 - - - 5 
งานแผนและพัฒนาระบบ - - 1 - 1 - -   -  2 
งานส่งเสรมิงานวิจัยและ
พัฒนา - - 

รักษา
การ -   -   -  - 

รวม - 6 5 - 8 1 1 4 - 2 - 27 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ลาออก ในปีงบประมาณ 2552 – ปัจจุบัน  
จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

รายการ ประเภทบุคลากร รวม 

 ข้าราชการ 
พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า  

ผู้บริหาร 1 - - - 1 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 - - - 1 
นักวิชาการศึกษา - - - - - 
นักวิชาการเงินและบญัช ี - - - - - 
นักวิชาการพัสด ุ - - - - - 
นักคอมพิวเตอร ์ - - - - - 
พนักงานขับรถยนต ์ - - - - - 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - - - - - 

รวม 2 - - - 2 
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จ านวนข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ และจ านวนที่ยังคงอยู่ 
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
 

รายการ 

อัตราก าลังปัจจุบัน  
 

 
รวม 

อัตราก าลังข้าราชการ 
ที่จะเกษียณอายุราชการ 

ปีงบประมาณ           
พ.ศ.2557 - 2560 

 
ข้าราชกา

ร 
 

พ.ใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง
มหา 
วิทยา 
ลัย 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

 2557 2558 2559 2560 

  
1 ต.ค 
2556 

1 ต.ค 
2557 

1 ต.ค 
2558 

1 ต.ค 
2559 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 - - 1 - 
งานบริหารและธุรการ 1 2 1 2 6 - - - - 
งานคลังและพสัด ุ 2 2 1 - 5 - - -  
งานส่งเสรมิและพัฒนา
ทางวิชาการ 4 3 1 - 8 - - - - 
งานบริการการศึกษา 2 1 2 - 5 - - - - 
งานแผนและพัฒนา
ระบบ 1 1 - - 2 - - - - 
งานส่งเสรมิงานวิจัย
และพัฒนา 

(รักษาการ
) - - - - - - - - 

รวม 11 9 5 2 27 - - 1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  42 | P a g e  

 

แผนภูมิที่  2   แสดงจ านวนบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2556  ( N = 27) 
 
 

 
 

 
9.4 ทุนการศึกษา  
  ทุนอุดหนุนการศึกษา  

 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมจ านวน  12  ทุน  เป็นเงิน 180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. ทุนราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้รับ 
จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร จ านวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน รวมเป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท โดยแบ่ง
จ่ายเป็นรายปี ปีการศึกษาละ 15,000  บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายไชยยา   วรรณเลิศ  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2. นายประวีณ   เปียงชมภู  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

3. นางสาวชุติมณฑน์  อยู่เป็นสุข  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

2. ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน  5 ทุนๆ ละ  

10,000 บาท/คน รวมเป็นจ านวนเงิน  50,000  บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวสุวิดา   วัฒนพิมล  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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2. นางสาวศิริพร   บุตร์นิล  สาขาวิชาชีววิทยา 

3. นางสาวสุภัทรตา   ศรีทองแท้  สาขาวิชาชีววิทยา 

4. นางสาวชลธชิา   บุณยเลขา  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

5. นางสาวศศิธร   พ่ึงพา   สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

3.  ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ            

ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน  4  ทุนๆ ละ  10,000  

บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 1. นางสาวอาทิตยา   ศรีทองอินทร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 2. นายธนภัทร์   ลิ้มหัสนัยกุล  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

 3. นางสาวภวิสาณัชช ์  ศรศิริวงศ์  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 4. นางกรรยา   ดอกกลอย  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 
10. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
การด าเนินการดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ การสนับสนุนทุนการตีพิมพ์และน าเสนอเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

10.1 ทุนอุดหนุนการวิจัย  
ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวน 67 ทุน รวมเป็นจ านวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

1. ทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจ าปีงบประมาณ  
2556  ครั้งที่ 1  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  30  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  25  

ทุนๆ ละ  10,000  บาท    และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  5  ทุนๆ ละ   15,000  บาท   รวมเป็นเงิน

จ านวน  300,000  บาท   (สามแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
1. นางสาวนรีกานต์   นาคามดี  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2. นางสาวสุภากานต์  แสงบ ารุง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
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3. นายปัญจเวช  บุญรอด  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

4. นางสาวปิยธิดา  ปูชนียพงศกร  สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

5. นางสาวภาริฉัตร  วิริยะ  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

6. นางสาวจุไรรัตน์  เทียนด า  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

7. นางสาววนารัตน์   น้อยเล็ก  สาขาวิชาเขมรศึกษา 

8. นางสาวรพี  ปิละมานนท์  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

9. นางสาวอรดี  ณ หนองคาย  สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

10. นางสาวจตุพร   โดมไพรวัลย์    สาขาวิชาภาษาไทย 

11. นางสาวนิตยาภรณ์   บุญสวัสดิ์    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

12. นางสาวสุจรรยา   ฉายแสง    สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

13. นางสาวพชร   เมินหา   สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 

14. นางสาวฐิยาพร   ปานสง   สาขาวิชเคมีศึกษา 

15. นางสาวศศิวิมล   ไกรทอง   สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

16. นางสาวสุภาวดี   สืบสาย   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

17. นางสาวบูรณลักษณ์   เกสร   สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  

18. นายรังสฤษดิ์   ไชยพรรค   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

19. นางสาวมณีรัตน์  จัตตุลาภา   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  

20. นายฮาเซ็ม  จานิ   สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม 

21. นางสาวสิริกัลยา   เบ็ญจวรรณ์   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

22. นางสาวจุฑามาศ   ทรัพย์มาก  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

23. นายวิสูต   แก้วมหา   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

24. นางสาวปวิชญา   โภชฌงค์   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

25. นางสาวพัชรกมล  สุทัศนวิชานนะ   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
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ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
1. พระมหาสาโรจน์   บัวพันธุ์งาม    สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

2. นางสาวพรรณธิดา   เหล่าพวงศักดิ์   สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

3. นางกมลชนก   ภาคภูมิ   สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

4. นางสาวปารภัทร   โศภารักษ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม 

5. นายนพดล   จงเจิดศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

       2. ทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจ าปีงบประมาณ  
2556  ครั้งที่ 2  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  25  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  15  

ทุนๆ ละ  10,000  บาท    และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  10  ทุนๆ ละ   15,000  บาท   รวมเป็นเงิน

จ านวน  300,000  บาท   (สามแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
1. นายชญาน์วัต   ปัญญาเพชร   สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

2. นางสาววิชนัญ   กลั่นรอด  สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

3. นางสาวกมลพันธุ์   โชติวิชัย   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

4. นายปรัชญา   ใจภักดี   สาขาวิชาภาษาไทย 

5. นายสิขรินทร์   สนิทชน   สาขาวิชาภาษาไทย 

6. นางสาวศิรประภา   จังพานิช   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

7. นางสาวชตพรรษ   ชวนประสิทธิ์   สาขาวิชาชีววิทยา 

8. นางสาวนวลพรรณ   วีระเวชสุกิจ    สาขาวิชาชีววิทยา 

9. นายวิทยา   ดีอินทร์   สาขาวิชาชีววิทยา 

10. นางสาวภรณี    แก้วราม   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

11. นางสาวศศิฌา    จันสุ     สาขาวิชาเคมีศึกษา 

12. นางสาวนิศาชล   สิริมงคลกาล    สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 

13. นางสาวภาวดี   ทับศรีแก้ว   สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

14. นางสาวบุรัสกร   ทรัพย์สุพรรณ   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 

15. นางสาวเอมนิกา   เทียนไสว   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
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ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
1. นางสาวสิริชญา   คอนกรีต   สาขาวิชาภาษาไทย 

2. นายบุญยฤทธิ์   ปิยะศรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3. นางรุจิราพร   รามศิริ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  บุญสม   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

5. นางสาวแก้วใจ  สุวรรณเวช  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

6. นางสาวเพ็ญพนอ   พ่วงแพ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

7. นางสาวดาราวรรณ   สุขคันธรักษ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

8. นายธนิต  แสงกระจ่าง  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

9. นายยศนันท์   วีระพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรรม  

10. นางสาวศิริกาญจน์   เพ็งอ้น  สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม  

3. ทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจ าปีงบประมาณ  
2556 (จัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา)   ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10  ทุน  ระดับปริญญา

มหาบัณฑิต จ านวน  8 ทุนๆ ละ  10,000  บาท   และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  2  ทุนๆ ละ   10,000  

บาท   รวมเป็นเงินจ านวน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
1. นางสาววรรณกวี   โพธะ   สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

2. นายพณกฤษ   อุดมกิตติ   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

3. นายพรนภัส   หารค า  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

4. นางสาววิชชุตา  กีไพบูลย์  สาขาวิชาประวัติศาตร์ศึกษา 

5. นางสาวศิรประภา   จังพานิช  สาขาวิชการสอนสังคมศึกษา 

6. นางสาวอรัญญา   ธาราวร   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

7. นายสมพล   พวงสั้น   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

8. นางสาวสุมัณฑนา   อนุชาติกิจเจริญ   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
1. นางสาวจิตติมา   ด ารงวัฒนะ   สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
2. นายอนุรักษ์   ล้อวงศ์งาม   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
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4. ทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน 2 ทุนๆ ละ  10,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน 20,000  บาท โดยจัดสรรให้  

ผู้มีรายชื่อดังนี้ 

1. นางสาวจุมพิตา   วัฒนวิจารณ์    สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2. นายนพอนันต์   บาลิสี    สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

10.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2556  จ านวน 6 ทุน เป็นเงิน 28,000 บาท ดังต่อไปนี้ 

1. จัดสรรทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ 
และนานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2556  จ านวน  5  ทนุ  รวมเป็นเงิน 23,000  บาท โดยจัดสรรให้ตามรายชื่อ

ดังนี้ 

ระดับชาติ จ านวน 1 ราย ทุนละ 3,000 บาท คือ  
ระดับปริญญามหาบัณฑิต  
1. นางสาวภรณี  แก้วราม   สาขาวิชา จุลชวีวิทยา          

 หัวข้อ “การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนสูงใน Order Thermotogales ที่แยกได้
จากน้ าพุร้อนในประเทศไทย โดยวิธีการเพาะเลี้ยงและรอยพิมพ์นิ้วมือที่อาร์เอ็นเอสร้างจากเทคนิค  Arbitrarily 
Primed PCR” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ : Silpakorn University Science and Technology Journal  : 
Volume 7, Number 2 (July-December 2013)  : pp 17-28 ของ Research and Development Instute 
Silpakorn University,  ประเทศไทย  
             ระดับนานาชาติ  จ านวน 4  ราย ทุนละ 5,000 บาท คือ 
             ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 1. นางสาวมณีรัตน์  จัตตุลาภา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  หัวข้อ “ผลของสารประกอบ
เชิงซ้อนระหว่างเพกตินและเซอีนต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของอิมัลชันจากน้ ามันร าข้าว”  ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ : Advanced Materials Research : Volume 747 (2013) : pp 127-130 , online : 
www.scientific.net  ของ Trans Tech Publications, ประเทศ  Switzerland  
 
 

http://www.scientific.net/
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             ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 2. นายธีรศักดิ์  ฉลาดการณ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หัวข้อ “ปัญหาย้อนกลับของสนามแม่เหล็กใน
ตัวกลางวิวิธพันธุ์”ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ : Applied Mathematical Sciences  :Volume 7, Number 7 
(2013) : pp 335-348 ของ HiKari Ltd.  ประเทศ Bulgaris 
 3. นางสาวศิริกาญจน์  เพ็งอ้น   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หัวข้อ “การเตรียมและการ
ประยุกต์ใช้น้ ามันมะพร้าวและน้ ามันมะพร้าวดัดแปรส าหรับใช้เป็นสารต้านจุลชีพทางเลือก”  ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ : Advanced Materials Researc  : Volume 747 (2013) : pp 725-728, online : 
www.scientific.net  ของ Trans Tech Publications, ประเทศ  Switzerland 
 4. นายถิรพิทย์  สุบงกช  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม หัวข้อ “การพัฒนาและศึกษากลไก
ของอัลตร้าดีฟอร์เมเบิ้ลลิโพโซมที่มีสารเทอร์พีนในการเพ่ิมการซึมผ่านของสารที่ชอบน้ าทางผิวหนัง” ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ : International Journal of Pharmaceutics  : Volume 441 (2013) : pp 151-161  : 
Online : www.elsevier.com/locate/ijpharm  ของ ELSEVIER SCIENCE ประเทศ Netherland  

2. จัดสรรทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนโดยการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  จากกองทุนนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ส าหรับนักศีกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2556  จ านวน  1  ทุน  รวมเป็นเงิน 5,000  บาท โดยจัดสรรให้ตาม

รายชื่อดังนี้ 

            ระดับนานาชาติ จัดในต่างประเทศ การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ จ านวน 1 ราย ทุนละ 5,000 บาท   
 1. นายวิทยา  ดีอินทร์  สาขาวิชาชีววิทยา หัวข้อ “การท าอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อโดย
ไม่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อการเติบโตของพืชเพาะเลี้ยง”: 2013 3rd international Conference on Environmental, 
Biochemical and Biotechnology (ICEBB 2013) : เมื่อวันที่ 24-25 August 2013  : จัดโดย : Asia-Pacific 
Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APPCBEES) ประเทศ Singapore 
 
11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่า งประเทศ         
ในด้านต่าง ๆ และเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมี
การบูรณาการศาสตร์และศิลปะในลักษณะสหสาขาวิชาซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น  
     -Konkuk University Seoul Campus  
    -มหาวิทยาลัยนานาชาติลาว (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
    -มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

 

http://www.scientific.net/
http://www.elsevier.com/locate/ijpharm
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     -สมาคมเวชสารสนเทศไทย  
     -ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
      -สาวิกาสิกขาลัย  เสถียรธรรมสถาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
12. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 การด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยด าเนินการจัด
โครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคมไปจ านวน 14 โครงการ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 9   โครงการ/กจิกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2556 
ล า 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการสัมมนาเพื่อ
เสรมิสมรรถนะการท า
วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

     18 พ.ค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,950 4.65 
(25คน) 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่อง  “การพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร”์ 
 

17 มค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

17,150 4.44 
(60 คน) 

3 โครงการอบรม เรื่อง
“จรรยาบรรณกับการ
คัดลอกผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์” 
 

23สค.56 ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร ตลิ่งชัน 

24,350 4.47 
(50คน) 

4 โครงการอบรม เรื่อง 
การเขียนเอกสารอ้างอิง

วังท่าพระ  
28 ม.ค.57 

สถานท่ี : มศก.วังท่า
พระ และมศก.สนาม

38,600 ท่าพระ 4.71 
นฐ.4.57 
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ส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์
 

สนามจันทร์ 
29 ม.ค.57 

จันทร์  
 

5 โครงการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 
The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 
“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

4.74  
(252 คน) 

 

6 โครงการอบรม 
เรื่อง  การเขียน
บทความวิชาการจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

20 ก.พ.57 สถานท่ี : และมศก.
สนามจันทร ์

30,000 4.16 
(80 คน) 

 

7 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 4.44 
(25 คน) 
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ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

8 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่
ชุมชนครั้งท่ี 4”  
(การฝึกอบรมเรื่อง 
ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.51 
(109 คน) 

 
 
 
 

 
9 การประชุมวิชาการ 

เรื่อง                   
แนวทางการท าวิจัย
แบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary 
Research) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคณุ 
นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ์
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

11 ธค.56 ห้องประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ์ ตลิ่งชัน 

17,000 4.23 
70 คน 

 

10 โครงการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์
 

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 4.76 
(110 คน) 

 

11 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  

19 มีค.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.34 
(144 คน) 
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(The 1st 
International 
Creative Art 
Disseminating 2014)    
 

12  โครงการสมัมนา
วิชาการทางสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา  
เรื่อง iKM : ระบบ
อัจฉริยะเพื่อการจัดการ
ความรู ้ 
“The Intelligent 
System for 
Educational 
Knowledge 
Management” 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

10,000 4.33 
(23 คน) 

13 โครงการ “Smart 
Education : 
สร้างสรรคส์ื่อเพื่อการ
เรียนรู”้ 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

5,550 4.38 
(23 คน) 

14 โครงการ 
“Ubiquitous 
Technology” 

3  พ.ค.  57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

12,000 4.04 
(23 คน) 

รวม  14 โครงการ 
 
 
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556 จ านวน  16 โครงการ ได้แก่  ดังนี้   
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ตารางที่ 10  โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยประจ าปี
การศึกษา 2556 

ล าดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (SEPT)  ทดสอบจ านวน   

6 กรกฎาคม 2556 จ านวน 88 คน 

14  กันยายน 2556 จ านวน 208 คน 

23 พฤศจิกายน 2556  จ านวน 164 คน 

25 มกราคม 2557 จ านวน 493 คน  

29 มีนาคม 2557 จ านวน 609 คน 

 

 

 ต.ค.56-ต.ค57  

 

490,000 

(ค่าสมัครและ

สบทบเงิน

รายได้โครงการ

พิเศษ) 

 

     1,562 4.81 

2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ (จัดพื้นท่ี 

Learning Park เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์และให้บริการศูนย์การเรียนรูด้้วย

ตนเอง) 

 

ก.ย.56-ต.ค.57 30,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

       200 4.42  

3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบรกิารระดับ

บัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร  (Graduate 

Study One Stop Access Learning and 

Service, GOALS)โดย บัณฑติวิทยาลัย ร่วมกับ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ก.ย.56-ต.ค.57    30,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

       70    4.24 

4 โครงการจดัท าวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ 

Veridian E – Journal บัณฑิตวิทยาลัย 

ม.ค.57-ธ.ค.57 400,000 

(ค่าสมัคร

จัดท าแล้วเสร็จ
จ านวน 7 ฉบับ 
 

บทความที่
ได้รับการ
พิจารณา
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มหาวิทยาลยัศิลปากร (จ านวน 7 ฉบับต่อปี) 

(สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน

วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา) 

สมทบเงิน

รายได้โครงการ

พิเศษ) 

เผยแพร่ 
223 เรื่อง 

5 โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อม

การประกันคณุภาพการศึกษาหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ บัณฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลัย

ศิลปากร”  

ก.ค.56-พ.ค.57 15,375 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

งานวิจัยแล้ว
เสร็จ 

 

ได้รับการ
เผยแพร่ใน
วารสาร

วิชา 
การ 

Veridian 
E-Journal 
ฉบับเดือน 
พ.ค-ส.ค.

57 
6 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ 

ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายเทยีนพรรษา เนื่อง

ในวันเข้าพรรษา” เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม  และสนับสนุนและบ ารุง

พระพุทธศาสนา  

   5 ก.ค57    20,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

- - 

7 โครงการจดัการความรู้ เรื่อง “การจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการรายบุคคลและการสรุปผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ” 

 27 พ.ย.56   10,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

31 4.81 

8 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการ

ประกันคณุภาพการศึกษาหลักสูตรสห

วิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7 ต.ค.56   25,000 

(เงินรายได้

โครงการ

ผู้บริหารและ
บุ ค ล า ก ร
จ านวน 5 คน 

- 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  55 | P a g e  

 

พิเศษ) 

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ บทบาทของ

บุคลากรกับการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาใน

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาดู

งานการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

30 ตุลาคม –1

พ.ย.56 

300,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

53 4.76 

10 การจัดท าเวบไซตภ์าษาอังกฤษของบัณฑิต

วิทยาลัย (ภายใตแ้ผนยุทธ์การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 

ต.ค.56 –พ.ย.

56 

- เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

11 โครงการพัฒนาการประชุมแบบไรก้ระดาษ ก.ย.56-ต.ค.57 -       23 4.70 

12 มีการพัฒนาระบบ Thaijo ส าหรบัการจัดท า

วารสารวิชาการ Veridian  E-Journal บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร    

(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 - เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

13 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา และการพัฒนาใช้ระบบรับสมคัร

ทุนวิจัย 

(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 - เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

14 การพัฒนาระบบออนไลน์เกีย่วกับการสอบ

วิทยานิพนธ์ (พิจารณาหัวข้อ ขออนุมัติหัวข้อ 

และสอบเพื่อส าเร็จการศึกษา) 

(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 - เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 
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15 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน ์ ต.ค.56-ก.ย.57 20,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ะบบออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบัติด้าน

การบริการการศึกษา 

ก.ย.56-ต.ค.57 10,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

     56  4.13  
 

รวม 16 โครงการ/กิจกรรม 
 
  

13. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 การด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการจัด
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไป จ านวน  8 โครงการ ได้แก่   
 
ตารางท่ี 11  โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 
ล า 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 
The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 

22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

4.74  
(252 คน) 
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“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

2 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.44 
(25 คน) 

3 “การฝึกอบรมศิลปะ
และการฝึกปฏิบตัิการ
เพื่อการประยุกต์ใช้
ประโยชน”์  
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.51 
(109 คน) 

 
 
 
 

 
4 โครงการพิธีคารวะ

อาจารย์และปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

23 พ.ค.56 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 

200,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.50 
(847 คน) 

5 โครงการ “การสร้าง 10 ธค. 2556 ณ จงัหวัดสระบรุี และ 20,000 4.76 
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ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Team 
building and Team 
Efficiency) ตาม
แนวความคิดองค์การ
แบบ HAPPY 
WORKPLACE” และ
ท าบุญไหว้พระ 

ลพบุร ี (เงินรายได้
โครงการพิเศษ) 

(40คน) 

6 การท าบุญปีใหม่
ประจ าปี ณ ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี การ  

6 มค.57 ณ ส านักงานบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี การ 
จังหวัดเพชรบุร ี

20,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.82 
(53 คน) 

7 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(The 1st 
International 
Creative Art 
Disseminating 2014)    

19 มีค.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.34 
(144 คน) 

8 การจัดงานอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 4.76 
(110 คน) 

 

รวม 8 โครงการ 
 
 

14. การบริหารจัดการ 
 14.1 งบประมาณ 
 ข้อมูลงบประมาณและตารางสรุป 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารและจัดการของ
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 37,316,951.21 บาท จ าแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังนี้  งบประมาณแผ่นดิน 
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จ านวน 6,445,200 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2,691,791 บาท และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ  (เงิน
รายรับโครงการพิเศษ) จ านวน 28,179,960.21 บาท  โดยจ าแนกเป็นสัดส่วนดังตารางที่ 12  
 
ตารางที่ 12  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

2556 6,445,200 2,691,791 28,179,960.21 37,316,951.21 
2555 6,640,620 1,560,650 15,867,672.67 24,068,942.67 
2554 6,588,700 1,683,775 7,111,931.50 15,384,406.50 

 
ตารางท่ี 13  งบประมาณ จ าแนกตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

แผนงาน ประเภทของแหล่งงบประมาณ รวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
รายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณ
โครงการพิเศษ/

แหล่งอ่ืน 
1. แผนงานจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6,117,200.00   6,117,200.00 

2. แผนงานบริการวิชาการ 120,000.00  718,708.00 838,708.00 
3. แผนงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

208,000.00  169,818.45 377,818.45 

4. แผนงานบริหารทั่วไป  1,894,716.00 3,331,622.22 5,226,338.22 
5 .  แ ผ น ง า น บ ริ ห า ร
บัณฑิตศึกษา 

 797,075.00 14,589,716.00 15,386,791.00 

6. แผนงานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา-หลัก
สุตรพหุวิทยาการ 

  862,580.00 862,580.00 
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รวมทั้งหมด 6,445,200.00 2,691,791.00 19,672,444.67 28,809,435.67 

 
 14.2 การพัฒนาบุคลากร 
 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและตารางสรุป 
 ในปีการศึกษา  2556 ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2556 – 31  พฤษภาคม  2557 บัณฑิตวิทยาลัย  มีการ
ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานจัด ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14  บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีที่ลา แหล่งทุน 
1 นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2554 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

2 นางสาวมณฑิชา จันทร์
ทนต์ 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2554 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

3 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์พุธ ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2554 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

4 นางสาวชนิศา บุญวงษ ์ ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2555 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

5 นางกรรยา ดอกกลอย ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2556 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

6 นางสาวชลธิชา บุณยเลขา ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2556 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

7 นางสาวศศิธร พ่ึงพา ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

ไทย เดือน พฤษภาคม 
2556 

ทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย 
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ตารางท่ี 15 การพัฒนาบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

 
ล าดั
บ 

ชื่อ-
สกุล 

หัวข้อ สถานที ่ วันที ่ ระบุ 

 นาง
กฤษณ
า สุภ
ชัย
พานิช
พงศ ์

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
กฤษณ
า สุภ
ชัย
พานิช
พงศ ์

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง
กฤษณ
า สุภ
ชัย
พานิช
พงศ ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56 – 

02/11/25
56 

ลาว 

 นาง
จินดา
รัตน์ 
เปล่งผึ่ง 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
จินดา
รัตน์ 
เปล่งผึ่ง 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง โครงการศึกษา/ดูงานการบริหารโรงเรียน สถาบันทางการศึกษาใน มหาวิทยาลยั 20/06/25 สิงคโ
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จินดา
รัตน์ 
เปล่งผึ่ง 

ต่างประเทศ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระดับมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

Nanyang 
Technological 
University 
ประเทศสิงคโปร ์

56-
22/06/25

56 

ปร์ 

 นาง
จินดา
รัตน์ 
เปล่งผึ่ง 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ลาว 

 นางสา
ว
ชนาธิป 
จิตตะ
เสว ี

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
ชนาธิป 
จิตตะ
เสว ี

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
ชนาธิป 
จิตตะ
เสว ี

โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ 
ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

29/07/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
เชาวณี
ย์ แถม
ยงค ์

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
เชาวณี
ย์ แถม
ยงค ์

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 
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 นางสา
ว
เชาวณี
ย์ แถม
ยงค ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดู 
งานการศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นาง
ทิวา 
เพ็ง
ตะโก 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
ทิวา 
เพ็ง
ตะโก 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง
ทิวา 
เพ็ง
ตะโก 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นาง
นพนัน
ท์ 
อินทร์
สวาท 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
นพนัน
ท์ 
อินทร์
สวาท 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง
นพนัน
ท์ 
อินทร์
สวาท 

ศึกษาดูงาน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร การบริหารงาน
อุดมศึกษาระดับสูง (ส าหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) 

ประเทศฮ่องกอง 04/06/25
56-

07/06/25
56 

ประเ
ทศ

ฮ่องก
ง 
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 นาง
นพนัน
ท์ 
อินทร์
สวาท 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

01/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นาง
นพนัน
ท์ 
อินทร์
สวาท 

โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ 
ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

29/07/25
56 

ไทย 

 นาง
พนม
พร 
ยูถะ
สุนทร 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
พนม
พร 
ยูถะ
สุนทร 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง
พนม
พร 
ยูถะ
สุนทร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นาง
พนม
พร 
ยูถะ
สุนทร 

โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ 
ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

29/07/25
56 

ไทย 

 นาง
ศันสนีย ์

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 

02/08/25
56 

ไทย 
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สิทธิ
ศักดิ์ 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

 นาง
ศันสนีย ์
สิทธิ
ศักดิ์ 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง
ศันสนีย ์
สิทธิ
ศักดิ์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลยัเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ 

ภูเขางามรสีอร์ท 
จังหวัดนครนายก 

29/04/25
56-

30/04/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
สายสว
าท 
พงษ์วิธี 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
สายสว
าท 
พงษ์วิธี 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
สายสว
าท 
พงษ์วิธี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา
ว
สายสว
าท 
พงษ์วิธี 

โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ 
ช้ัน 4 ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

29/07/25
56 

ไทย 

 นางสา โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ ห้องประชุมชั้น 7 02/08/25 ไทย 
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วสุภา
วดี 
เหลือง
ศรี
ปกรณ ์

การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

56 

 นางสา
วสุภา
วดี 
เหลือง
ศรี
ปกรณ ์

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วสุภา
วดี 
เหลือง
ศรี
ปกรณ ์

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอ
นแก่น 

07/10/25
56 

ไทย 

 นางสา
วอรุณ 
บัวจีน 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วอรุณ 
บัวจีน 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วอรุณ 
บัวจีน 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอ
นแก่น 

07/10/25
56 

ไทย 

 นางสา
วพัชมน  
ศรี
สว่าง 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอ
นแก่น 

07/10/25
56 

ไทย 
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 นาง
นพนัน
ท์ 
อินทร์
สวาท 
นางสา
วอรุณ 
บัวจีน 
นาง
ศันสนีย ์
สิทธิ
ศักดิ์ 
นาง
กฤษณ
า   
สุภชัย
พานิช
พงศ ์
นางสา
วอรุณ  
บัวจีน  
นาง
ทิวา  
เพ็ง
ตะโก 
นางสา
ว
สายสว
าท   
พงษ์วิธี
  
นางสา
วสุภา
วดี  

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพการศึกษา
หลักสตูร 
สหวิทยาการของบณัฑิตวิทยาลัยจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

19 
/7/2556 

ไทย 
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เหลือง
ศรี
ปกรณ ์
นางสา
วชลธิ
ชา  
บุญย
เลขา 
นางสา
ว
พัชมณ  
ศรี
สว่าง 
 
 
 

 นาง
นพนัน
ท์  
อินทร์
สวาท  
นาง
ศันสนีย ์ 
สิทธิ
ศักดิ์  
นางสา
วอรุณ  
บัวจีน  
นาง
ทิวา  
เพ็ง
ตะโก
  
นางสา

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านระบบและโปรแกรมเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ระดบับัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

15/10/25
56 

ไทย 
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วสุภา
วดี  
เหลือง
ศรี นาง
จินดา
รัตน์  
เปล่งผึ่ง  
นาง
กรรยา  
ดอก
กลอย 
นางสา
วชลธิ
ชา   
บุญย
เลขา  
นางสา
ว
พัชมณ  
ศรี
สว่าง 

 นายวัน
ชัย อยู่
ยงสินธ ์

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาย
สมนึก 
ค าแสน 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาย
สมนึก 
ค าแสน 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั

27/11/25
56 

ไทย 
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ศิลปากร 
นครปฐม 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

โครงการอบรมการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

07/02/25
57 

ไทย 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

โครงการอบรมการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

17/01/25
57 

ไทย 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

28/01/25
57 

ไทย 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

โครงการอบรม เรื่อง ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ทางด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสรมิให้มีคุณธรรมจริยกรรมและความ
เป็นไทย และการสร้างภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

ส านักงานอธกิาร
บด  ีตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 

09/11/25
56 

ไทย 

 ชนิศา 
บุญ
วงษ ์

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริการสู่ความประทับใจ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง

17/09/25
56 

ไทย 
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ชัน 
 ชนิศา 

บุญ
วงษ ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นาง
นาตยา 
บุตรอยู ่

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
นาตยา 
บุตรอยู ่

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
ววนิดา 
ศรี
เกษร 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
ววนิดา 
ศรี
เกษร 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
ววนิดา 
ศรี
เกษร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นายวีร
ยุทธ 
อาจ
เยี่ยม 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 
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 นายวีร
ยุทธ 
อาจ
เยี่ยม 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นายวีร
ยุทธ 
อาจ
เยี่ยม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา
วศศิธร 
พึ่งพา 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วศศิธร 
พึ่งพา 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วศศิธร 
พึ่งพา 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริการสู่ความประทับใจ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

17/09/25
56 

ไทย 

 นางสา
วศศิธร 
พึ่งพา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ห้องประชุมชั้น 7 27/11/25 ไทย 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  73 | P a g e  

 

กรรยา 
ดอก
กลอย 

รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

56 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

โครงการอบรมการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

07/02/25
57 

ไทย 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

โครงการอบรมการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

17/01/25
57 

ไทย 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

28/01/25
57 

ไทย 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

โครงการอบรม เรื่อง ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ทางด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสรมิให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นไทย และการสร้างภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน กรุงเทพฯ 

09/11/25
57 

ไทย 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริการสู่ความประทับใจ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

17/09/25
56 

ไทย 

 นาง
กรรยา 
ดอก
กลอย 

โครงการศึกษา/ดูงานการบริหารโรงเรียน สถาบันทางการศึกษาใน
ต่างประเทศ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระดับมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

มหาวิทยาลยั 
Nanyang 
Technological 
University 
ประเทศสิงคโปร ์

20/06/25
56-

22/06/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ ห้องประชุมชั้น 7 02/08/25 ไทย 
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วชมชื่น 
สุมาลย์
โรจน ์

การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

56 

 นางสา
วชมชื่น 
สุมาลย์
โรจน ์

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วชมชื่น 
สุมาลย์
โรจน ์

โครงการฝึกอบรม หลักสตูร "แนวทางในการบริหารจดัการพสัดุและ
การจัดซื้อจดัจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเเพิ่มเติม 

ห้องประชุมชั้น 8 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

10/07/25
56-

11/07/25
56 

ไทย 

 นางสา
วชมชื่น 
สุมาลย์
โรจน ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

2/11/255
6 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา
วชลธิ
ชา 
บุณย
เลขา 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วชลธิ
ชา 
บุณย
เลขา 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วชลธิ
ชา 
บุณย
เลขา 

โครงการอบรมการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

07/02/25
57 

ไทย 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  75 | P a g e  

 

 นางสา
วชลธิ
ชา 
บุณย
เลขา 

โครงการอบรมการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาหคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

17/01/25
57 

ไทย 

 นางสา
วชลธิ
ชา 
บุณย
เลขา 

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

28/01/25
57 

ไทย 

 นางสา
วชลธิ
ชา 
บุณย
เลขา 

โครงการอบรม เรื่อง ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ทางด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสรมิให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นไทย และการสร้างภมูิคุ้มกันภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน กรุงเทพฯ 

09/11/25
56 

ไทย 

 นาง
นพรัต
น์ มีศร ี

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นาง
นพรัต
น์ มีศร ี

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นาง
นพรัต
น์ มีศร ี

โครงการฝึกอบรม หลักสตูร "แนวทางในการบริหารจดัการพสัดุและ
การจัดซื้อจดัจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ" 

ห้องประชุมชั้น 8 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

10/07/25
56-

11/07/25
56 

ไทย 

 นาง
นพรัต
น์ มีศร ี

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

2/11/255

ประเ
ทศ
ลาว 
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6 
 นางสา

ว
พัชมณ 
ศรี
สว่าง 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
พัชมณ 
ศรี
สว่าง 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
พัชมณ 
ศรี
สว่าง 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอ
นแก่น 

07/10/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
พัชมณ 
ศรี
สว่าง 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอ
นแก่น 

07/10/25
56 

ไทย 

 นางสา
ว
พัชมณ 
ศรี
สว่าง 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา
วมณฑิ
ชา 
จันทร์
ทนต์ 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วมณฑิ
ชา 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั

27/11/25
56 

ไทย 
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จันทร์
ทนต์ 

ศิลปากร 
นครปฐม 

 นางสา
วมณฑิ
ชา 
จันทร์
ทนต์ 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริการสู่ความประทับใจ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

17/09/25
56 

ไทย 

 นางสา
วสุดา
รัตน์ 
จันทร์
พุธ 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วสุดา
รัตน์ 
จันทร์
พุธ 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วสุดา
รัตน์ 
จันทร์
พุธ 

โครงการอบรมการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

07/02/25
57 

ไทย 

 นางสา
วสุดา
รัตน์ 
จันทร์
พุธ 

โครงการอบรมการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

17/01/25
57 

ไทย 

 นางสา
วสุดา
รัตน์ 
จันทร์
พุธ 

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

28/01/25
57 

ไทย 

 นางสา
วสุดา

โครงการศึกษา/ดูงานการบริหารโรงเรียน สถาบันทางการศึกษาใน
ต่างประเทศ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 
Nanyang 

20/06/25
56 

ไทย 
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รัตน์ 
จันทร์
พุธ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ระดับมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556 Technological 
University 
ประเทศสิงคโปร ์

 นางสา
วหง
สรถ 
อ่วมจุก 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมช้ัน 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วหง
สรถ 
อ่วมจุก 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วหง
สรถ 
อ่วมจุก 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริการสู่ความประทับใจ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

17/09/25
56 

ไทย 

 นางสา
วหง
สรถ 
อ่วมจุก 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา
วหทัย
ชนก 
แจ่มถิ่น 

โครงการวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

02/08/25
56 

ไทย 

 นางสา
วหทัย
ชนก 
แจ่มถิ่น 

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
รายบุคคลและการสรุปผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/11/25
56 

ไทย 

 นางสา
วหทัย

โครงการอบรมการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพ่ือเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 

07/02/25
57 

ไทย 
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ชนก 
แจ่มถิ่น 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

 นางสา
วหทัย
ชนก 
แจ่มถิ่น 

โครงการอบรมการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

17/01/25
57 

ไทย 

 นางสา
วหทัย
ชนก 
แจ่มถิ่น 

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

28/01/25
57 

ไทย 

 นางสา
วหทัย
ชนก 
แจ่มถิ่น 

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริการสู่ความประทับใจ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน 

17/09/25
56 

ไทย 

 นางสา
วหทัย
ชนก 
แจ่มถิ่น 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน
การศึกษา 

ประเทศลาว 30/10/25
56-

02/11/25
56 

ประเ
ทศ
ลาว 

 นางสา
วอรุณ  
บัวจนี 

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย 
ครั้งท่ี 8  

ณ ห้อง 
Grandballroo
m ช้ัน 3 โรงแรม
เซ็นจูรี่ ปาร์ค, 
ราชปรารภ, 
กรุงเทพฯ 

30/5/255
7 

ไทย 

 นางสา
วอรุณ  
บัวจีน 

โครงการอบรมการเสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจ การจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัเข้าสูร่ะดับโลก (World University Rangings) 

ณ ห้องประชุม 
314-315 ช้ัน 3 
ตึกส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่ง
ชัน มศก. 

29 
/1/2557 

ไทย 

 นางสา โครงการอบรมการพัฒนาหลักสตูรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ณ หอประชุม 18 ไทย 
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วอรุณ  
บัวจีน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เรื่อง การประเมิน
หลักสตูร : Why and How 

จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
สจล. 

/4/2557 

 นางสา
วอรุณ  
บัวจีน 

โครงการจดัการความรู:้เพื่อแสดวงหาแนวปฏิบัติที่ดีดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
ภาคตะวันตก 

ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
พระราชวังสนาม
จันทร์ 

25/3/255
7 

ไทย 

 นางสา
วอรุณ  
บัวจีน 

โครงการ Share & Learn : QA (Quality Assurance) ระหว่าง
เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคตะวันตก 

ณ ห้องประชุม 
114 ช้ัน 1 คณะ
อักษรศาสตร์  
อาคารวชิรมงกุฎ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
นครปฐม 

27/5/255
7 

ไทย 
 
 
 
 
 
 

 14.3 อาคารสถานที่ 
 ข้อมูลอาคารสถานที่และตารางสรุป 
 พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้  
 

อาคารที่ตั้ง 
จ านวนพื้นที่  
(ตารางเมตร) 

1. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคารชั้น 7 อาคาร 50 ปี 

483.4 

2. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ชั้น 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

350 

 
ตารางท่ี 16    ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพ้ืนที่ใช้สอยของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

อาคารสถานที่ 
ใช้งานพื้นที่ 

จ านวน
ห้อง 

พืน้ที่  
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

1. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ห้องคณบดี 1 ห้อง 27 ตร.ม.  
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคาร
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี 

ห้องรองคณบดี 1 ห้อง 12 ตร.ม.  
ห้องงานบริหาร 1 ห้อง 12 ตร.ม.  
ห้องงานบริการ+
งานแผน 

1 ห้อง 24 ตร.ม.  

ห้องการเงิน 1 ห้อง 19 ตร.ม.  
ห้องอาหาร 1 ห้อง 24 ตร.ม.  
ห้องเก็บของ 1 ห้อง 26 ตร.ม.  
ห้องวิทยานิพนธ์ 1 ห้อง 53 ตร.ม.  
ห้องประชุม 1 ห้อง 54 ตร.ม.  
ห้องคอมพิวเตอร์  
  

1 ห้อง 56 ตร.ม.  

ห้องส านักงาน 1 ห้อง 48 ตร.ม.  

อาคารสถานที่ 
ใช้งานพื้นที่ 

จ านวน
ห้อง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

 ห้องน้ า 1 ห้อง 12 ตร.ม.  
ทางเดิน 1 ห้อง 116.4 ตร.ม.  

พื้นที่รวม 12 ห้อง 483.4ตร.ม.  
 2. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ง
ชัน ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

ห้องคณบดี 1 ห้อง 17 ตร.ม.  
ห้องรองคณบดี 1 ห้อง 8 ตร.ม.  
ห้องเลขาฯ 1 ห้อง 24 ตร.ม.  
ห้องประชุม 1 ห้อง 23 ตร.ม.  
ห้องเก็บของ 1 ห้อง 65 ตร.ม.  
ห้องพักหน้าห้อง
เลขา 

1 ห้อง 7 ตร.ม.  

ห้องส านักงาน 1 ห้อง 206 ตร.ม.  
พื้นที่รวม 7 ห้อง 350 ตร.ม.  

 
 
 14.4 ข้อมูลปจัจัยเกื้อหนุนและตารางสรุป 
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 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 17 แสดงรายการปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย
นับ 

จ านวนรายการครุภัณฑ ์

งปม.เงิน
แผ่นดิน 

งปม.เงินรายได้/
เงินโครงการพิเศษ 

รวม
ทั้งหมด 

1 เก้าอ้ี ตัว 35 93 128 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง 0 61 61 

3 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง 3 20 23 

4 เครื่อง UPS เครื่อง 0 18 18 

5 เครื่อง SCANNER เครือ่ง 2 3 5 

6 เครื่องค านวณเลข เครื่อง 4 0 4 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย
นับ 

จ านวนรายการครุภัณฑ ์

งปม.เงิน
แผ่นดิน 

งปม.เงินรายได้/
เงินโครงการพิเศษ 

รวม
ทั้งหมด 

7 เครื่องฉายสไลด์ เครื่อง 2 0 2 

8 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่อง 2 2 4 

9 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง 0 1 1 

10 เทปบันทึกเสียง เครื่อง 4 0 4 

11 เครื่องวิทยุ เครื่อง 0 2 2 

12 เครื่องโทรทัศน์ เครื่อง 0 4 4 

13 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่อง 0 2 2 

14 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่อง 2 1 3 

15 เครื่องอัดส าเนาไฟฟ้า เครื่อง 0 2 2 
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16 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 22 9 31 

17 เครื่องท าน้ าเย็น เครื่อง 1 1 2 

18 เครื่องเคลือบบัตร เครื่อง 0 1 1 

19 จอภาพ จอ 2 0 2 

20 ชั้นเหล็ก ชั้น 14 22 36 

21 โซฟารับแขก ชุด 2 2 4 

22 ตู้เหล็ก ใบ 40 40 80 

23 ตู้ติดประกาศ ใบ 3 3 6 
24 ตู้เซฟนิรภัย ใบ 2 2 4 

25 โต๊ะ ตัว 27 43 70 

26 เคาน์เตอร์ส านักงาน ชุด 4 2 6 

27 นาฬิกาติดผนัง เรือน 0 2 2 

28 ที่ประทับตราปั๊มดุนนูน ตัว 1 0 1 

29 เครื่องโทรศัพท์ เครื่อง 1 15 16 
 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย
นับ 

จ านวนรายการครุภัณฑ ์

งปม.เงิน
แผ่นดิน 

งปม.เงินรายได้/
เงินโครงการพิเศษ 

รวม
ทั้งหมด 

30 พัดลมตั้งพ้ืน ตัว 1 0 1 

31 พัดลมดูดอากาศ ตัว 0 4 4 

32 เครื่องวีดีโอ เครื่อง 0 1 1 

33 จักรยาน คัน 0 1 1 

34 เครื่องเข้าเล่ม เครื่อง 0 1 1 

35 รถเข็นพัสดุ คัน 0 2 2 

36 เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่อง 0 1 1 
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37 เครื่องเรียงหน้ากระดาษ เครื่อง 1 0 1 

38 เครื่อง HUB อุปกรณ์กระจาย เครื่อง 0 1 1 

  สัญญาเครือข่าย         

39 เครื่องท าลายเอกสาร เครื่อง 0 1 1 

40 
เครื่องบันทึกเวลาด้วย
ลายนิ้วมือ เครื่อง 0 2 2 

41 กล้องถ่ายรูป ตัว 0 2 2 
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15. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้เลือกแบบ PDCA  (Plan Do Check Act) 
ดังนี้ 
 

 
 

วงจรคุณภาพ PDCA 
 
Plan = หมายถึง การวางแผน/ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือมาตรฐานของงาน 
Do = หมายถึง การปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
Check = หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D 
Act = หมายถึง การปรับปรุงตามที่ได้แก้ไขจาก C 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่ อเนื่อง ส าหรับในปี
การศึกษา  2556  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2556   และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  เพ่ือ
รายงานและประเมินตนเองต่อผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 31 
พฤษภาคม 2557 
 ในการรายงานการประเมินตนเองนั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้ยึดวัตถุประสงค์หลักของการรายงานการ
ประเมินตนเองตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดคือ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานประเมินผล
ส าเร็จในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบปัญหา และข้อจ ากัดของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
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ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นส าคัญ  โดยการประเมินตนเองนี้ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามกรอบปัจจัยที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ว่าควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วยการด าเนินงานทั้งในลักษณะที่เริ่มจากบนสู่ล่าง 
(Top-Down) จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบาย แผนการ
ด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการประเมินตนเองโดยมีผู้แทนของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมในคณะกรรมการ
ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   ส่วนการด าเนินการในรายละเอียดเป็นไปในลักษณะ
จากล่างสู่บน (Bottom – Up) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะท างาน
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   หัวหน้างานและบุคลากรทุกคน ในบัณฑิตวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการวางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน และหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน
ในการประเมินตนเอง โดยมุ่งหวังการพัฒนาองค์รวมของหน่วยงานในทุกระดับ 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการบูรณาการผลการประเมินตนเองในทุกด้าน เพื่อสามารถหาข้อสรุปที่แสดงให้
เห็นศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การ
ด าเนินงานเป็นไปในลักษณะที่มีความต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็น
ส าคัญ 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดให้เข้าอยู่ใน
กลุ่มหน่วยงานสนันสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นเดียวกับ ศูนย์ สถาบัน ส านัก  และกอง ซึ่งในปีที่
ผ่านมามีการประเมินคุณภาพภายในเป็นรอบปีงบประมาณ ส่วนคณะวิชาประเมิน ฯ เป็นรอบปีการศึกษา แต่
เพ่ือให้การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายให้ทุกหน่วยงานและคณะวิชาประเมินคุณภาพภายในเป็นรอบปีการศึกษา โดยใช้แนวทางการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามมาตรฐานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือประเมินหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 คะแนน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบ ของสกอ.จ านวน 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9 รวมจ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือองค์ประกอบที่ 10 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้      
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีที่ผ่านมา  
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานและประเมินตนเองต่อผลการด าเนินงาน และรับการประเมินคุณภาพอย่าง
เป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 – 2555  ปรากฏผลดังแสดงในตารางดังนี ้
 
ตารางที่ 18   ผลการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา  
  2549 – 2555 
 

ปี 
การศึกษา 

การด าเนินการ 
ผลการประเมิน   

จากคณะกรรมการ 
2549 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ   17  ตัวบ่งช้ี 

และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันพุธท่ี  17  ตุลาคม  
2550 จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ      ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวตัร  เจรญิสุข   กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุินทร์  ต.ศรีวงษ์   กรรมการ 
  4. นางเปศล     บวรศักดิ์ถาวร                    เลขานุการ 
 

 
 

4.65 
จากคะแนนเตม็ 

5.00 
 

 

2550 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  10 ตัวบ่งช้ี 
และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันศุกร์ที ่ 17  
ตุลาคม  2551 จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์  ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ เอกชาติ  จนัอุไรรตัน์      กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ    กรรมการ 
  4. นางเปศล    บวรศักดิ์ถาวร                     เลขานุการ 
 

 
 

2.70 
จากคะแนนเตม็ 

3.00 
 

 

2551 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  10 ตัวบ่งช้ี 
และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันพุธท่ี  22  
กรกฎาคม  2552 จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ            กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร   กรรมการ 
4. นางเปศล     บวรศักดิ์ถาวร                       เลขานุการ 

 
 

2.43 
จากคะแนนเตม็ 

3.00 
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ปี 
การศึกษา 

การด าเนินการ 
ผลการประเมิน   

จากคณะกรรมการ 
 

2552 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  18 ตัวบ่งช้ี 
และรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันท่ี  9  กรกฎาคม  
2553 จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  ธนะวันต์       ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์     กรรมการ 
3. รองศาสตรารย์ ดร.เกษร  จันทร์ศิริ              กรรมการ 
4.  นางสายสมร  สุระแสง                            เลขานุการ 
 

2.83 
จากคะแนนเตม็ 

3.00 
 

2553 
 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งช้ี และ
รับการประเมินคุณภาพภายในอยา่งเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน  2554 
จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นรงค ์ฉิมพาล ีประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.กัญจนา ธีระกุล กรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น กรรมการ 
4. นางสาวนิศารัตน ์เวชประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

3.71 
จากคะแนนเตม็ 

5.00 
 
 
 
 

2554 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งช้ี และ
รับการประเมินคุณภาพภายในอยา่งเป็นทางการ  
เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน  2555 จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
1. รองศาสตราจารย์ สุรพล  นาถะพินธุ  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล  กรรมการ 
3. ภญ.รองศาสตราจารย ์ดร.เกษร  จันทร์ศิริ  กรรมการ 
4. นางสาวนิศารัตน์  เวชประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  
 

5.00 
จากคะแนนเตม็ 

5.00 
 
 

 
 

2555 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งช้ี และ
รับการประเมินคุณภาพภายในอยา่งเป็นทางการ  
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน  2556 จากคณะกรรมการประเมิน คือ 
1. รองศาสตราจารย์ ด.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์        ประธานกรรมการ                   
2. รองศาสตราจารย์ สุรพล  นาถะพินธุ            กรรมการ 
3. ภญ.รองศาสตราจารย ์ดร.เกษร  จันทร์ศิริ      กรรมการ 
4. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง                      กรรมการและเลขานุการ  
 

5.00 
จากคะแนนเตม็ 

5.00 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  89 | P a g e  

 

ปี 
การศึกษา 

การด าเนินการ 
ผลการประเมิน   

จากคณะกรรมการ 
 
 

 ส าหรับในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้ง  4  องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้  7 ตัวบ่งชี้ นั้นในแต่ละองค์ประกอบพบว่ามีความสอดคล้องทุก
ตัวบ่งชี้  ดังสรุปรายงาน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
            ส าหรับในผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา 2555  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  
ได้คะแนน 5.00 โดยรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้  
 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ 5.00 ดีมาก 
 
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะ
ของคณะผู้ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2555 ได้น าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 และมีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ดังตาราง 
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ตารางท่ี 19  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
น าไป
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะจากคณะ
ผู้ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนนิการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 

 

1. ควรมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และ
สร้างความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการจาก
แผนยุทธศาสตร์ของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้
ชัดเจน 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยการปรับแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
จากเดิม พ.ศ. 2555-2559  เป็น แผนยุทธศาสตร์ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2556-2563   
2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การเตรียมความพร้อม
ด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา) ได้แก่ 
โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านแผนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2 5 5 6  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  7  อ า ค า ร  5 0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

  2. บัณฑิตวิทยาลัยควร
น าตัวชี้วัดและ
เป้าหมายตามแผนงาน 
ที่ส าคัญ ๆ ไปใช้เป็น 
KPI ส าหรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. ประกาศจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
รายบุคคล เพ่ือน าไปใช้เป็น KPI ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เริ่มตั้งแต่ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

  3. บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
เ ส น อ ปั ญ ห า / แ น ว

1. เสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
น าไป
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะจากคณะ
ผู้ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ทางการปรับปรุง การ
จัดท า/ด าเนินการตาม
แ ผ น ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ า
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
พิจารณาด้วย ซึ่งหาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เ ห็ น ช อ บ  บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยจักได้ใช้เป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ปรับปรุงแผนต่อไป 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เช่น  
การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2556 รอบครึ่งแผน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีรายบุคคล เพ่ือน าไปใช้เป็น KPI ส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและการ
จัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
7.1-7.4 

 

1. ผู้บริหารควรน าผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติงานไปปรับปรุง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง  
        นอกจากนี้ การ
เสนอผลการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ควร
เสนอเป็ นวาระ เ พ่ื อ
พิจารณา พร้อมทั้งขอ
ข้อเสนอเพ่ือน าไปใช้
ปรับแผนและวิเคราะห์
ความเสี่ ยง ในรอบปี

จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยมีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินการ 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
    รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ    
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
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ผู้ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ถัดไป 

องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและ
งบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1 

 

1. ควรจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินภายใต้
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานภาพทางการเงิน
ของตน เอง  (SWOT) 
โดยควรก าหนดตัวชี้วัด
และเป้ าหมายอย่ าง
ชัดเจน 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน 
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
9.1 

 

1. ควรมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร ที่ เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพ 
เช่น กิจกรรมการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในส่วนของ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
กิ จกรรมทบทวนตั ว
บ่ ง ชี้ เ ฉพ า ะต า ม อั ต
ลั ก ษ ณ์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต

      จัดการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านแผนและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในปีการศึกษา 
2556/ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2 5 5 6  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  7  อ า ค า ร  5 0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
      และได้มีการทบทวนการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (ซึ่งไม่มีอาจารย์
ประจ า) โดยหน่วยงานมีการจัดการเรียนการสอน
ห ลั ก สู ต ร พ หุ วิ ท ย า ก า ร เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และยังไม่มีแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
       จากการสัมมนาดังกล่าวได้เห็นชอบให้มีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวปฎิบัติที่ดีในการ
เตรียมความพร้อมของการด าเนินการประกัน
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
น าไป
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะจากคณะ
ผู้ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัย  และน าผล
จากการแลกเปลี่ ยน
เ รี ย น รู้ ม า พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นรูปธรรม 

คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ (ซึ่งไม่มี
อาจารย์ประจ า) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถาบันที่มีการด าเนินการหลักสูตรในลักษณะ
เดียวกัน ได้แก่  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม อบรม 
สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันเครือข่าย
และสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ โครงการอบรม 
“การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA 
เตรียมพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้อง
ประชุม 314 – 315 ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 
2556 
      ผู้บริหารและบุคลากร 
เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโครงการสัมมนาผู้บริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อ
วันที่  2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
น าไป
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะจากคณะ
ผู้ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

       ผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่ อวันศุกร์ที่  19 
กรกฎาคม 2556  และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556  

 

17. ข้อตกลงเบื้องต้นของการจัดท าองค์ประกอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัยในครั้ งนี้เป็นการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองจากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  
2557 เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  ในวันพฤหัสบดีที่   10  
กรกฎาคม 2557  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขึ้น เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะวิชา
ต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of 
Arts Program in Educational Informatics) ให้เปิดสอนครั้งแรกได้ในปีการศึกษา 2555 โดยความร่วมมือ
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์   และคณะวิทยาศาสตร์  โดยการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย การด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจ า ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ ามาจากคณะวิชาต่าง ๆ   
 ส าหรับในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 2 คน 
 จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับบทบาทใหม่เพ่ิมเติมโดยท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ ดังกล่าว จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจปัจจุบัน 2 ส่วน คือ ส่วนของการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการส่งเสริมและสนับสนุน และส่วนของการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนั้น จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพของสกอ.และสมศ.ตามบทบาทใหม่ ซึ่งในส่วนของการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการในฐานะหน่วยงานสนับสนุนสนุนตามองค์ประกอบ 
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ของสกอ.จ านวน 4 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 
องค์ประกอบที่ 9 และองค์ประกอบที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ องค์ประกอบที ่10   

จากการประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่างคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2555  รอง
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 
2556 ก่อนการประเมิน ซึ่งได้เห็นชอบร่วมกันว่า ในปีการศึกษา 2555 ยังคงด าเนินการประเมินองค์ประกอบตาม
เกณฑ์ของสกอ.องค์ประกอบที่ 1,7,8 และ9 ตามเดิมไปก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2555 ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจึงท าให้ไม่มีข้อมูลการด าเนินการในตัวบ่งชี้บางตัว ซึ่งจะท าให้
การประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของสกอ.และสมศ.ตามที่ก าหนด และส าหรับการด าเนิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในปีการศึกษาต่อไปให้บัณฑิตวิทยาลัยไปศึกษาสถาบันอ่ืนที่มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรพหุวิทยาการเพื่อเป็นแนวทางส าหรับน ามาปรับใช้กับบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความ
พร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในปีการศึกษา 
2556 เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยศึกษารูปแบบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ของสกอ. และสมศ.ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรพหุวิทยาการในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทั้ง 3 แห่ง ไม่มีอาจารย์
ประจ า ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของสกอ. ที่สมควรด าเนินการ ซึ่งมีคะแนนร้อยละของความถ่ีสูงสุด (คะแนนร้อยละของความถี่ 91.92) คือ รูปแบบ
ที่ 1 (สัดส่วนการด าเนินการ 3:3) การด าเนินการจ านวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ (ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน องค์ประกอบที่ 2 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)  นอกจากนี้ ยังพบว่า รูปแบบการด าเนินการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายนอกตามตัวบ่งชี้ของสมศ. ที่สมควรด าเนินการ ซึ่งมีคะแนนร้อยละของความถี่สูงสุด (คะแนนร้อยละ
ของความถี่ 85.18) คือ รูปแบบที่ 1 (สัดส่วนการด าเนินการ 2:3) การด าเนินการ จ านวน 2 ด้าน 3 ตัวบ่งชี้ 
(ประกอบด้วย ด้านคุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม) 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ของบัณฑิตวิทยาลัยได้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสกอ. และสมศ. และสอดคล้องกับภารกิจที่ด าเนินการ ตลอดจนได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนดด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสกอ.จ านวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ และสมศ. จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ รวม 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 7 
องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9  และ(องค์ประกอบที่เป็นรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน จ านวน 1 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที ่10) และตัวบ่งชี้ที่ 10 ของสมศ.  

(ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ นั้น บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกจึงยังไม่มีข้อมูลในตัวบ่งชี้นี้  
ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ทั้งนี้ 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 พึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 2 คน ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะสามารถน ามานับได้ในปีการศึกษา 
2557) 
 
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2556 
   

องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ (สกอ.) 
และ(สมศ.) 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ตามเกณฑ์ (สกอ.) 

รวมจ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ที่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ 
                       แผนการด าเนินงาน 

        

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1 1 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 1 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 1 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 1 1 
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ตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

NA NA 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

1 1 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 (สมศ.) การส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 1 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

1 1 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรยีนรู ้ 1 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ 1 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 1 1 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 1 1 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 1 1 
องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก   
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 มีระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
บัณฑิตศึกษา 

(1) (1) 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑติศึกษาท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษาทั้งหมด  
ในปีการศึกษา 2556  

(1) (1) 

รวม 12, (2) 12 (2) 
   

18. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556  
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัยในครั้ งนี้ เป็นการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองจากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  
2557 เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  ในวันพฤหัสบดีที่   10  
กรกฎาคม 2557 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  จ านวน 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบที่ 9  และองค์ประกอบที่เป็น
รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 1 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 10  
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 20  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย  
  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 

องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์ (สกอ.) 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ  5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 (สมศ.) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

NA NA 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ 
                 สถาบัน 

7 ข้อ 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก   
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มีระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบัณฑิตศึกษา      8 ข้อ  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
      ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
      ทั้งหมด ในปีการศึกษา 2556 
 

ร้อยละ 
81-100 

 

5 คะแนน 

 
 
 ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่  
10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบด้วย    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์                   ประธานกรรมการ  
              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
    2. รองศาสตราจารย์ สุรพล  นาถะพินธุ                                กรรมการ 

อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร  จันทร์ศิริ                          กรรมการ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. นางสาวสาวิตตรี  ศิลประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ  
  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 5. นางสาวอรุณ  บัวจีน ผู้ประสานงาน  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
19. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ระบบและกลไก  หมายถึง   ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่าง  ๆ  เป็นกล ไกให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่าส่งผลต่อคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
 

 องค์ประกอบคุณภาพ  หมายถึง  ปัจจัยหลักในการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีผลต่อคุณภาพ
การศึกษา 
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 ตัวบ่งชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 

 ปัจจัยเกื้อหนุนการบริหารจัดการ หมายถึง ปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ ตลอดจนปัจจัย
เกื้อหนุนที่เป็นงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

 ผู้บริหาร  หมายถึง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  และหัวหน้างาน  ซึ่งมีหน้าที่
ในการบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)  
ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐาน  10  ประการ คือ  1) หลักประสิทธิผล  2) หลักประสิทธิภาพ  3) หลักการตอบสนอง 
4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใสได้  6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอ านาจ 8) หลักนิติ
ธรรม  9) หลักความเสมอภาค 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
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               บทที่  2 ส่วนสาระ 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ   
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

  

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ

กิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ   
6 
 

มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

  

7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย     
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ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน   
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  8 เกณฑ์ประเมิน    : ...5… คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  8  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  8 ข้อ ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป  :  8 ข้อ เกณฑป์ระเมิน :  5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    
 1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554)  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) (เอกสารหมายเลข  อ.1   1.1.1-1) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.1-2) ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน และนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.1-3)  ซึ่งมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบัณฑิต
วิทยาลัย (ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 881/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.1-4)  
           
 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559)  สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน โดยการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การเตรียมความพร้อมด้านแผนและ
การประกันคุณภาพการศึกษา) เพ่ือจัดท าแผนร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 
50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.2-1)   และเผยแพร่แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก และสาธารณชนทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http:/www.graduate.su.ac.th 
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(เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.2-2)  เพ่ือเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และเป็นกลไกในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
 
 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบ 4   พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการ
ก าหนดจัดท าโครงการ/กิจกรรมครบ 4 พันธกิจ พร้อมก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) พ.ศ. 2555-2559 
ของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.   (10 ปี) พ.ศ. 2554-2563 
(เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.3-1) โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานด้วยการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (การ
เตรียมความพร้อมด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีร่วมกัน เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีร่วมกัน (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.3-2)    
   

 4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้ในโครงการ/
กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีจ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผน
ยุทธศาสตร์ 45 ตัวบ่งชี้  และมีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน  64                
ตัวบ่งชี้   (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.4)     
 
 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
                   บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และระยะเวลาในการ
ด าเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบ 4 พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 27 โครงการ/กิจกรรม การวิจัย/การสร้างสรรค์ จ านวน  1 โครงการ/กิจกรรม  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม  และการ
บริหารจัดการจ านวน 12  โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินการโดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
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ดังสรุปแผน-ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (เอกสารหมายเลข อ.1   
1.1.5)       
 
 6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการจัดท าแผนและประเมินแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย  ปีละอย่างน้อยจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือรายงานความก้าวหน้า ติดตาม
เร่งรัด และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามแผน  (เอกสารหมายเลข อ.1   
1.1.6-1) และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรอบครึ่งปีและทบทวนแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.6-2) 
  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข อ.1  1.1.7-1) และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข    อ.1   1.1.7-2)  
 
  8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี   
  บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา พร้อม
ทั้งได้น าเสนอข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555  ด้านแผนเพ่ือ
น าไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ 1) ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการจากแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ชัดเจน 2) บัณฑิตวิทยาลั ยควรน าตัวชี้วัดและ
เป้าหมายตามแผนงานที่ส าคัญ ๆ ไปใช้เป็น KPI ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3) บัณฑิต
วิทยาลัยอาจเสนอปัญหา/แนวทางการปรับปรุง การจัดท า/ด าเนินการตามแผนให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการตาม
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ข้อเสนอแนะดังกล่าว (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.8-1)  โดยก าหนดด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2556 ต่อไป (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.8-2)      
 ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ โดยการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย จาก เดิม พ.ศ. 2555-2559  เป็น แผนยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 
2556-2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (เอกสารหมายเลข 
อ.1   1.1.8-3)  พร้อมจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.8-4) เพ่ือถ่ายทอด
สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.8-5) โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยด้วยการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 
50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.8-6) และด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีรายบุคคล สู่ KPI ของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557 (เอกสารหมายเลข อ.1   
1.1.8-7) และได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีรายบุคคล สู่ KPI ของบุคลากร 
โดยจัดท าเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ของบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข อ.1   1.1.8-8)  
    
ตารางท่ี 1.1-1  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

พันธกิจ 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 

จํานวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

ด้านการเรียนการสอน 27 27 100 
ด้านการวิจัย 1 1 100 
ด้านการบริการทางวิชาการ 3 3 100 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 2 100 
ด้านการบริหารจัดการ 12 12 100 
                        รวม  45 45 100 

คิดเป็นร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 100 
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ตารางที่ 1.1-2  ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

พันธกิจ 
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

จํานวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

ด้านการเรียนการสอน 42 42 100 
ด้านการวิจัย 1 1 100 
ด้านการบริการทางวิชาการ 4 4 100 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 100 
ด้านการบริหารจัดการ  14 14 100 
                             รวม  64 64 100 

คิดเป็นร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 100 
 

 ทั้งนี้  ในการก าหนดค่าเป้าหมายของร้อยละการบรรลุ เป้าหมายตามแผน บัณฑิตวิทยาลัย                 
ได้ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)  
จุดแข็ง :   
 1. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลากร และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมครบทั้ง 4 พันธกิจ 
 3.  มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.  มีการรายงานผลการประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
    1.  วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ให้
ครอบคลุมมากข้ึน 
 2.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จุดอ่อน :    
 - 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :   
 - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.1             1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2555-2559)  

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.1-3 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 

27 พฤศจิกายน 2555  

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและประเมินแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยที่ 881/2553 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2553  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การเตรียมความพร้อมด้านแผนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.2-2 การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทางเวบไซต์ของ
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บัณฑิตวิทยาลัย http:/www.graduate.su.ac.th   
ดูรายละเอียด 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/strategy 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/plan 
 

อ.1             1.1.3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) พ.ศ. 2555-2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.3-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การเตรียมความพร้อมด้านแผนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1               1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1               1.1.5 สรุปแผน-ผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 
ดูรายละเอียด  

 File PDF 
อ.1             1.1.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนและประเมินแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 เมื่อ

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/strategy
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/plan
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.7-1 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2556  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-3 แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2559 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-4 แผนที่ยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดูรายละเอียด 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 File PDF 

อ.1             1.1.8-6 โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-7 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.1             1.1.8-8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา) ของบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  109 | P a g e  

 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี
1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏบิัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

 
 

3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
      (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี
ที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) 
       ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย  
      (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
  การดําเนินการ 

มี ไม่ม ี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

 

 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 

  

6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบนักับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

 
 

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
  

8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ระดับ ..-.....     เกณฑ์ประเมิน  : ...-... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ...8....ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : ..5...  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  ...8.... ข้อ  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : ....8...  ข้อ  เกณฑป์ระเมิน : ..5... คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 1. มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่ง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.1 -1) เป็นหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่
เปิดสอนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน และมหาวิทยาลัยเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรองตามขั้นตอน เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 1 
หลักสูตร เป็นระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) โดยเป็น
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.1-2) 

 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด   
  มีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตรตามขั้นตอนการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ก าหนด 
โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ระบุข้อก าหนดการปิดหลักสูตรไว้ 4 ข้อ คือ (1) 
หลักสูตรที่ไม่มีการเปิดสอนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  (2) หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ก าหนดและสาขาวิชา/ ภาควิชา/คณะวิชา ไม่สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ หรือ (3) กรณีมีความประสงค์จะปิดหลักสูตรก่อนระยะเวลา 5 ปี 
สาขา/ภาควิชา/คณะวิชาสามารถขอปิดได้ หรือ (4) หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งปิดหลักสูตรนั้นๆ เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตร
แล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบภายใน 30 วัน และแจ้งผลการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรของ สกอ. ให้คณะวิชาที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารหมายเลข อ.2   
2.1.2) 

 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย   
  บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master 
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of Arts Program in Educational Informatics) เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) โดยที่มี มคอ 1 แล้ว โดยหลักสูตรเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 2548 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
(Master of Arts Program in Educational Informatics) (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.3) 
 

ตารางท่ี  2-1  สรุปจ านวนหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน อนุปริญญา ป.ตร ี ป.บัญฑติ ป.โท ป.เอก รวม 
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ักส

ูต
ร ไม

่ผ่า
น 
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ักส

ูต
ร ไม
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น หลักสูตร 

ไม
่ผ่า

น 

หล
ักส

ูต
ร ไม

่ผ่า
น 

หล
ักส

ูต
ร ไม

่ผ่า
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ก ก/ข รวม 
1 บัณฑิตวิทยาลัย        1 1    1  
 รวม        1 1    1  
 คิดเป็นร้อยละ        1 100    100  

 
ตารางท่ี  2-2  สรุปจ านวนหลักสูตรที่ผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน อนุปริญญา ป.ตร ี ป.บัญฑติ ป.โท ป.เอก รวม 
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ผ่า
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กํา
ลัง

ดํา
เน

ินก
าร

 

ก ก/ข รวม 

1 บัณฑิตวิทยาลัย        1 1    1  
 รวม        1 1    1  
 คิดเป็นร้อยละ        100 100    100  

 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
  บัณฑิตวิทยาลัย มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร ประกอบด้วย  
  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.4-1) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ (เอกสารหมายเลข อ.2   
2.1.4-2) 
  คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดย
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.4-3) 
  เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.4-4) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) 1 นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้วางแผนการประเมินผลการด าเนินงานทุก
หลักสูตรพร้อมจัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ที่ก าหนดในทุกปีการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการด าเนินการ
หลักสูตร เสนอต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย อันน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงในการด าเนินงาน
หลักสูตรจากผู้บริหารต่อไป โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม มคอ.7 (เอกสารหมายเลข อ.2   
2.1.4-5) 
 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตร
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร ประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.5-1)  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ (เอกสารหมายเลข อ.2   
2.1.5-2)  
  คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดย
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.5-3)  
  ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.5-4) เพ่ือให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณี
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หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้หลักสูตร  โดยขณะนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างประเมินฯ 
(เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.5-5)   
 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)  
  บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master 
of Arts Program in Educational Informatics) เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย   
  ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.2   2.1.6-1)    
  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันจันทร์
ที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.6-2)   
  และจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
สหวิทยาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ ดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้น ามาพิจารณาทบทวนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และน าวิธีการค านวณอัตราจุดคุ้มทุนในการบริหาร
จัดการหลักสูตรมาใช้ ตลอดจนน าข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ มาศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร”  เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.6-3)   



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  115 | P a g e  

 
 

  นอกจากนี ้ยังได้มีการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานความร่วมมือ (เอกสารหมายเลข อ.2   2.1.6-4)   
 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  
  ปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนรวม 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
(Master of Arts Program in Educational Informatics) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนปริญญาโท 
ทั้งแผน ก และแผน ข โดยมีจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีจ านวน  
21 คน ภาคปกติจ านวน 4 คน ภาคพิเศษจ านวน 17 คน (เลือกแผน ก ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสาร
หมายเลข  อ.2   2.1.7)  
 
 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
  ปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนรวม 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
(Master of Arts Program in Educational Informatics) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนปริญญาโท 
ทั้งแผน ก และแผน ข มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรจ านวน 21  คน (เลือกแผน ก ทั้งหมด) คิดเป็นร้อย
ละ 100 (เอกสารหมายเลข   อ.2   2.1.8)  
 

ตารางท่ี 3 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงเรียนแผน ก และ แผน ข ในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
 

ลําดับ หลักสูตร (แผน) จํานวนนักศึกษา (คน) 
ป.โท ป.เอก รวม 

ก ก/ข รวม 
นศ.ลง
แผน ก 

นศ.ลง
แผน ข 

บัณฑิตวิทยาลัย       
 สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษา       
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ลําดับ หลักสูตร (แผน) จํานวนนักศึกษา (คน) 
ป.โท ป.เอก รวม 

ก ก/ข รวม 
นศ.ลง
แผน ก 

นศ.ลง
แผน ข 

1 หลักสตูรพหุวิทยาการระดับบณัฑติศึกษา 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา (Master of Arts Program 
in Educational Informatics)  

21 21 - 21 - - 

                                    รวม 21 21 - 21 - - 
                              คิดเป็นร้อยละ 100 100 - 100 - - 

 
จุดแข็ง :   
 1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 3. มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกประเทศมาร่วมในการสอน 
 4.  มีการบูรณาการระบบ IT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดอ่อน :   
 - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :   
 - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2      2.1.1-1 1. การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร   

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.1-2 2. การเสนอหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (Master of Arts Program in 
Educational Informatics) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.2 ขั้นตอนการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2      2.1.3 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ 

เพ่ือการศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.graduate.su.ac.th/
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2      2.1.4-1 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.4-2 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะ
โครงการพิเศษ   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.2      2.1.4-3 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.4-4 4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.4-5 5. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ดูรายละเอียด 
File PDF 

อ.2      2.1.5-1 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2      2.1.5-2 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะ

โครงการพิเศษ   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.2      2.1.5-3 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.5-4 4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.5-5 5. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ดูรายละเอียด 
File PDF 

อ.2      2.1.6-1 1. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
สหวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2      2.1.6-2 2. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
สหวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 7 
ตุลาคม 2556 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.6-3 3. บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2      2.1.6-4 4.การประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
ความร่วมมือ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2        2.1.7 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
มีจ านวน 21 คน (เลือกแผน ก ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 100 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2        2.1.8 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

มีจ านวน 21 คน (เลือกแผน ก ทั้งหมด) คิดเป็นร้อยละ 100 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 

 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย    

 
 

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร   

 
 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 
 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

 
 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

 
  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:..........-.......  ระดับ เกณฑ์ประเมิน : ......-....คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: .........7.......... ข้อ เกณฑ์ประเมิน : ......5...... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  : ...........7............ข้อ             ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : ..............7.............ข้อ         เกณฑ์ประเมิน : ......5...... คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
  บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรและพบว่าหลักสูตรมีรายวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
เองเป็นหลัก เช่น รายวิชาปฏิบัติการ ฝึกภาคสนาม สัมมนาและการศึกษารายบุคคลเป็นต้น นอกจากนี้ในทุกรายวิชา
เมื่อวิเคราะห์จากแผนการจัดการเรียนการสอนจะพบว่าอาจารย์ได้สอดแทรกด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในขณะที่จัดการสอนด้วย 
  มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข   อ.2   2.6.1-1) ระดับคณะวิชา/มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดและติดตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการออกประกาศ เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555-2559 เพ่ือให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข  อ.2   2.6.1-2) 
  บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยมีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรและจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข   อ.2   
2.6.1-3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข  อ.2   2.6.1-4) คณะกรรมการด าเนินการบริหาร
หลักสูตรพหุวิทยาการ (เอกสารหมายเลข   อ.2   2.6.1-5) และเอกสารหลักสูตรที่จัดให้บริการแก่อาจารย์ใน
หลักสูตร นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดและติดตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (เอกสารหมายเลข  อ.2   2.6.1-6) 
 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
  ทุกรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of 
Arts Program in Educational Informatics)   อาจารย์ได้จัดท าแผนการสอนในแนวทางที่ก าหนด   โดย สกอ. 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยแผนการสอนรายวิชาบรรยายจะด าเนินการตามแนวทาง มคอ.3 
และรายวิชาฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (ถ้ามี) ด าเนินการตามแนวทาง มคอ. 4 โดยรายละเอียดของรายวิชา บรรยาย 
(มคอ.3) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข  อ.2   2.6.2) 
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 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of Arts Program 
in Educational Informatics) มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย โดยในแต่ละรายวิชาการจะมีการมอบหมายให้นักศึกษามี
การศึกษาค้นคว้า / การอภิปรายกลุ่ม / การศึกษากรณีศึกษา โดยมีอาจารย์ช่วยกระตุ้นและชี้แนะวิธีการศึกษา 
ค้นคว้า และท าข้อตกลงก าหนดการส่งความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์และหาความรู้
นอกเหนือจากเนื้อหาที่ศึกษาภายในห้องเรียน นอกจากนี้ ในแต่ละหลักสูตรก็ยังมีรายวิชาสัมมนา การฝึกงาน  
การศึกษารายบุคคล และการค้นคว้าเพ่ิมเติม ที่มีการเน้นให้นักศึกษามีการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยมี
อาจารย์เป็นที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะรับดูแลนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยๆ จึงท าให้นักศึกษาได้รับค าปรึกษาที่
ทั่วถึง และเมื่องานศึกษาดังกล่าวส าเร็จลงแล้ว อาจารย์ทุกท่านยังต้องท าหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข   อ.2   2.6.3) 

 
ตารางท่ี 5 สรุปจ านวนรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน

และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชา/ชื่อรายวิชา 
ปริญญาโท หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษา 
(Master of Arts Program in 
Educational Informatics) 

23 รายวิชา 
(เป็นหลักสตูรที่มีท้ัง แผน ก และแผน ข) 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  
รายวิชา 
ก. รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
101 501.......... สถิติเพื่อการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา  2(2-0-4) 
(Statistics for Educational Informatics Research) 
101 502.......... ภาษาอังกฤษส าหรับสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา  2(2-0-4) (English for Educational 
Informatics 
101 503.......... พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา  2(2-0-4) (Fundamentals of Information 
Technology for Education) 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  125 | P a g e  

 
 

  101 504.......... พื้นฐานการศึกษา   
2(2-0-4) (Fundamentals of Education) 
 .    การศึกษารายวิชาใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
ข. รายวิชาแกน  จ านวน 9 หน่วยกิต   
101 521.......... พื้นฐานสนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา  
 3(3-0-6) (Fundamentals of Educational Informatics) 
101 522.......... ระเบยีบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
(Research Methodology)  
101 523.......... สัมมนาสนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา   
3(3-0-6) 
(Seminar on Educational Informatics) 
ค. รายวิชาบังคับ  จ านวน 9 หน่วยกิต 
101 541.......... การวิเคราะห์ จดัเก็บ และค้นคืนทรัพยากร
การเรยีนรู้  3(2-2-5) 
.(Learning Resource Analysis, Storage and Retrieval) 
101 542.......... พื้นฐานการศึกษาเพื่อการออกแบบ
ทรัพยากรการเรียนรู้  3(3-0-6) 
(Education Fundamentals of Learning Resource 
Design) 
101 543.......... ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อ
การศึกษา  3(3-0-6) 
(Management Information Systems for Education) 
ง. รายวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 6 หน่วย
กิต  แผน ข จ านวน 12 หน่วยกิต 
101 561.......... การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
.(Knowledge Management) 
101 562.......... งานเขียนเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 
(Academic Writing) 
 

  101 563.......... การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้  3(3-0-6) 
.(Learning Resource Management) 
101 564.......... การผลิตและการน าเสนอสื่อเพื่อการ
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เรียนรู้  3(3-0-6) 
.(Learning Media Production and Presentation) 
101 564.......... การผลิตและการน าเสนอสื่อเพื่อการ
เรียนรู้  3(3-0-6) 
.(Learning Media Production and Presentation) 
101 565.......... การผลิตสื่อการเรยีนรู้เพื่อการศึกษา
รายบุคคล  3(3-0-6) 
.(Learning Media Production for Individual Study) 
101 566.......... นวัตกรรมทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา  3(3-0-6) 
.(Innovation for Educational Informatics)  
101 567.......... ระบบฐานข้อมลูเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ทางการศึกษา  3(3-0-6) 
(Database Systems for Educational Information 
Management) 
101 568.......... เทคโนโลยีเครือขา่ยเพื่อการจัดการทาง
การศึกษา  3(2-2-5) 
.(Network Technology for Educational 
Management) 
.101 569.......... ระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา  3(3-0-6) 
(Intelligent Systems for Education) 
.101 581.......... เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตรเ์พื่อ
การศึกษา 1   3(3-0-6) 
.(Selected Topics in Educational Informatics I)  
101 582.......... เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 2   3(3-0-6) 
(Selected Topics in Educational Informatics II)  
.101 583.......... เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตรเ์พื่อ
การศึกษา 3  3(3-0-6) 
(Selected Topics in Educational Informatics III)  

  101 584.......... เรื่องคัดเฉพาะทางสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 4  3(3-0-6) 
(Selected Topics in Educational Informatics IV)  
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          นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีเปดิสอนใน
บัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
จ. วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
         วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศกึษาแผน ก แบบ ก 2   
.101 591......... วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
.(Thesis) 
          การค้นคว้าอิสระ  ส าหรบันักศึกษาแผน ข   
101 592......... การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วย
กิต 
(Independent Study) 

 
  4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร ในหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) 
(เอกสารหมายเลข   อ.2   2.6.4)  

 
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน  
 บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยได้จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีและน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  และก าหนดเป็นแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) ประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสาร
หมายเลข   อ.2   2.6.5-1 และด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนด และเปิดให้นักศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไปเข้าร่วมโครงการได ้เช่น 
 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสมรรถนะการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 
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พฤศจิกายน 2556 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา รหัสวิชา 101 501 
และวิชาระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) รหัสวิชา101 522  (เอกสารหมายเลข    อ.2   2.6.5-2)  
 โครงการ “Smart Education : สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้” วันเสาร์ที่ 26  เมษายน   2557 ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา รหัสวิชา 
101 523 (เอกสารหมายเลข    อ.2   2.6.5-3)  
 โครงการ “Ubiquitous Technology” วันเสาร์ที่ 3  พฤษภาคม  2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 
อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รหัสวิชา 101 523  (เอกสาร
หมายเลข    อ.2   2.6.5-4)  
 โครงการ “IKM : ระบบอัจฉริยะเพ่ือการจัดการความรู้”วันเสาร์ที่ 26  เมษายน   2557 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา รหัสวิชา 101 523 
(เอกสารหมายเลข    อ.2   2.6.5-5)   

 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาได้ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (โดยมีการบันทึกในระบบทะเบียน reg) (เอกสารหมายเลข อ.2       2.6.6) 

 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
  มีการน าเสนอผลการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่อคณะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มคอ. 5 พร้อมข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  (เอกสารหมายเลข อ.2       
2.6.7) 
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จุดแข็ง :  
 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการ/
กิจกรรมส าหรับนักศึกษาเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 

จุดอ่อน :  
 - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :  
 - 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2       2.6.1-1 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับ

คณะวิชาฯ/มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดและติดตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.1-2 2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555-2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.1-3 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2       2.6.1-4 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะ

โครงการพิเศษ   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.1-5 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีบริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.1-6 6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าหลักสูตรพหุ

วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.2 มคอ.2 รายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of 
Arts Program in Educational Informatics) บนเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.3 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และมคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม ของอาจารย์แต่ละท่าน บนเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/EI 
อ.2       2.6.4 หนังสือเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/EI
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2       2.6.5-1 1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลป

ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.5-2 2. โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสมรรถนะการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า

อิสระส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

อ.2       2.6.5-3 3. โครงการ “Smart Education : สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้”  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.5-4 4. โครงการ “Ubiquitous Technology” 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.5-5 5. โครงการ “IKM : ระบบอัจฉริยะเพ่ือการจัดการความรู้” 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.2       2.6.6 แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  (ในระบบทะเบียน reg) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2       2.6.7 รายงานการประชุมคณะอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทาง

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนตามรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา มคอ. 5 พร้อมข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน :  (เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1)     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4  ข้อ 

มีการด าเนินการครบ  
5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร  

  

2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรยีนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

  

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

  

5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

  

6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ……….. ข้อ  เกณฑ์ประเมิน  : ........... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้ : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 6 ข้อ            ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.   มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพ่ือการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 คน จากผู้ใช้บัณฑิต (เอกสารหมายเลข            
อ.2.7   2.7.1) เพ่ือเสนอผลการส ารวจฯ ต่อผู้บริหาร และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 
2557 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 

      2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

จากการทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 คน จากผู้ใช้บัณฑิต นั้น 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาได้น าไปพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตในปีการศึกษา 2557 ต่อไป (เอกสาร
หมายเลข อ.2.7   2.7.2) 

3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ในปี
การศึกษา 2556 ดังนี้ 

ด้านบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 บัณฑิต
วิทยาลัยมีบุคลากรรวม 27 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) - คน และสายสนับสนุน 27 คน โดยเป็นข้าราชการ 
11 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 9 คน และมีลูกจ้างประจ ารวม  2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน  มีการส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถโดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ จ านวน 7 คน  และส่งเสริมให้ไปศึกษาดูงาน เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนา
เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนอีก (เอกสารหมายเลข อ.2.7    2.7.3-1)  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมีการลงทุนด้านเทคโนโลยี หลายโครงการ/กิจกรรม เช่น การ
ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับให้นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน 1 คน/เครื่อง การบริการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ 
GOALS ณ หอสมุด วังท่าพระ และหอสมุด พระราชวังนามจันทร์ การบริการศูนย์เรียนรู้ ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังนามจันทร์  
เพ่ือบริการนักศึกษาโดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับให้บริการ (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.3-2)  

นอกจากนี้ ยังได้น าระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการ
ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือความรวดเร็วในการจัดการประชุม และลดกระดาษ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข  อ.2.7   
2.7.3-3)  

ด้านงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ดังงบประมาณท้ังหมดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ าแนกตามแผนงาน และแหล่งที่มาของงบประมาณ (เอกสารหมายเลข  อ.2.7    2.7.3-4) 

นอกจากนี้  ยั งได้มีการสนับสนุนงบประมาณส าห รับการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษา                           
ปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 ดังแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข  อ.2.7    2.7.3-5)  

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ ดังนี้  

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน  หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยก าหนดให้มีการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษาจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th/ (เอกสาร
หมายเลข อ.2.7  2.7.4-1)  

 ดังเช่น การด าเนินการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาประจ าปี เพ่ือการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการ
จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์”               

http://www.graduate.su.ac.th/
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The 4 th National and International Graduate Study Conference 2014 “Creative Education”  จัด
โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นั้น มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 252 คน  มีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่น าเสนอในการประชุมครั้งนี้ 
จ านวน 258 เรื่อง แบ่งเป็นน าเสนอในระดับชาติ จ านวน 247 เรื่อง  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
จ านวน 52 เรื่อง กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 116 เรื่อง และกลุ่มวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 79 เรื่อง และน าเสนอในระดับนานาชาติ จ านวน 11 เรื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการมาจากมหาวิทยาลัยต่ า งๆ เช่น มหาวิทยาลั ยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยตาปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายละเอียดดังรายงานการจัดการประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข อ.2.7    2.7.4-2) การจัดประชุมวิชาการ
ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยได้น าเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ดีและมี
คุณภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายของการวิจัยและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของ
การวิจัยและสร้างสรรค์           

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การจัดการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการ
รวบรวมบทความวิจัย (Proceeding) ของผู้น าเสนอทั้งแบบวาจา โปสเตอร์ และงานสร้างสรรค์ ที่เข้าน าเสนอผลงาน
เป็นแผ่นซีดี และเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย ไปสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นั ก วิ ช า ก า ร  นั ก วิ จั ย  ศิ ล ปิ น  แ ล ะ ผู้ ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป แ ล ะ น า ไ ป พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ ไ ป 
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/symposium (เอกสารหมายเลข อ.2.7    2.7.4-3)     

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน  
 บัณฑิตวิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาที่จัดโดยสถาบัน ดังเช่น 
             มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรหพุวิทยาการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 คือ “เป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีค่านิยมจิตสาธารณะ” และได้เผยแพร่ทางเวบไซต์ แก่ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/symposium
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นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ช น ท า ง เ ว บ ไ ซ ต์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/bundit (เอกสารหมายเลข อ.2.7    2.7.5-1) และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.2.7    2.7.5-2)   
 มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยมีการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 (เอกสารหมายเลข 
อ.2.7    2.7.5-3) ดังเช่น  
 การด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
โครงการพิธีคารวะอาจารย์และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  การจัดโครงการ
สัมมนาเพ่ือเสริมสมรรถนะการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ โครงการอบรมเรื่อง ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ทางด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ
การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข มศก 2.7.5-4)     

6.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)  
 บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยมีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-1)  และมีการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ดังเช่น   
 การด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากหิ้งสู่ชุมชน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลงานวิจัย/วิทยานิพน์จากหิ้งไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ได้จัดท าระบบและกลไกสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ เป็นลายลักษณ์อักษร  (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-2)   
 โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ “จากหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 4” 
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้   
 กิจกรรมที่ 1  “การฝึกอบรมศิลปะและการฝึกปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์” โดยมีการ
ส ารวจการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนซึ่งได้ก าหนดพ้ืนที่ให้บริการแก่นักเรียน และอาจารย์ ที่
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และด าเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวัด
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บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด าเนินการจัดโครงการโดยบัณฑิตวิทยาลัย และมีอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมด าเนินการ รายละเอียดดังรายงานการจัดโครงการ (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-3)   
 กิ จกรรมที่  2  การจั ดประชุ ม วิชาการ  เ รื่ อ ง  “แนวทางการทํ า วิ จั ยแบบสห วิทยาการ 
(Interdisciplinary Research)” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และจากการด าเนินการประชุม
วิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง  ในการสร้างเครือข่ายเพ่ือน าองค์
ความรู้จากสถาบันการศึกษาจากอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง คือ “การสร้างเครือข่ายของการทําวิจัยแบบสหวิทยาการ” ขึ้น โดยมีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นแม่ข่าย และก าหนดประชุมเครือข่ายในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน และได้มีการเอ้ืออ านวยความสะดวก
ต่อสมาชิกในเครือข่ายในการประชุม ระบบ conference ด้วย รายละเอียดดังรายงานการจัดโครงการ (เอกสาร
หมายเลข อ.2.7   2.7.6-4) และรายงานการประชุมของเครือข่ายฯ (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-5) 
 นอกจากนี้ ได้มีการจัดท ารายงานจากการจัดโครงการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โจทย์
ปัญหาและความต้องการของชุมชน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการของชุมชนทางเวบไซต์
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admc/index.html (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-6) 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท าประกาศบัณฑิตวิทยาลัยลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เพ่ือขอความร่วมมือคณะวิชา
ในการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์กับชุมชน
ได้อย่างแท้จริง และประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/thesis_04  (เอกสาร
หมายเลข อ.2.7   2.7.6-7) พร้อมมีการประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรับรองการน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์โดย
เผยแพร่ผ่านเวบไซต ์http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/form (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-8) 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท าประกาศบัณฑิตวิทยาลัยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอัตราผลงานละไม่เกิน 10,000 บาท (เอกสารหมายเลข อ.2.7   
2.7.6-9) 
 ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานวิทยานิพน์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองการน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพ่ือ
ค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย นางสาวสุชาดา สายสิทธิ์ (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-10) 
 
 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admc/index.html
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/thesis_04
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จุดแข็ง :   
1. มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากนายจ้าง    
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนการ

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ทุกปี 

4. มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบันทุกปี 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ เพ่ือเอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ   
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างท่ัวถึง  
          3. พัฒนาทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นเพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น าไปสู่การใช้ ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริงตอ่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ   
 
จุดอ่อน : 
 - 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :  
 - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

อ.2.7    2.7.1 
 

รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.2.7    2.7.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
รายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2.7    2.7.3-1  
 

ข้อมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.3-2 ภาพตัวอย่างการให้บริการด้านเทคโนโลยี 

รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.3-3 ภาพตัวอย่างการประชุมโดยใช้ระบบ e-meeting  

รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.3-4 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.3-5 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 

รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7    2.7.4-1 ประชาสัมพันธ์การวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ทาง

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

 File PDF 

 http://www.graduate.su.ac.th/ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2.7    2.7.4-2 -รายงานการจัดการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” The 4 th National and International 
Graduate Study Conference 2014 “Creative Education”  จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7    2.7.4-3 การเผยแพร่บทความวิจัย (Proceeding) จากการจัดการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/symposium 
อ.2.7    2.7.5-1 เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรหพุ

วิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทางเวบไซต์ แก่ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ช น ท า ง เ ว บ ไ ซ ต์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/bundit 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/bundit 
 

อ.2.7    2.7.5-2 เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรหพุ
วิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.2.7    2.7.5-2)   
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7    2.7.5-3 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 

รายละเอียด 

 File PDF 

 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/symposium
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/bundit
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/bundit
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2.7    2.7.5-4 โครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ด าเนินการตาม

แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ได้แก ่
-โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสมรรถนะการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ -โครงการ
อบรมเรื่อง ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ทางด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด  
-โครงการพิธีคารวะอาจารย์และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
-โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์  
รายละเอียด 

 File PDF 
 

อ.2.7   2.7.6-1 แผนปฏิบัติราชการเพื่อด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 
4 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.6-2 รายงานการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 21-22 

พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.6-3 รายงานการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการท าวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

Research) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.6-4 รายงานการประชุมของเครือข่ายการท าวิจัยแบบสหวิทยาการ  

รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.6-5 การเผยแพร่รายงานโครงการหิ้งทางเวบไซต์ จากหิ้งสู่ชุมชน 

รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admc/index.html 
 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admc/index.html
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.2.7   2.7.6-6 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เพื่อขอความร่วมมือคณะวิชาในการสนับสนุนให้

นักศึกษาระดับบัณฑิตสึกษาน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีน าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์กับชุมชน
ได้อย่างแท้จริง และประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/thesis_04   
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/thesis_04   
อ.2.7   2.7.6-7 การประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรับรองการน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์โดยเผยแพร่ผ่านเวบ

ไซต์http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/form (เอกสารหมายเลข อ.2.7   2.7.6-6) 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/form 
อ.2.7   2.7.6-8 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอัตราผลงานละไม่เกิน 10,000 บาท  
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.2.7   2.7.6-9 การรับรองการน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบออน
โทโลยีเพื่อค้นคืนสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา กรณีศึกษา:คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย นางสาวสุชาดา สายสิทธ์ิ 
รายละเอียด 

 File PDF 

   
  
 
 
 
 
 
 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/thesis_04
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/thesis_04
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 (สมศ.) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 พึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 2 คน ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะสามารถน ามานับได้ในปี
การศึกษา 2557) ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงขอน าเสนอรายงานผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

วิธีคํานวณ เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียด 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
นับรอบเวลาเป็น ปกีารศึกษา  
ปีการศึกษา 2556 (ม.ิย. 2556– พ.ค. 2557) 
 

ใช้บญัญัติไตรยางศเ์ทียบ  
-ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหต ุ
-ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่  

 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2556 ซึ่งท าวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทแผน ก) รวม 

2 คน  โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  รวม 2 คน  
 

ตารางท่ี 3.1    ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม 

                   วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  บัณฑิตวทิยาลัย ปี 2555 และ2557 
 

ลํา
ดับ

ที ่
(ค

่าน
้ําห

นัก
) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full 

Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ  

 (ไทย/อังกฤษ)  

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  ไม่นับซํ้า แม้วา่
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ หลายคร้ังก็ตาม 

2555 
1 

(0.50) 
การพัฒนาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะกรณีศึกษาวิชาการเขียนโปรกแก
รมบนระบบปฏิบตัิการเท็กซโ์หมด ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธรุกจิโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 

นายอภิสิทธ์ิ   

คุ้มรักษา 

 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบั

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 25 บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 25 

วันท่ี 5 ตุลาคม 2555 น าเสนอโดยวาจา 
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ลํา
ดับ

ที ่
(ค

่าน
้ําห

นัก
) ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full 

Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ  

 (ไทย/อังกฤษ)  

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม  

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  ไม่นับซํ้า แม้วา่
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ หลายคร้ังก็ตาม 

  

2557 

1 
(0.50) 

การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีเพื่อค้นคืน
สารสนเทศด้านงานบริการการศึกษา 
กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

นางสาวสุชาดา  
สายสิทธ์ิ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ  ครั้งท่ี 4 เรื่อง การศึกษาเชิง
สร้างสรรค ์The 3nd National and 
International Graduate Study 
Conference 2013 (NGSC/IGSC 2014) 
ระหว่างวันท่ี 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
กรุงเทพฯ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มีโอกาส
ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นด้วย อาจมีทุนสนับสนุนให้  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเขียนบทความเพ่ือมีโอกาสได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 

- 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
บฑ. 3-1 ผลงานปริญญาโท ตีพิมพ์ 2556  
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 
1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา  
   

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา    
3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา  
  

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   

5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า    

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ......-.....  เกณฑ์ประเมิน : ....-.. คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : .....7......  เกณฑ์ประเมิน : ...5.... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :.....7.....  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป : ....7......  เกณฑ์ประเมิน : …5.. คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
  1.  มีจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาโดยหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา(เอกสารหมายเลข อ.3     3.1.1-1) 
  เพ่ือที่จะสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว และอาจารย์
ผู้สอนที่จะให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนการสอนและข่าวสาร ต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ประจ าปีเพ่ือให้ค าแนะน าและความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข               
อ.3   3.1.1-2) และบัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ค าแนะน าในการบริการการศึกษาและการส่งเสริมและพัฒนางานทาง
วิชาการที่สามารถสอบถามได้จากเจ้าที่ที่ให้บริการ และทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข                  
อ.3   3.1.1-3) 

 
 2.   มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ทาง
เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.3   3.1.2-1)  ทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
อ.3   3.1.2-2)  ซีดี  วารสาร  บอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.2-3)  ซีดีคู่มือนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข อ.3  3.1.2-4)    แผ่นพับโปสเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการแนะน าใน
ชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอน และการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ  

 
 3.   มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาโดยก าหนดการจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพไว้ในแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับ
นักศึกษาประจ าปี เพ่ือให้ความรู้ในทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข  อ.3   3.1.3-1)       
  นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดโครงการ/
กิจกรรม และการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ดังเช่น  
  โครงการ “Smart Education : สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้” วันเสาร์ที่ 26  เมษายน   2557 ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และ
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา รหัสวิชา 
101 523 (เอกสารหมายเลข  อ.3   3.1.3-2)       
  โครงการ “Ubiquitous Technology” วันเสาร์ที่ 3  พฤษภาคม  2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 
อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รหัสวิชา 101 523  (เอกสาร
หมายเลข  อ.3   3.1.3-3)       
 โครงการ “IKM : ระบบอัจฉริยะเพ่ือการจัดการความรู้”วันเสาร์ที่ 26  เมษายน   2557 ณ บัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา รหัสวิชา 101 523 
(เอกสารหมายเลข  อ.3   3.1.3-4)       
 
ตารางท่ี 7 สรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2556  
  
ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการสัมมนาเพื่อ
เสรมิสมรรถนะการท า
วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

     18 พ.ค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,950 4.65 
(25คน) 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่อง  “การพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร”์ 
 

17 มค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

17,150 4.44 
(60 คน) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

3 โครงการอบรม เรื่อง
“จรรยาบรรณกับการ
คัดลอกผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์” 
 

23สค.56 ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร ตลิ่งชัน 

24,350 4.47 
(50คน) 

4 โครงการอบรม เรื่อง 
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์
 

วังท่าพระ  
28 ม.ค.57 
สนามจันทร์ 
29 ม.ค.57 

สถานท่ี : มศก.วังท่า
พระ และมศก.สนาม
จันทร์ 

38,600 ท่าพระ 4.71 
นฐ.4.57 
 

 

5 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเข้ม 
ประจ าปี 2557 ส าหรับ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

รอบท่ี 1 5 เม.ย-4
พ.ค57 
 
รอบท่ี 2 21 มิ.ย 
57-6 ก.ค.57 

สถานท่ี : มศก.ตลิ่งชัน 
และมศก.สนามจันทร์) 

300,000 4.34 
(ครั้งท่ี 1 170
คน กท.) 
 
4.13 
(นฐ. 
ครั้งท่ี 1  
73 คน) 
รวม 243 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

6 โครงการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งที่ 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 
The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 
“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

4.74  
(252 คน) 

 

7 โครงการอบรม 
เรื่อง  การเขียน
บทความวิชาการจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

20 ก.พ.57 สถานท่ี : และมศก.
สนามจันทร ์

30,000 4.16 
(80 คน) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

8 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 4.44 
(25 คน) 

9 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่
ชุมชนครั้งท่ี 4”  
(การฝึกอบรมเรื่อง 
ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งที่ 4) 

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.51 
(109 คน) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

10 การประชุมวิชาการ 
เรื่อง                   
แนวทางการท าวิจัย
แบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary 
Research) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคณุ 
นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ์
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

11 ธค.56 ห้องประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ์ ตลิ่งชัน 

17,000 4.23 
70 คน 

 

11 โครงการพิธีคารวะ
อาจารย์และปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

23 พ.ค.56 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 

200,000 4.50 
(847 คน) 

12 โครงการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์
 

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 4.76 
(110 คน) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

13 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(The 1st 
International 
Creative Art 
Disseminating 2014)    
 

19 มีค.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.34 
(144 คน) 

14  โครงการสมัมนา
วิชาการทางสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา  
เรื่อง iKM : ระบบ
อัจฉริยะเพื่อการจัดการ
ความรู ้ 
“The Intelligent 
System for 
Educational 
Knowledge 
Management” 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

10,000 4.33 
(23 คน) 

15 โครงการ “Smart 
Education : 
สร้างสรรคส์ื่อเพื่อการ
เรียนรู”้ 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

5,550 4.38 
(23 คน) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

16 โครงการ 
“Ubiquitous 
Technology” 

3  พ.ค.  57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

12,000 4.04 
(23 คน) 

รวม 16 โครงการ 
  

 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
อย่างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่ ทาง Facebook ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข   อ.3   3.1.4-1)  นอกจากนี้
ยังมีการประประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเวบไซต์ และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในด้านการจัดการประชุม 
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น (เอกสารหมายเลข   อ.3   3.1.4-2)  และเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เอกสารหมายเลข   อ.3   3.1.4-3)   
 นอกจากนี้  ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้ งสมาคมศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การให้ความรู้ และความก้าวหน้าใน
ด้ า น ต่ า ง  ๆ  แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ดั ง เ ช่ น  ท า ง เ ว บ ไ ซ ต์ 
http://www.silpakornalumni.com/(เอกสารหมายเลข   อ.3   3.1.4-4)   
 
   5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยก าหนดให้มีการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านต่าง ๆ ดังเช่น ได้เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมโครงการท าบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ทาง Facebook ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข   อ.3   3.1.5-1)   
 นอกจากนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การประกวดการถ่ายภาพ การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น

http://www.silpakornalumni.com/
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ประจ าทุกปี และการจัดการประชุม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ ดังตัวอย่างการจัดโครงการ/กิจกรรม ทางเวบไซต์ 
http://www.silpakornalumni.com/(เอกสารหมายเลข   อ.3   3.1.5-2)   
 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
  มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุก
ข้อ (ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข   อ.3   3.1.6)       
 
ตารางท่ี 8  สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา 

การให้บริการ ความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย) 
1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด 4.68 
2. ด้านการบริการกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

4.47 

3. ด้านการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็นอื่น ๆ  เช่น ด้านงานทะเบียนนักศึกษาโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัด
โครงการ/กิจกรรม  ต่าง ๆ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ              การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา เป็นต้น 

4.68 

4. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบในเรื่อง ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ  

4.58 

5. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.47 

6. ด้านความพึงพอใจในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4.47 

7. ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 4.44 

8. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 4.61 

9. ด้านการจัดบริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.61 

รวม 4.59 
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 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอต่
รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและให้มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาในปี
ต่อไป (เอกสารหมายเลข   อ.3    3.1.7)       
  
จุดแข็ง :    
 มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มีช่องทางการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า และมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
จุดอ่อน :   

-  
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :   

-  
รายการเอกสารหลักฐาน  
 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.3         3.1.1-1 1. รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  
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อ.3         3.1.1-2 2. โครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF  
อ.3         3.1.1-3 3. เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

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

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.3         3.1.2-1 1. เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

 http://www.su.ac.th/ 
อ.3         3.1.2-2 2. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

 http://www.graduate.su.ac.th/ 
อ.3         3.1.2-3 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์  

ดูรายละเอียด 

 File PDF  
อ.3         3.1.2-4 4. ซีดีคู่มือนักศึกษา 

ดูรายละเอียด 

 File PDF  

http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/
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อ.3         3.1.3-1 รายงานผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.3       3.1.3-2 โครงการ “Smart Education : สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้” วันเสาร์ที่ 26  

เมษายน   2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นั กศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา รหัสวิชา 101 523 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.3      3.1.3-3 โครงการ “Ubiquitous Technology” วันเสาร์ที่ 3  พฤษภาคม  2557 ณ 

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา รหัสวิชา 101 
523   
รายละเอียด 

 File PDF 
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อ.3      3.1.3-4 โครงการ “IKM : ระบบอัจฉริยะเพ่ือการจัดการความรู้”วันเสาร์ที่ 26  เมษายน   
2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลับศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จัดโดย อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ส าหรับใช้ในการเรียนวิชาสัมมนาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา รหัสวิชา 
101 523  
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.3      3.1.4-1 การจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์

เก่า ทาง Facebook ของบัณฑิตวิทยาลัย https://www.facebook.com/ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 https://www.facebook.com/ 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.3      3.1.4-2 การประประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ 
อ.3      3.1.4-3 การประประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายละเอียด 

 File PDF 

 http://su.ac.th/ 
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อ.3      3.1.4-4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม การให้ความรู้ และความก้าวหน้าในด้าน
ต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น ทางเวบไซต์ 
http://www.silpakornalumni.com/ 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://www.silpakornalumni.com/ 
อ.3     3.1.5-1 การจัดบริการโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ทาง Facebook 

ของบัณฑิตวิทยาลัย https://www.facebook.com/ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 https://www.facebook.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.3       3.1.5-2 การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 

ดังเช่น การประกวดการถ่ายภาพ การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประจ าทุกปี และการจัดการประชุม อบรม และ
สั มมนาต่ า ง  ๆ  ดั งตั ว อย่ า งการจั ด โครงก าร /กิ จกรรม  ทาง เ วบไซต์ 
http://www.silpakornalumni.com/ 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 http://www.silpakornalumni.com/ 

http://www.silpakornalumni.com/
http://www.silpakornalumni.com/
http://www.silpakornalumni.com/
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อ.3      3.1.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 
2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
อ.3      3.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะอาจารย์ประจ า

หลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
คําอธิบาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคม ใน
สถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา  
 1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน  ได้  5 ข้อ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 
รายงานผลการดําเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีการวางแผนด าเนินการในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม (สมศ.10   1 - สมศ.10  6)  ได้แก่  
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โครงการ / กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ถึงปีการศึกษา 2556 

    
โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ จํานวน

ผู้เข้าร่วม 
ความพึง
พอใจ 

1. โครงการพิธีคารวะอาจารย์
และปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับบณัฑติศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 
(ด าเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่
บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการศึกษา เป็นต้นมา) 

24 พค. 2555 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม

พระเกียรต ิ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

200,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

847 90.00 

2.การท าบุญปีใหม่ประจ าปี ณ 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี และท าบุญ
ไหวพ้ระที่วัดหลวงปู่ทวด 
(ด าเนินการติดต่อกันมาทุกปี) 

6 มค.57 
ณ ส านักงานบณัฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี 
การ จังหวัดเพชรบุร ี

20,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

53 4.82 

3. การจัดงานอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์
(ด าเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 
2554 เป็นต้นมา)  

11 เม.ย.57  
ณ บัณฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

15,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

110 4.76 
 

4. โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค”์ 
The 4st National and  
International Graduate 
Study Conference 2014 
“Creative Education” 
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

22-23 พ.ค.57  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

252 4.74  
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ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) (ด าเนินการ
ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2554 เป็น
ต้นมา)  
5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ทางด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม จรยิธรรม
และความเป็นไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด (ด าเนินการตดิต่อกันมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
มา) 

    9 พ.ย.56 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 
(เงินรายได้
โครงการพิเศษ) 

25 4.44 
 

6. “การฝึกอบรมศลิปะและการ
ฝึกปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้
ประโยชน”์  
(ภายใต้โครงการจากหิ้งสู่ชุมชน
ครั้งท่ี 4) (ด าเนินการติดต่อกันมา
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา)  

21-22 พ.ย.56 
รร.วัดบ้านโป่ง จ.

ราชบุร ี

83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

109 4.51 
 
 
 
 

 
 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2556 อีกหลายโครงการ ดังเช่น  
 
สรุปโครงการ / กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556   
 
ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการประชุม 22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน (งบประมาณ 4.74  
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วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 
The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 
“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

ธร (องค์การมหาชน) แผ่นดิน 
200,000 บาท) 

(252 คน) 
 

2 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.44 
(25 คน) 

3 “การฝึกอบรมศิลปะ
และการฝึกปฏิบตัิการ
เพื่อการประยุกต์ใช้

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.51 
(109 คน) 
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ประโยชน”์  
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

 
 
 

 
4 โครงการพิธีคารวะ

อาจารย์และปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

23 พ.ค.56 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 

200,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.50 
(847 คน) 

5 โครงการ “การสร้าง
ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Team 
building and Team 
Efficiency) ตาม
แนวความคิดองค์การ
แบบ HAPPY 
WORKPLACE” และ
ท าบุญไหว้พระที่พระ
พุทธบาทสระบุร ี

10 ธค. 2556 ณ จังหวัดสระบรุี และ
ลพบุร ี

      20,000 
(เงินรายได้
โครงการพิเศษ) 

4.76 
(40คน) 

6 การท าบุญปีใหม่
ประจ าปี ณ ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และท าบุญ
ไหว้พระที่วัดหลวงปู่
ทวด 

6 มค.57 ณ ส านักงานบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี การ 
จังหวัดเพชรบุร ี

      20,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.82 
(53คน) 

7 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(The 1st 
International 

19 มีค.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.34 
(144 คน) 
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Creative Art 
Disseminating 2014)    

8 การจัดงานอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.76 
(110 คน) 

 

รวม 8 โครงการ 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
 2.  โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
 3.  รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
 4.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น 
 5.  รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สมศ.10         1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557  

รายละเอียด 

 File PDF 
สมศ.10         2 โครงการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 6 โครงการ 

รายละเอียด 

 File PDF 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  169 | P a g e  

 
 

สมศ.10         3 ภาพบรรยากาศโครงการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
รายละเอียด 

 File PDF 

สมศ.10         4 แบบประเมินผล 
รายละเอียด 

 File PDF 

สมศ.10        5 รายงานประเมินผลโครงการ 
รายละเอียด 

 File PDF 

สมศ.10         6 บันทึกรายงานผลการจัดโครงการต่อผู้บริหาร 
รายละเอียด 

 File PDF 
 

 

 
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ีที่ 7.1  : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
  (การประเมินระดับคณะวิชาพิจารณาใช้กรรมการประจําคณะแทนสภาสถาบัน) 

 

เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 กรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ   
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะวิชา 

  

3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะวิชาไปยังบุคลากร
ในคณะวิชา 

  

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะวิชาเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะวิชา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

7 คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   7  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :     7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  7 ข้อ  ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  7   ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน  
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 1. กรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข  อ.7   7.1.1-1) 
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  และมีการก าหนดปฏิทินการประชุมประจ าปีของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข   อ.7   7.1.1-2) และประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า (เอกสารหมายเลข   อ.7   7.1.1-3) 

 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
  ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์โดยเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนทางเวบไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.2-1) และมีการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้    
  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานโดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนและการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด สู่ บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ช น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข   อ.7   7.1.2-2)  
  นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเริ่มด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ได้แก่ ด้านการ
บริการการศึกษา และการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในระบบออนไลน์ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์ การรับ
สมัครบทความเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจ าปีในระบบออนไลน์ การเสนอบทความเพ่ือพิจารณา
จัดพิมพ์ในวารสาร Veridian E-Journal ในระบบออนไลน์ ระบบ e-learning ส าหรับการเรียนการสอน โดย
ด าเนินการผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th    
  นอกจากนี้ยังได้น าระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ e-meeting มาใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมหัวหน้างาน และการประชุมอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดกระดาษ 

ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2557 ได้ก าหนดด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือน าระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ E-thesis และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานโปรกแกรมอักขราวิสุทธิ์ มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่  

  1. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการตรวจสอบและป้องกันการ 
      ลอกเลียนงานวรรณกรรม 

http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/
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  2. เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้นิสิตนักศึกษามีการกระท าอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรม 
ของบุคคลอื่น  
 
 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะวิชา/สถาบัน ไปยังบุคลากรในคณะวิชา  
  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโดยการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือประเมินผลและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีทุกปี ดังเช่น การจัด “โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
แผนและการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.3-1)     
 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเพ่ือทบทวน และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.3-2) และ
จัดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
(เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.3-3)  

 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม  
  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม ดังเช่น มีการแต่งตั้ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 3 คน ได้แก่ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายศิลปะและการออกแบบ เพ่ือ
ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านงานสร้างสรรค์และงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) เพ่ือท าหน้าที่บริหารและประสานงานทางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
มีเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านการบริหารและจัดการทั่วไป รวมถึงการแต่งตั้งหัวหน้า
งานในงานต่าง ๆ ได้แก่ ห้วหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา และหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลในการบริหาร
จัดการในงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่สาธารณชนทาง เว็บไซต์  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.4-1)   และมีการก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้า
งานเพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน 2 เดือน/ครั้ง หรือการประชุม

http://www.graduate.su.ac.th/
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กรณีเร่งด่วนทันที โดยใช้การประชุมระบบ conference หรือการติดต่อสายตรงโดยโทรศัพท์ หรือ E-mail หรือ 
line กลุ่ม  
  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการสื่อสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้หลายช่องทาง
อย่างคล่องตัว เช่น facebook การสื่อสารโดยตรง การสื่อสารทางเอกสาร การสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารทาง 
E-mail และการสื่อสารทาง line กลุ่ม (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.4-2)    

 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะวิชาเต็มตามศักยภาพ  
  ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เช่น การสอนงาน และการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่าง ๆ ในการประชุมหัวหน้างานของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข อ.7  7.1.5-1)   และการให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละงานโดยตรงเอง ทั้งโดยทางวาจา ลายลักษณ์
อักษร e-mail และทาง line เป็นต้น   
  นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและสร้างขวัญและ
ก าลังใจต่อบุคลากร เช่น การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนทุนเพ่ือให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้โดยการศึกษาต่อ การจัด
โครงการ/กิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี การจัดการโครงการอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ การศึกษา
ดูงาน การท าบุญหน่วยงาน และการท าบุญร่วมกันในเทศกาลต่าง ๆ ดังเช่น การจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง 
“การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลและการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ” เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ การจัด
โครงการ “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team building and Team Efficiency) ตามแนวความคิด
องค์การแบบ HAPPY WORKPLACE” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดสระบุรี และลพบุรี  การส่งบุคลากร
ไปอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ  การศึกษาดูงานภายในประเทศ เช่น การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับน าไปปรับใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ระบบและโปรแกรมเก่ียวกับการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

 ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU E-THESIS)  
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 โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ส าหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

 โปรแกรม Dspace ส าหรับการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ 

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ดังเช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของบุคลากรกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาดูงานการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม –1 พฤศจิกายน 2556 การท าบุญปีใหม่ประจ าปีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การท าบุญเนื่องในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ เมื่อ 11 เมษายน 2557 ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  นอกจากนี้ ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนทุนเพ่ือให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้โดยการศึกษาต่อ โดยมีการ
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2554 และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน เพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนฯ (เอกสารหมายเลข 
อ.7  7.1.5-2)   โดยในปีการศึกษา 2556 ไดใ้ห้ทุนสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 7 
คน 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะวิชา/สถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้บริหารด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะวิชา/สถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ มีการประชุมการปฏิบัติงานทุกเดือนผ่านการประชุมทีม
บริหาร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร และจัดท ารายงานการประเมินตนเองและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในการด าเนินงานของหน่วยงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี และเปิดเผยและเผยแพร่แก่บุคลากร 
และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข 
อ.7  7.1.6-1)  
  นอกจากนี้ มีการจัดให้ประชาคมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจ 
สื่อสารได้ตรงกัน เสนอความคิดเห็น และสามารถร่วมงานตามนโยบายเพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ผ่านการ
สื่อสารของหน่วยงานสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยและสาธารณชนทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
  Facebook   ==> http://www.facebook.com/graduatesu 
  Twitter     ==> http://www.twitter.com/Graduate_su 
  E-mail        ==> grad_sch@su.ac.th 
  Website    ==> http://www.graduate.su.ac.th 

(เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.6-2)  

http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.facebook.com/graduatesu
http://www.facebook.com/graduatesu
http://www.twitter.com/Graduate_su
mailto:grad_sch@su.ac.th
http://www.graduate.su.ac.th/
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  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านการ
ประเมินผลในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เช่น 
  นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินผลการด าเนินงานการให้บริการของหน่วยงานโดยสอบถามความ
คิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัยโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ต่อการด าเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้านต่าง ๆ 
ประจ าป ีในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรทุกปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.6-3)    
  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี จากผู้ใช้
บัณฑิต (นายจ้าง) เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาและได้ท างานแล้ว (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.6-4)  
  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อนักศึกษาจบ
การศึกษาแล้ว (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.6-5) 
  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.6-6)       
  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.6-7)  

      7. คณะกรรมการประจําคณะวิชาประเมินผลการบริหารงานของคณะวิชาและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงาน ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหาร 
โดยยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค ์(เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.7-1)  และผู้บริหารได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงสถาบันให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.7-2) โดยมอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของการประเมินคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 ต่อไป (เอกสารหมายเลข อ.7   7.1.7-3)          
     
จุดแข็ง :  
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 1. ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรเป็น
หลัก  
 2. ผู ้บริหารมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคลากร  
 4. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 
 5. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากร เพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนางานตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานต่อไป 
 
จุดอ่อน :   
 -  
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :  
 - 
 
 
 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.7      7.1.1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย

และการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2547  
รายละเอียด 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 File PDF 

อ.7      7.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  4 /2556 
วันอังคารที่  21 พฤษภาคม 2556 (ปฏิทินการประชุมประจ าปีของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย)  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  11 /2556 
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 (การประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า) 
รายละเอียด 
File PDF 

อ.7      7.1.2-1 การเผยแพร่วิสัยทัศน์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรทางเว็บไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th  
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/sites/default/files/uploads/job_sara

bun/vision_dean.pdf 

อ.7      7.1.2-2 การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการทางเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th  
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/strategy 

อ.7      7.1.3-1 โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
แผนและการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง

http://www.graduate.su.ac.th/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/sites/default/files/uploads/job_sarabun/vision_dean.pdf
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/sites/default/files/uploads/job_sarabun/vision_dean.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/strategy
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ประชุมชั้น 7 อาคาร 50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

อ.7      7.1.3-2 การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนและประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.3-3 การประชุมหัวหน้างานของบัณฑิตวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.4-1 การเผยแพร่คณะผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทาง
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th  
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admin_grad 

 
อ.7      7.1.4-2 ตัวอย่างการสื่อสารทาง E-mail ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  

รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.5-1 การประชุมหัวหน้างานของบัณฑิตวิทยาลัย 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.5-2 1. ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ 733/2554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนบุคลากรจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

http://www.graduate.su.ac.th/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/admin_grad
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.6-1 การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองจากการด าเนินงาน คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.graduate.su.ac.th  
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/assurance 

อ.7      7.1.6-2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th  
Facebook   ==> http://www.facebook.com/graduatesu 
Twitter     ==> http://www.twitter.com/Graduate_su 
E-mail        ==> grad_sch@su.ac.th 
Website    ==> http://www.graduate.su.ac.th 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/contact 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

http://www.graduate.su.ac.th/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/assurance
http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.facebook.com/graduatesu
http://www.facebook.com/graduatesu
http://www.twitter.com/Graduate_su
mailto:grad_sch@su.ac.th
http://www.graduate.su.ac.th/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/contact
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อ.7      7.1.6-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              
ปีการศึกษา 2555  ต่อการด าเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รายละเอียด  

 File PDF 

อ.7      7.1.6-4 รายงานผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(จากผู้ใช้บัณฑิต)  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.6-5 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.6-6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.6-7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
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อ.7      7.1.7-1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF  

อ.7      7.1.7-2 การเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (บันทึกบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 
ศธ.0520.107/2543-2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7      7.1.7-3 แผนการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา 2557  
รายละเอียด 

 File PDF 
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ตัวบ่งช้ี 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การประเมิน :     
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

  

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5   ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    5   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ   ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
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เป้าหมายปีต่อไป  : 5 ข้อ       เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย   
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  (เอกสารหมายเลข                 
อ.7   7.2.1-1) โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดท าแผนการจัดการความรู้ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ และรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข อ.7   7.2.1-2)  
 ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556/งบประมาณ พ.ศ.2557  (SU KM 011) 
เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริการ (Helpdesk)  (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.1-3)  โดยได้ก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริการ (Helpdesk) เป้าหมาย คือ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดการกับงานบริการ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และได้น าเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557 (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.1-4)     

 
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557  (SU KM 011) เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริการ 
(Helpdesk)  เป้าหมาย คือ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดการกับงานบริการ เพ่ือ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

การสร้างและแสวงหาความรู้ ศึกษาขอบเขตการงานบริการด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  
  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมรายการปฏิบัติงานบริการของบุคลากรเป็นรายบุคคล จัด
หมวดหมู่แยกตามงาน และพิจารณาเลือกงานบริการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานบริการ 
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  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
  การเข้าถึงความรู้ จัดท าเป็นรูปเล่ม คู่มือการปฏิบัติงานบริการ (Helpdesk)   
  การแบ่งปันความรู้  แจกจ่ายให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และเผยแพร่ทางเวบไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
  การเรียนรู้  บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาหาความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานบริการ (Helpdesk)  
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้บริการ 
 (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.2)      
    
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด    
  จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาระบบช่วยเหลือในการ
ลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนน าไปเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันน าไปสู่การ
พัฒนา และการน าไปใช้ประโยชน์ ในโครงการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจัดใดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.3)  

 
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)   
   บัณฑิตวิทยาลัยมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  2 /2557 
วันอังคารที ่ 18 กุมภาพันธ์  2557 (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.4-1) และเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงาน
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ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก  แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ช น ทั่ ว ไ ป ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/km/ (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.4-2)  

 
 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
  บัณฑิตวิทยาลัย  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานการลงทะเบียนจริงผ่านทางเวบไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ (เอกสารหมายเลข อ.7   7.2.5)   
   
จุดแข็ง :   
 1.  มีคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 2.  หน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนและการสอน การ
วิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
 3. หน่วยงานน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้และด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ตามท่ีก าหนด   
 
จุดอ่อน :   
 - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :   
 - 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.7   7.2.1-1 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 31/2554 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการการจัดการความรู้  
รายละเอียด 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/km/
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 File PDF 

อ.7   7.2.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.2.1-3 แผนการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 2556/ปีงบประมาณ 2557 (SU 
KM 011) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.2.1-4 น าเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 2/2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน  2557 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7     7.2.2  แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555/ปีงบประมาณ 2556  
(SU KM 011)  
 รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7     7.2.3 โครงการจัดการความรู้เพื่อแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์   
รายละเอียด 

 File PDF 
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อ.7   7.2.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  2 /2557 วันอังคาร
ที ่ 18 กุมภาพันธ์  2557 (รายงานผลการจัดการความรู้การพัฒนาระบบช่วยเหลือใน
การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)   
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.2.4-2 เผยแพร่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และ
สาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/km/  
รายละเอียด  

 File PDF  

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/km/ 

อ.7   7.2.5 การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางเวบไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ 
รายละเอียด 

 File PDF  

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/km/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/km/
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ตัวบ่งช้ี  7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2  

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3  

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   
4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ 
 
 

 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  5 ข้อ           เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   5 ข้อ    ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :    5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน   
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
         มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ -
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และเผยแพร่ไว้ให้บุคลากรและสาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของกองแผนงาน http://www.plan.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ.7  7.3.1)  
                 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-
2559 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 -2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข อ.7  7.3.1-1)  
               นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่  

  1. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการตรวจสอบและป้องกันการ 
      ลอกเลียนงานวรรณกรรม 

  2. เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้นิสิตนักศึกษามีการกระท าอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรม 
ของบุคคลอื่น  
ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  

 ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU E-THESIS)  

 โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ส าหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

 โปรแกรม Dspace ส าหรับการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ 
 
  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (Executive Information System : EIS) ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.eis.su.ac.th โดยใช้ฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลด้านบประมาณ  ด้านพัสดุ  ด้านการเงินและ
บัญชี  ด้านบุคลากร ด้านการประเมินการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และฐานข้อมูลทะเบียนและบริการการศึกษา 
และได้จัดท าคู่มือการใช้งาน ซ่ึงฐานข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดสินใจ (EIS) ส าหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร อ7  7.3.2) 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  190 | P a g e  

 
 

  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยความร่วมมือของศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบการรับสมัครนักศึกษา ระบบการ
ลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบ E-learning ระบบ E-form บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระบบการรับสมัครบทความประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ระบบการพัฒนาการจัดการความรู้ด้วย Web 
Blog โดยบริการผ่านทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.7  7.3.2-1)    

บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาใช้ระบบออนไลน์ในการจัดท าวารสารวิชาการ Veridian  E-Journal ซึ่ง
เป็นการด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2556 ส าหรับใช้ในการจัดท าวารสาร Veridian E-Journal ของ
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นแบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ในการสมัครและพิจารณาบทความผ่านทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
(เอกสารหมายเลข อ.7  7.3.2-2)  
  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ได้น าระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ ระบบ E-meeting มาใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการประชุมอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วใน
การประชุม และลดกระดาษและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ตามข้อ ๒.  โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้มีประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นผู้บริหาร ผ่านเว็บไซต์ www.eis.su.ac.th  หัวข้อ
การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ EIS และมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  (เอกสารหมายเลข อ.7 
7.3.3) 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ และด้านระบบสารสนเทศ ที่
ให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการ ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลย อ.7  7.3.3-1)  
 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ  ในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลในระบบ MIS และ EIS ให้เป็นปัจจุบันตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข อ.7  7.3.4)   
  บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ และด้านระบบ
สารสนเทศ ที่ให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขในปีต่อไป                  
ในโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านแผนและการประกันคุณภาพ
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การศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ (เอกสารหมายเลข อ.7  7.3.4-1)  
   
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
  มหาวิทยาลัยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด มี
การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข อ.7 
7.3.5)  
   บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ผ่ า น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www2.qa.su.ac.th/che (เอกสารหมายเลข   อ.7  7.3.5-1)  
 
จุดแข็ง : 
 1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีมหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งสามารถใช้ได้เป็นระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 2.  บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความสะดวกรวดเร็วและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 1. ด าเนินการใช้ระบบสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 2.  บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการติดตามประเมินผลระบบการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุง
และพัฒนาระบบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 

จุดอ่อน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :    - 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.7    7.3.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายละเอียด 

 File PDF 

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

อ.7    7.3.2 ระบบฐานข้อมูล MIS และ EIS ของมหาวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF  

 www.eis.su.ac.th 

อ.7    7.3.3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7    7.3.4 เอกสารการแจ้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (EIS) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7    7.3.5 รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง(เกณฑ์ท่ี ๕) 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://202.44.135.85/cheuniv2555/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://202.44.135.85/cheuniv2555/
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รายการเอกสารหลักฐาน (ส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.7  7.3.1-1 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2559 

รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7  7.3.2-1 ระบบ แบบฟอร์ม ข้อมูลต่าง ๆ บนเวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  

รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ 

อ.7  7.3.2-2 ระบบ ThaiJo ส าหรับใช้ในการจัดท าวารสาร Veridian E-Journal ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/submit_thaijo 

อ.7  7.3.3-1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2555 ต่อการด าเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7  7.3.4-1 โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
แผนและการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม
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ชั้น 7 อาคาร 50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7  7.3.5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 
ONLINE SYSTEM 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://202.44.135.85/cheuniv2555/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://202.44.135.85/cheuniv2555/
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
  

เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

 หมายเหตุ  : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง  
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม 
หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้  แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 
 2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
 3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น   
 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน  หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
 2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
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 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ 
  บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน 
  คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 

  

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  และ
ด าเนินการตามแผน 

  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ    ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป:  6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยงใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  เกิดความเสียหาย 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามค าสั่งที่ 32/2554 
ลงวันที่ 19 มกราคม 2554  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.1)   

 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่างดังต่อไปนี้   
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณ  ของอาจารย์
และบุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรม
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ตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข อ.7  7.4.2-1) 
จากผลการประเมินความเสี่ยงในปีการศึกษาที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข อ.7  7.4.2-2)   จากผลการส ารวจความ
พึงพอใจรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อการด าเนินงานและการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข อ.7  7.4.2-3)    
และสภาพการณ์ปัจจุบันของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการให้บริการ กายภาพ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (เอกสารหมายเลข อ.7  7.4.2-4)   เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังตาราง  
ตารางท่ี 14 การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง  
 

ความเสี่ยง เกณฑ์การประเมิน 
ระดับความเสี่ยง ลําดับ

ความ
เสี่ยง 

สูง 
3 

กลาง 
2 

ตํ่า 
1 

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร ได้แก่  
-การเงินและบญัช ี 
-การรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของบัณฑติวิทยาลยั  

    1 

 โอกาส     
    -ความถี่ท่ีเคยเกดิเหตุการณ์ในอดีต   1  
    -ความน่าจะเป็นที่จะเกดิเหตุการณ์ในอนาคต 3    
 ผลกระทบ     
    -ความรุนแรงต่อความเชื่อมั่นตอ่คุณภาพของ

องค์กร 
3    

    -ความรุนแรงต่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน 

3    

รวม 10 คะแนน 9 - 1  

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน ได้แก่  
-การด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

    2 
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ราชการ 

 โอกาส     
    -ความถี่ท่ีเคยเกดิเหตุการณ์ในอดีต   1  
    -ความน่าจะเป็นที่จะเกดิเหตุการณ์ใน

อนาคต 
 2   

 ผลกระทบ     
    -ความรุนแรงต่อความเชือ่มั่นตอ่คุณภาพ

ขององค์กร 
3    

   -ความรุนแรงต่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน 

  1  

รวม 7 คะแนน 3 2 2  

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน ได้แก่  
-การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
และขั้นตอนในการ ให้บริ การ          
ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

    2 

 โอกาส     
    -ความถี่ท่ีเคยเกดิเหตุการณ์ในอดีต   1  
    -ความน่าจะเป็นที่จะเกดิเหตุการณ์ใน

อนาคต 
 2   

 ผลกระทบ     
    -ความรุนแรงต่อความเชื่อมั่นตอ่คุณภาพ

ขององค์กร 
3    

    -ความรุนแรงต่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน 

  1  

รวม 7 คะแนน 3 2 2  

 
หมายเหตุ จัดล าดับความเสี่ยงตามคะแนนระดับความเสี่ยง 
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 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2    
  บัณฑิตวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยได้ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินของคณะฯ   โดยการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจาก
ความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูล
ในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน ส่วนการประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงนั้นประเมินจากความรุนแรงถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งจัดความเสี่ยงไว้รุนแรงมากถ้าเกิด
กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน   
  คณะกรรมการฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จ าก
การวิเคราะห ์โดยพิจารณาจาก 
  โอกาส 
  - ความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ในอดีต 

  - ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต 

  ผลกระทบ 
  - ความรุนแรงต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพขององค์กร 

  - ความรุนแรงต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของหน่วยงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
จ านวน 3 ด้าน ดังนี้  
   ความเสี่ยงลําดับที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่  
   - การเงินและบัญชี  
   - การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย  
    คะแนนความเสี่ยง 10 
 
   ความเสี่ยงลําดับที่ 2  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ไดแ้ก่  
   - การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
    คะแนนความเสี่ยง 7 
 
   ความเสี่ยงลําดับที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่  
    -การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ และขั้นตอนในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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    คะแนนความเสี่ยง 7 
    
รายละเอียดดังรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.3-1) 
 
 นอกจากนี้ หน่วยงานยังให้ความส าคัญต่อการลดและป้องกันความเสี่ยงด้านการให้บริการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่ส าคัญมาก โดยพิจาณาน าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.3-2) 
มาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข โดยน าแจ้งในที่ประชุมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันหาแนวทางป้องกัน 
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังแนวทางการแก้ไข และมอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
น าไปปฏิบัติต่อไป (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.3-3)  

 
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผนคณะวิชา      
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข อ.7   
7.4.4) โดยในแผนบริหารความเสี่ยงมีการระบุ   1) ระบุความเสี่ยง 2) ระบุผู้รับผิดชอบ 3) ความเสียหายที่เกิดขึ้น/
อาจเกิดข้ึน   4) แนวทางการจัดการความเสี่ยง  5) กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง 6) ก าหนดการด าเนินการ 7) 
งบประมาณ เพ่ือน ากิจกรรมลงสู่การปฏิบัติ ของหน่วยงาน   
  นอกจากโครงการ/กิจกรรมในแผนแล้ว หน่วยงานยังให้ความส าคัญในด้านการลด และป้องกันความ
เสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยได้น าไปสอดแทรกในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
  สนับสนุนด้านการประสานงานระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะวิชาเพื่อให้
การประสานงาน และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าความเข้าใจในการประสานงานให้ตรงกันเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตศึกษา การน าเสนอแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของบุคลากรกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ และการไปศึกษาดูงานร่วมกันกับคณะวิชา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 – 1 พฤศจิกายน 2556  
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  สนับสนุนด้านการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ 
  สนับสนุนด้านการจัดทําโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผน โดยการก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีรายบุคคลประจ าปีการศึกษา 2557และการจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลและการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ” เพ่ือให้ความรู้ด้านการวางแผน การ
เขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการวิเคราะห์โปรแกรม SPSS เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
  บัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.5-1) มี
การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.5-2) และมีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.5-3)  และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนและประเมินผลความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.7   7.4.5-4)  

 
 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป เพ่ือป้องกัน ควบคุม ปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินการประสานงานการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2557 ต่อไป (เอกสารหมายเลข   อ.7   7.4.6)   
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จุดแข็ง:      
 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง มีการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง              
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

 
จุดอ่อน :    
 - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
 - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.7   7.4.1 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่  32/2554 ลงวันที่  19 มกราคม 2554 เรื่องแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.2-1 แผน-ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.2-2 ผลการประเมินความเสี่ยงในปีการศึกษา 2556  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.3-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.3-2 ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.3-3 แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานตามผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการ  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.4 แผนการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.5-2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.5-3 รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.5-4 การเสนอผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (บันทึกบัณฑิต
วิทยาลัย ที่ ศธ.0520.107/2543-2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.7   7.4.6 แผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2557  
รายละเอียด 

 File PDF 
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องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

หรือ 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 

ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไม่มี 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน   
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ

วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร 

  

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน อย่าง
ต่อเนื่อง 

  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  7 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  7 ข้อ    ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  โดยมีแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณ ทั้ง 3 
แหล่งเงิน ได้แก่ มีระบบการจัดท าค าของบประมาณ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีระบบการจัดสรรเงินให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
(เอกสารหมายเลข อ.8   8.1.1 – 8.1.1-2) 
 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน เพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยเพ่ิมช่องทางในการจัดเก็บ
รายได้ และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินเป็น
รายไตรมาส และให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรโดย
ติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและก าหนดแนว
ทางการบริหาร พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนมีคณะกรรมการดูแลเงินรักษา
เงินทดรองราชการและเงินรายรับหลังปิดบัญชี โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง และ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบได้ ต่อไป  (เอกสารหมายเลข อ.8   8.1.2 – 8.1.2-5) 

 
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/
คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ  และการ
พัฒนาสถาบัน /คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
สถาบัน หน่วยงาน  และบุคลากร ซึ่งออกมาในรูปแบบของโครงการ และแผนงาน (เอกสารหมายเลข อ.8   8.1.3 
– 8.1.3-1) 
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 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/ผู้บริหาร อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
เสนอผู้บริหารเป็นประจ าทุกรายไตรมาส เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะทางการเงิน จากแหล่งเงินงบประมาณแต่ละประเภท 
และมีการรายงานข้อมูลการรับช าระเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จุดรับช าระเงิน  งานคลังและพัสดุ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือน มีการรายงานเงินทดรองราชการ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
มีคณะการตรวจนับเงินทดรองราชการ และเงินรับหลังปิดบัญชี เป็นประจ าทุกสิ้นวัน   (เอกสารหมายเลข  อ.8   
8.1.4 – 8.1.4-15 ) 

 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความม่ันคงของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์รายรับ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหาร
จัดการด้านการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  และวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดสอบ
ภาษาอังกฤษ (SEPT) และน าเสนอรายงานข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค  อันเป็นการลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของหน่วยงาน   เพ่ือเสนอปัญหา และหาแนวทางแก้ไข พร้อม
ทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  (เอกสารหมายเลข อ.8   8.1.5 – 8.1.5-1)  

 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
  มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน โดยส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย   พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข อ.8   
8.1.6 – 8.1.6-5)  

 
 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
  ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมีการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและน าไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม
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เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเป็นประจ าทุกรายไตรมาส  ตลอดจนการพิจารณาข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาก าหนดแนว
ทางแก้ไข และแนวทางปฏิบัติ  เป็นการลดขั้นตอน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดสภาพคล่องในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของบัณฑิตวิทยาลัยได้น าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงิน จากรายงานผลการตรวจสอบ  รายงานการควบคุมภายใน   เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ  (เอกสารหมายเลข อ.8   8.1.7)   

  

จุดแข็ง :  
 1.  บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูล MIS รองรับการจัดการด้านการเงินและการบัญชี โดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลรายรับ/รายจ่ายเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและสามารถรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน ท า
ให้การใช้ข้อมูลการเงินถูกต้องและแม่นย า ส่งผลให้คณะผู้บริหารสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในการ
ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และมีการรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอเป็นรายไตรมาส  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

- มีความสามารถในการจัดหารายได้ เช่น การจัดสอบ และการจัดโครงการบริการวิชาการ 

- มีระบบและกลไกในการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบ MIS ,ระบบ AIS 

- บุคลากรด้านการเงินและบัญชีมีความเข้มแข็ง เชี่ยวชาญ และมีความสามารถ 

- มีการพัฒนาช่องทางการรับจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดอ่อน :  
 - 
 
แนวทางเสริมจุดอ่อน :  
 -  
 
รายการเอกสารหลักฐาน  
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.8   8.1.1 
       8.1.1-1 

       8.1.1-2  

คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน           File PDF  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย         File PDF  
เอกสารการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556     File PDF 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.8   8.1.2 
       8.1.2-1   

       8.1.2-2 

       8.1.2-3 

       8.1.2-4 

เอกสารค าของบประมาณ  File PDF 
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556    File PDF 
ค าของบประมาณเงินรายได้และเงินโครงการพิเศษ ประจ าปี  2556    File PDF 
ข้อมูลประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2556   File PDF 
เอกสารหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณ ,เอกสารการจัดเก็บเงินรายได้ด้าน
การเงินนักศึกษาประกอบการจัดสรรงบประมาณ   File PDF 
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       8.1.2-5 

 

เอกสารการเพิ่มช่องทางการรับช าระเงิน  File PDF 

อ.8   8.1.3 
       8.1.3-1 

 

 

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2556     File PDF  
เอกสารผลการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2556 งบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2556 และงบประมาณโครงการพิเศษ ประจ าปี 2556    
File PDF 

อ.8   8.1.4 
        
       8.1.4-1 
       
       8.1.4-2 
 
       8.1.4-3 
 
       8.1.4-4 
       8.1.4-5 
 
       8.1.4-6 
 
      8.1.4-7 
 
      8.1.4-8 
 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2556 สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 
File PDF 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2556 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
File PDF 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2556 สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 
File PDF 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2556 สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
File PDF 
สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2556   File PDF 
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ.2556 
สิ้นสุดไตรมาสที่ 4   File PDF 
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2556 
สิ้นสุดไตรมาสที่ 4   File PDF 
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556   สิ้นสุดไตรมาสที่ 4   File PDF 
รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ หลักสูตรโครงการพิเศษ  
ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. 2556 (สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา)  
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      8.1.4-9 
 
      8.1.4-10 
      8.1.4-11 
      8.1.4-12 
      8.1.4-13 
      8.1.4-14 
      8.1.4-15 
 

File PDF  
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ ประจ าปี 
พ.ศ. 2556  (สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา) File PDF 
รายงานการรับช าระเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2556  สิ้นสุดไตรมาสที่ 1  File PDF 
รายงานการรับช าระเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2556  สิ้นสุดไตรมาสที่ 2  File PDF 
รายงานการรับช าระเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2556  สิ้นสุดไตรมาสที่ 3  File PDF 
รายงานการรับช าระเงิน ประจ าปี พ.ศ. 2556  สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  File PDF 
รายงานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2556  File PDF 
รายงานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2556  File PDF 

อ.8   8.1.5 
 
       8.1.5-1 

รายงานการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย รายงานต้นทุนในการด าเนินการสอบ
คัดเลือก และการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT) , File PDF  
รายงานการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ค้างช าระ   
 

อ.8   8.1.6 
       8.1.6-1 
       8.1.6-2 
        
       8.1.6-3 
 
       8.1.6-4 
       8.1.6-5 

รายงานเงินหมุนเวียนเพื่อทดรองราชการ (โครงการปกติ)  File PDF 
รายงานเงินหมุนเวียนเพื่อทดรองราชการ (โครงการพิเศษ)  File PDF 
รายงานงบการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
31 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556  File PDF 
รายงานงบการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
30 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556  File PDF 
ค าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   File PDF 
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  File PDF  
 

อ.8   8.1.7 บันทึกการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาแนว
ทางแก้ไข และลดความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ  (แฟ้มเอกสาร) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

เกณฑ์การประเมิน :      
 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  

2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

  

3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  คือ นักศึกษาและบุคลากรมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ 

  

4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย     
     1) การควบคมุ ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ  
     2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online  
     3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

  

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ช้ี 

  

6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 
9  องค์ประกอบคุณภาพ 

  

7 มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บรกิารตามพันธกิจของสถาบัน 

  

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 9 ข้อ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ระดับ   9    เกณฑ์ประเมิน :     5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    9 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :     5  คะแนน  
เป้าหมายของปีนี้  : 9 ข้อ    ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป  : 9 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :     5  คะแนน  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลั ยศิลปากร ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร เพ่ือก าหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน โดยมีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน 
ดังเช่น การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2556  
  บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ            
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  เป็นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษา  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข    อ.9   9.1.1-1) และคณะท างาน
การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.1-2 )  
  
 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                         
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
  บัณฑิตวิทยาลัยให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินการทบทวนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   การจัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามา



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  216 | P a g e  

 
 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยใช้หลัก  PDCA  และก ากับการ
ด าเนินงาน สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงและพัฒนา เป็นวงจรอย่างต่อเนื่องทุกปี 
  ดังเช่น ในปีที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยไดน้ าผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
รายงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
อ.9   9.1.2-1)  เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้น (เอกสารหมายเลข อ.9   
9.1.2-2)   
 
 3.   มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะวิชา  หน่วยงาน  ได้ร่วมกันก าหนดตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  โดยเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่มีเกณฑ์ก ากับที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และสามารถ
น าไปใช้ร่วมกันทุกคณะวิชา  
  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยได้เผยแพร่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ก าหนดไว้ว่า 
  เอกลักษณ์ 
  “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
  อัตลักษณ์ 
  “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” 
  จิตอาสา 
  “น าความคิดสร้างสรรค์ไปท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน” 
เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้บริหารและบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสาธารณชนทางเวบไซต์  
http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.3-1)   
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ในการด าเนินการตาม                 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี ได้แก่  
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1. การส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา (สนับสนุนทุนวิจัย/งาน
สร้างสรรคแ์ก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นการด าเนินการต่อเนื่องทุกปี  

2. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” 
ด าเนินการต่อเนื่อง โดยในการด าเนินการปีการศึกษา 2556 เป็นการด าเนินการครั้งที่ 4  

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากหิ้งสู่ชุมชน ด าเนินการต่อเนื่อง โดยในการด าเนินการปี
การศึกษา 2556 เป็นการด าเนินการครั้งที่ 4   

4. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International 
Creative Art Disseminating 2014) เป็นการเดินการครั้งที่ 1 

พร้อมทั้งได้มีการประเมินผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เพ่ือสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินการตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยในการด าเนินการตามอัตลักษณ์ รวมทั้งให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการ
ด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาการด าเนินการอย่างต่อเนื่องอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือบ่มเพาะนักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมีจิตสาธารณะ 
 4. ด้านบทบาทของหน่วยงานในการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และการมีจิตสาธารณะ 
 5. ด้านความต่อเนื่องในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
และการมีจิตสาธารณะ 
(เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.3-2)   
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรหพุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556 คือ “เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีค่านิยมจิตสาธารณะ” และได้เผยแพร่ทางเวบไซต์ 
แก่ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และสาธารณชนทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ. 9  9.2.3-3) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 
อ. 9  9.2.3-4)   
 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย   1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ   2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
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คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online   3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้    
  1) มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.4-1)  เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดท าปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 มีการติดตามผล
ความก้าวหน้าการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ไปพัฒนาและจัดท าเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวด้าน
ประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบโดยผ่านสื่อที่หลายทาง เช่น การประชุม เอกสารเวียน  e-mail และเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.4-2)   
  2) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online โดยหน่วยงานได้ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพให้
ต้นสังกัดส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และได้มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th (เอกสารหมายเลข อ.9   
9.1.4-3)    
  3) มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังเช่น 
หน่วยงานได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 โดยความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรด้วยการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
แผนและการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และได้น าเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.4-4)   
 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  โดยมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2556  (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.5-1)  และน าเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 10/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาการด าเนินงานทุก
องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1-7-8-9 รายละเอียดดังผลการด าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.5-2)      
 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9  
องค์ประกอบคุณภาพ  
  บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 
9  องค์ประกอบคุณภาพ  โดยในระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจ คือระบบ MIS (Management Information  System) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานทุกด้าน 
ได้แก่ ระบบงบประมาณ  ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชี
ต้นทุน ระบบข้อมูลบุคลากร  ระบบเพ่ือการเรียนการสอน ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น  นอกจากนี้กองคลัง
ของมหาวิทยาลัยฯ   ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตามระบบ GFMIS (Government Fiscal  Management 
Information  System)    ของกระทรวงการคลัง โดยน าส่งข้อมูลเข้าระบบผ่านทาง เครื่อง Terminal เช่น การ
จ่ายตรงแก่เจ้าหนี้ มีการวางฎีกา ซึ่งเป็นระบบระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ สนับสนุนข้อมูลให้แก่การประกันคุณภาพ  
และยังใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล คณะ หน่วยงาน และสถาบัน ดังระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.6-1)     
  ส าหรับปีการศึกษา 2555  บัณฑิตวิทยาลัยได้ป้อนข้อมูลรายงานการประเมินตนเองพร้อมหลักฐาน
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online system ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่าน
เว็บไซต์  http://www2.qa.su.ac.th/che (เอกสารหมายเลข    อ.9   9.1.6-2)  
  

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาท ิในรูปแบบของการให้ข้อมูลป้อนกลับ ดังนี้ 
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  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อการด าเนินงานและการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะมีการด าเนินการส ารวจเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะสอบถาม
ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังเช่น การด าเนินการส ารวจนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2555  (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.7-1)  
  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 2555 จากผู้ใช้บัณฑิต (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.7-2)  
  นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.7-3)  
 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  และมี
กิจกรรมร่วมกัน  
  มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหว่างระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.8-1) และบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (เอกสารหมายเลข อ.
9   9.1.8-2)   
  มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างในเครือข่าย
โดยได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่  
  โครงการอบรม “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA เตรียมพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ 
ห้องประชุม 314 – 315 ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 
(เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.8-3)  
   โครงการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน
พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.8-4)  
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  โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมง
กุฏ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.8-5)   
  ผู้บริหารและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.8-6)    
  ผู้บริหารและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.8-7)      
       

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
  มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โครงการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (เอกสารหมายเลข อ.9   9.1.9-1)  
  นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งด าเนินการโดยส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร” ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 ฉบับเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2556 (เอกสารหมายเลข  อ.9   9.1.9-2)     

นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 7 ฉบับเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2557 (เอกสารหมายเลข  อ.9   9.1.9-3)    
  ทั้งนี้ บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
บนเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข  อ.9   9.1.9-4)  
  นอกจากนี้  ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนบนเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข  อ.9   9.1.9-5)   
 

จุดแข็ง :   
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 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งในด้านการให้ความรู้ และการประเมินผลในการให้บริการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 3.  มีการส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 4.  มีการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ท าให้
เป็นประโยชน์ต่อองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ด าเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง   
จุดอ่อน :  
 - 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
 -  

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.9   9.1.1-1 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ นฐ 505/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
รายละเอียด 

 File PDF 

 
อ.9   9.1.1-2 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ นฐ 506/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.2-1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556   
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.2-2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2556  
รายละเอียด 

 File PDF 

 

 

 

อ.9   9.1.3-1 การเผยแพร่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บนเวบไซต์
http://www.graduate.su.ac.th 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.9   9.1.3-2 รายงานผลการประเมินการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.3-3 การเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรหพุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ทางเวบไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th 
รายละเอียด 

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

อ.9   9.1.3-4 การเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรหพุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9  9.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9  9.1.4-2 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวด้านประกันคุณภาพให้บุคลากร
ทราบโดยผ่านทาง เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th 
รายละเอียด 

 File PDF 

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

อ.9  9.1.4-3 การเปิดเผยรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th 
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/assurance 

อ.9  9.1.4-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ประชุมครั้งที่ 10/2556 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2556   
รายละเอียด 

http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/assurance
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 File PDF 

อ.9   9.1.5-1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 
อ.9   9.1.5-2 ผลการด าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9  9.1.6-1 ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9  9.1.6-2 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 
Online system ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่านเว็บไซต์  
http://www2.qa.su.ac.th/che  
รายละเอียด 

 File PDF 

 http://202.44.135.85/cheuniv2555/ 

อ.9   9.1.7-1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี
การศึกษา 2555 ต่อการด าเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.7-2 รายงานผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 จากผู้ใช้บัณฑิต  
รายละเอียด 

http://202.44.135.85/cheuniv2555/
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 File PDF 

อ.9   9.1.7-3 รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.8-1 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันการศึกษา  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.8-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.8-3 รานงานผลการด าเนินงานโครงการอบรม “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA 
เตรียมพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม 314 – 315 ส านักงาน
อธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.8-4 โครงการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.9   9.1.8-5 โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance ระหว่างเครือข่ายประกัน
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คุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2557 ณ คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฏ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.9   9.1.8-6 ผู้บริหารและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.9   9.1.8-7 ผู้บริหารและบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.9   9.1.9-1 การจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาระบบช่วยเหลือในการลงทะเบียนออนไลน์ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยก าหนดเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โครงการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.9   9.1.9-2 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “พัฒนาการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร” ซ่ึง
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 ฉบับเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2556 

 File PDF 
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อ.9   9.1.9-3 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง พัฒนาการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กรณีศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 6 ฉบับเดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2556 

 File PDF 

อ.9   9.1.9-4 เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
บนเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  

 File PDF  

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ 
อ.9   9.1.9-5 การเผยแพรก่ารประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สาธารณชนบนเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย   

 File PDF  

 http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/assurance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/
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องค์ประกอบท่ี 10  ภารกิจหลัก 
 
ตัวบ่งช้ีที ่10.1  :   มีระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน สกอ. 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการส่ ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียนและการสอน) 

  

2 มีระบบและกลไกพัฒนาการรับสมัครนักศึกษา  
(ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียนและการสอน)  

  

3 มีระบบและกลไกในการบริหารและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียนและการสอน) 

  

4 มีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียนและการสอน)  

  

5 มีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่งเสริมพันธกิจด้านการวิจัย/สร้างสรรค์)  

  

6 มีโครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียนและการสอน และการวิจัย/การ
สร้างสรรค ์การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

  

7 มีการสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
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(ส่งเสริมพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม) 
8 มีการสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่งเสริมพันธกิจด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว     : 8  ข้อ เกณฑ์ประเมิน                 :   5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้       : 8  ข้อ เกณฑ์ประเมิน                 :   5   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                   : 8  ข้อ ผลการด าเนินงาน             บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                    
เป้าหมายปีต่อไป                    : 8  ข้อ เกณฑ์ประเมิน                  :   5   คะแนน 

 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจด้านการ
เรียนและการสอน) 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.1-1)  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.1-2) ก าหนดนโยบายบริหาร  
ก าหนดแนวทางและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.1-3)     
  ในส่วนระดับปฏิบัติการในการให้บริการแก่นักศึกษา  ด าเนินการโดย  ส านักงานเลขานุการบัณฑิต
วิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางบริหารจัดการ  มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยควบคุมดูแล   (เอกสารหมายเลข อ.
10   10.1.1-4)  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังเช่น 
แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2559  (เอกสารหมายเลข  อ.10  10.1.1-5) และถ่ายทอดเป็น
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดทุกปี ดังเช่น แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.1-6)  
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  โดยมีการประสานงานและการบริการต่าง ๆ กับคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของทุกคณะวิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์  คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะดุริยางคศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประสานงานและให้บริการ จ านวน 4,432 คน ดังต่อไปนี้ 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่  
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยปัจจุบันมีหลักสูตรแบบพหุ
วิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการจัดท าและจัดร่างโดยความร่วมมือกับคณะวิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมจ านวน  8 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master of Arts 
Educational Informatics Studies) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา จ านวน 15 
คน ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา จ านวน 21 คน 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2556) (Master of Science Acoustic Design and Sonic Arts) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 
(Master of Arts Conservation of Fine Art) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) (Master of Arts Program in Archives and Cultural Heritage 
Information Management) (อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2557) 
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (Master of Science Program in 
Agribusiness) (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Master of Science 
Program in Management Technology)  (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Hotel and Real Estate Design Management 
(Master of Arts in Hotel and Real Estate Design Management) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 8. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (Master Program in Science 
Education) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556   
  ส าหรับในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและ
โครงการพิเศษ รวมจ านวนทั้งสิ้น  1,238 คน ภาคปกติ จ านวน 420 คน โครงการพิเศษ จ านวน 818 คน รวม
จ านวน 130 สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  39 สาขาวิชา  จ านวน 208 คน ภาคปกติ จ านวน 
78 คน โครงการพิเศษ จ านวน 130 คน และระดับปริญญามหาบัณฑิต  91 สาขาวิชา  จ านวน 1,030  คน ภาค
ปกติ จ านวน  342 คน โครงการพิเศษ จ านวน 688 คน 
 นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 
4,432 คน ภาคปกติจ านวน 1,427 คน โครงการพิเศษ 3,005 คน รวมจ านวน  126 สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 34 สาขาวิชา จ านวน 786 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต 92 สาขาวิชา จ านวน  3,646 คน 
ภาคปกติจ านวน 1,136 คน โครงการพิเศษ 2,515 คน 
 
 

 การดําเนินการด้านการบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะวิชา ได้แก่ 
 การด าเนินการด้านหลักสูตร การรับนักศึกษาใหม่ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ การบันทึกข้อมูลรายวิชา การลงทะเบียน การบันทึกผลการศึกษา   การตรวจสอบ การด าเนินการ
ด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การจบการศึกษา และการขึ้นทะเบียนรับปริญญา ซึ่งด าเนินการตั้งแต่
นักศึกษาเข้าศึกษา จนจบการศึกษา  
 การดําเนินการในการรับเรื่องและออกหนังสือและเอกสารสําคัญต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของทุกคณะวิชา ได้แก่ 
 การตอบรับนักศึกษาเข้าศึกษา การรับรองการเป็นนักศึกษา การขอขยายเวลาการศึกษา การส่งตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงาน การขอเชิญตรวจเครื่องมือวิจัย การขอทดลองเครื่องมือวิจัย การขอเก็บรวบรวมข้อมูล การขอ 
Transcript  การขอใบรับรองวุฒิ การขอค าร้องต่าง ๆ และอ่ืน ๆ  
 การดําเนินการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่ 
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
บริการการศึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.su.ac.th   เช่น    
 - ระบบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตในระบบออนไลน์ 
 - ระบบการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางอินเตอร์เน็ต  

http://www.graduate.su.ac.th/
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 - ระบบการรับสมัครบทความเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจ าปีระดับชาติ/นานาชาติใน
ระบบออนไลน์  

   - ระบบ E-learning ส าหรับการเรียนการสอน   
 - ระบบการรับสมัครบทความวิจัย/สร้างสรรค์ เพ่ือพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
(Veridian E - Journal)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบออนไลน์  
 นอกจากนี้  ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (Graduate 
Study One Stop Access Learning and Service, GOALS) โดยร่วมมือกับส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใช้พื้นที่ที่หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเป็นศูนย์การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)  2) 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ3) เพ่ือบูรณาการการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ของส านักหอสมุดและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 นอกจากนี้ ได้น าระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ ระบบ E-meeting มาใช้ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และการประชุมต่าง ๆ เพ่ือลดกระดาษและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดท า
เอกสารประกอบกาประชุม 

บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2557 
เพ่ือน าระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ E-thesis และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานโปรกแกรม             
อักขราวิสุทธิ์ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่  

  1. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการตรวจสอบและป้องกันการ 
ลอกเลียนงานวรรณกรรม 
  2. เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้นิสิตนักศึกษามีการกระท าอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรม 
ของบุคคลอื่น  
 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนาการรับสมัครนักศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจ ด้านการเรียนและ
การสอน) ดังนี้ 
  2.1 มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษเป็นผู้พิจารณาและควบคุมดูแลในระดับนโยบายและการบริหาร  
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  2.2 มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา  ควบคุมดูแล
มาตรฐานทางวิชาการ  ได้แก่  พิจารณาการเปิดรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  ก าหนดเป้าหมายจ านวนนั กศึกษาที่
จะเปิดรับ  ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร  ก าหนดวิธีการสอบคัดเลือกและพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   
  2.3 บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร จัดท าคู่มือรับสมัคร  จ าหน่ายใบ
สมัคร  รับสมัคร  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  จัดสถานที่สอบ  คุมสอบ  จ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  ประกาศผลสอบ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  และประเมินผลการ
รับสมัคร   
 ทั้งนี้ การด าเนินการต่างๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการดูแลรับผิดชอบ  เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.2) 
 
 3. มีระบบและกลไกในการบริหารและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธ
กิจด้านการเรียนและการสอน) 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดย
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบรูปแบบ  หัวข้อ  และรายละเอียดให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  เพ่ือให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกเรื่อง  เช่น  จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 102 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 31 
หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน 71 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
จ านวน 12 หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน 9 หลักสูตร มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 8 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต 
จ านวน 6 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.3-1 - อ.10   10.1.3-5) 
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 4. มีการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียน
และการสอน)  

ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมจ านวน  12  ทุน  เป็นเงิน 180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. ทุนราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้รับ 
จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร จ านวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน รวมเป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท โดยแบ่ง
จ่ายเป็นรายปี ปีการศึกษาละ 15,000  บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายไชยยา   วรรณเลิศ  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2. นายประวีณ   เปียงชมภู  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

3. นางสาวชุติมณฑน์  อยู่เป็นสุข  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

2. ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน  5 ทุนๆ ละ  

10,000 บาท/คน รวมเป็นจ านวนเงิน  50,000  บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางสาวสุวิดา   วัฒนพิมล  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. นางสาวศิริพร   บุตร์นิล  สาขาวิชาชีววิทยา 
3. นางสาวสุภัทรตา   ศรีทองแท้  สาขาวิชาชีววิทยา 
4. นางสาวชลธชิา   บุณยเลขา  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
5. นางสาวศศิธร   พ่ึงพา   สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

3.  ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ            
ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน  4  ทุนๆ ละ  10,000  
บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 1. นางสาวอาทิตยา   ศรีทองอินทร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 2. นายธนภัทร์   ลิ้มหัสนัยกุล  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 3. นางสาวภวิสาณัชช ์  ศรศิริวงศ ์  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 4. นางกรรยา   ดอกกลอย  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.4) 
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สรุปการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 รวมจํานวน  12  
ทุน  เป็นเงิน 180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 

แหล่งทุน จํานวนทุนที่จัดสรร จํานวนงบประมาณ (บาท) 
ทุนราชกรีฑาสโมสรเป็นทุน
สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้รับ 
จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร 

จ านวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/
คน  

90,000 

ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูล
ถ่ายภาพบัณฑิต 

จ านวน  5 ทุนๆ ละ  

10,000 บาท/คน  

50,000 

ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับ
อนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัด
และให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ            
ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบ
ข้าราชการ 

จ านวน  4  ทุนๆ ละ  10,000  บาท   40,000 

รวม จํานวน  12  ทุน 180,000 
 

5. จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ผลงานของ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจด้านการวิจัย/สร้างสรรค์)  

5.1 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จ านวน 67 ทุน รวมเป็นจ านวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
1. ทุนอุดหนุนการทําวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจําปีงบประมาณ  

2556  ครั้งที่ 1  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  30  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  25  
ทุนๆ ละ  10,000  บาท    และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  5  ทุนๆ ละ   10,000  บาท   รวมเป็นเงิน
จ านวน  300,000  บาท   (สามแสนบาทถ้วน) 

2. ทุนอุดหนุนการทําวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจําปีงบประมาณ  
2556  ครั้งที่ 2  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  25  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  15  
ทุนๆ ละ  10,000  บาท    และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  10  ทุนๆ ละ   15,000  บาท   รวมเป็นเงิน
จ านวน  300,000  บาท   (สามแสนบาทถ้วน) 
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3. ทุนอุดหนุนการทําวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจําปีงบประมาณ  
2556 (จัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา)   ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10  ทุน  ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน  8 ทุนๆ ละ  10,000  บาท   และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  2  ทุนๆ ละ   10,000  
บาท   รวมเป็นเงินจ านวน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

4. ทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน 2 ทุนๆ ละ  10,000  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน 20,000  บาท 
 รายละเอียดดังสรุป (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.5-1)  

 
สรุปการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 67 ทุน รวมเป็นจํานวนเงิน 
720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
 

แหล่งทุน จํานวนทุนที่จัดสรร จํานวนงบประมาณ (บาท) 
ทุ น อุ ดหนุ น ก า ร ทํ า วิ จั ย  จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงิน
อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป )   ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2556  ครั้งที่ 1   
 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  
30  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
จ านวน  25  ทุนๆ ละ  10,000  
บาท    และระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  จ านวน  5  ทุนๆ ละ   
10,000  บาท 

300,000   

ทุ น อุ ดหนุ น ก า รทํ า วิ จั ย  จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงิน
อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป )   ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ  
2556  ครั้งที่ 2   
 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  
25  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
จ านวน  15  ทุนๆ ละ  10,000  
บาท    และระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  จ านวน  10  ทุนๆ ละ   
15,000  บาท   

300,000   

ทุ น อุ ดหนุ น ก า รทํ า วิ จั ย  จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงิน
อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป )   ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ  
2556 (จัดสรรผ่านกองกิจการ
นักศึกษา  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
10  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
จ านวน  8 ทุนๆ ละ  10,000  บาท   
และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
จ านวน  2  ทุนๆ ละ   10,000  

100,000   
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 บาท    

ทุนโบราณคดีทัศนาจรสมทบกับ
เงินกองทุนสนับสนุนพัฒนา
งานวิจัยฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2556   

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
2 ทุนๆ ละ  10,000  บาท   

20,000   

รวม จํานวน 67   ทุน 720,000 
 

5.2 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2556  จ านวน 6 ทุน เป็นเงิน 28,000 บาท 
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดสรรทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ 
และนานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2556  จ านวน  5  ทุน  รวมเป็นเงิน 23,000  บาท  

2. จัดสรรทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนโดยการนําเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  จากกองทุนนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ส าหรับนักศีกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2556  จ านวน  1  ทุน  รวมเป็นเงิน 5,000  บาท 
รายละเอียดดังสรุปรายละเอียดดังสรุป (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.5-2) 

 
สรุปการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2556  จํานวน 6 ทุน เป็นเงิน 28,000 บาท 
 

แหล่งทุน จํานวนทุนที่จัดสรร จํานวนงบประมาณ (บาท) 
ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการ ระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

จ านวน  5  ทุน   23,000   
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ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน
โดยการนําเสนอผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวน  1  ทุน   5,000   

รวม  6 ทุน 28,000 
 
  5.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
  ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการเพ่ือการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้      
    5.3.1 จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง 
“การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” The 4 th National and International Graduate Study Conference 2014 
“Creative Education”  จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคก์ารมหาชน) นั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 252 คน  มีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่น าเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ จ านวน 258 เรื่อง แบ่งเป็นน าเสนอในระดับชาติ จ านวน 247 เรื่อง  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ จ านวน 52 เรื่อง กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 116 เรื่อง และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 79 เรื่อง และน าเสนอในระดับนานาชาติ จ านวน 11 
เรื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ The 
3nd National and International Graduate Study Conference 2013 (NGSC/IGSC 2014) ระหว่างวันที่ 
22-23 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)  
   5.3.2 การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากหิ้งสู่ชุมชน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลงานวิจัย/วิทยานิพน์จากหิ้งไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
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อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มีการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ “จากหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 4” จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้   
   กิจกรรมที่ 1  “การฝึกอบรมศิลปะและการฝึกปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์” โดยมี
การส ารวจการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนซึ่งได้ก าหนดพ้ืนที่ให้บริการแก่นักเรียน และอาจารย์ 
ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และด าเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียน
วัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ด าเนินการจัดโครงการโดยบัณฑิตวิทยาลัย และมีอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมด าเนินการ รายละเอียดดังรายงานการจัดโครงการ  
   กิจกรรมที่  2  การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางการทําวิจัยแบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary Research)” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และจากการด าเนินการประชุม
วิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง  ในการสร้างเครือข่ายเพ่ือน าองค์
ความรู้จากสถาบันการศึกษาจากอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขปัญหาและความต้องกา รของ
ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริง คือ “การสร้างเครือข่ายของการทําวิจัยแบบสหวิทยาการ” ขึ้น โดยมีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นแม่ข่าย และก าหนดประชุมเครือข่ายในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน และได้มีการเอ้ืออ านวยความสะดวก
ต่อสมาชิกในเครือข่ายในการประชุม ระบบ conference ด้วย 
    5.3.3 โครงการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์  (Veridian E – Journal) โดยเผยแพร่ทางเวบไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 มีบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เผยแพร่ได้ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 223 เรื่อง ดังนี้  

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 พ.ศ. 2556 ฉบับ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ/ปี โดยมีบทความที่ได้รับการพิจารณา

จัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 205 เรื่อง (ภายใน 112 เรื่อง ภายนอก 93 เรื่อง)  

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 พ.ศ. 2556 ฉบับ

ศิลปะและการออกแบบ จ านวน 2 ฉบับ/ปี  โดยมีบทความท่ีได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 

12 เรื่อง (ภายใน 9 เรื่อง ภายนอก 3 เรื่อง) 

 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 พ.ศ. 2556 ฉบับ 

International จ านวน 2 ฉบับ/ปี โดยมีบทความที่ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 เรื่อง 

(ภายใน 3 เรื่อง ภายนอก 3 เรื่อง) 
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   5.3.4 โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International 
Creative Art Disseminating 2014)  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ 
มีผลงานจากคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณพิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกที่ร่วมเผยแพร่ จ านวน 28 เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 144 คน  
  5.4 การให้รางวัลผลงานวิจัย 
    ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้น าเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ The 3nd National and International Graduate Study Conference 2014 (NGSC/IGSC 
2013) จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
กรุงเทพฯ จ านวน 9 ราย จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  จ านวน 3 เรื่อง กลุ่ม
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ จ านวน 3 เรื่อง และกลุ่มวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 เรื่อง  
 
 6.  โครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่งเสริมพันธกิจด้านการเรียนและการสอน 
การวิจัย/การสร้างสรรค ์การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 
2556 โดยก าหนดไว้ในแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังสรุปโครงการ/กิจกรรมวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ดังนี้   
 รายละเอียดดังสรุป (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.6) 

 
สรุปโครงการ/กิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
 
ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการสัมมนาเพื่อ
เสรมิสมรรถนะการท า
วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

     18 พ.ค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

14,950 4.65 
(25คน) 
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พระราชวังสนามจันทร ์
2 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
เรื่อง  “การพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร”์ 
 

17 มค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

17,150 4.44 
(60 คน) 

3 โครงการอบรม เรื่อง
“จรรยาบรรณกับการ
คัดลอกผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์” 
 

23สค.56 ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร ตลิ่งชัน 

24,350 4.47 
(50คน) 

4 โครงการอบรม เรื่อง 
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์
 

วังท่าพระ  
28 ม.ค.57 
สนามจันทร์ 
29 ม.ค.57 

สถานท่ี : มศก.วังท่า
พระ และมศก.สนาม
จันทร์ 

38,600 ท่าพระ 4.71 
นฐ.4.57 
 

 

5 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเข้ม 
ประจ าปี 2557 ส าหรับ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

รอบท่ี 1 5 เม.ย-4
พ.ค57 
 
รอบท่ี 2 21 มิ.ย 
57-6 ก.ค.57 

สถานท่ี : มศก.ตลิ่งชัน 
และมศก.สนามจันทร์) 

300,000 4.34 
(ครั้งท่ี 1 170
คน กท.) 
 
4.13 
(นฐ. 
ครั้งท่ี 1  
73 คน) 
รวม 243 

6 โครงการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 

22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

4.74  
(252 คน) 
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The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 
“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

7 โครงการอบรม 
เรื่อง  การเขียน
บทความวิชาการจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

20 ก.พ.57 สถานท่ี : และมศก.
สนามจันทร ์

30,000 4.16 
(80 คน) 

 

8 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 4.44 
(25 คน) 

9 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

4.51 
(109 คน) 
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ชุมชนครั้งท่ี 4”  
(การฝึกอบรมเรื่อง 
ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

แผ่นดิน)  
 
 
 

 
10 การประชุมวิชาการ 

เรื่อง                   
แนวทางการท าวิจัย
แบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary 
Research) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคณุ 
นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ์
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

11 ธค.56 ห้องประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ์ ตลิ่งชัน 

17,000 4.23 
70 คน 

 

11 โครงการพิธีคารวะ
อาจารย์และปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

23 พ.ค.56 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 

200,000 4.50 
(847 คน) 

12 โครงการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์
 

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 4.76 
(110 คน) 

 

13 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(The 1st 
International 

19 มีค.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.34 
(144 คน) 
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Creative Art 
Disseminating 2014)    
 

14  โครงการสมัมนา
วิชาการทางสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา  
เรื่อง iKM : ระบบ
อัจฉริยะเพื่อการจัดการ
ความรู ้ 
“The Intelligent 
System for 
Educational 
Knowledge 
Management” 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

10,000 4.33 
(23 คน) 

15 โครงการ “Smart 
Education : 
สร้างสรรคส์ื่อเพื่อการ
เรียนรู”้ 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

5,550 4.38 
(23 คน) 

16 โครงการ 
“Ubiquitous 
Technology” 

3  พ.ค.  57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

12,000 4.04 
(23 คน) 

รวม 16 โครงการ 
 

 
 7. มีการสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ส่งเสริมพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม) 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา 2556 โดยได้ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังสรุป
โครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2556 
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 สรุปรายละเอียดดังสรุป (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.7) 
 
สรุปโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจําปีการศึกษา 2556 
 
ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการสัมมนาเพื่อ
เสรมิสมรรถนะการท า
วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

     18 พ.ค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,950 4.65 
(25คน) 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่อง  “การพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร”์ 
 

17 มค.57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

17,150 4.44 
(60 คน) 

3 โครงการอบรม เรื่อง
“จรรยาบรรณกับการ
คัดลอกผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์” 
 

23สค.56 ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร ตลิ่งชัน 

24,350 4.47 
(50คน) 

4 โครงการอบรม เรื่อง 
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ ์
 

วังท่าพระ  
28 ม.ค.57 
สนามจันทร์ 
29 ม.ค.57 

สถานท่ี : มศก.วังท่า
พระ และมศก.สนาม
จันทร์ 

38,600 ท่าพระ 4.71 
นฐ.4.57 
 

 

5 โครงการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ

22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

4.74  
(252 คน) 
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นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 
The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 
“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

6 โครงการอบรม 
เรื่อง  การเขียน
บทความวิชาการจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

20 ก.พ.57 สถานท่ี : และมศก.
สนามจันทร ์

30,000 4.16 
(80 คน) 

 

7 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 4.44 
(25 คน) 
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ติดทุกชนิด 
8 การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่
ชุมชนครั้งท่ี 4”  
(การฝึกอบรมเรื่อง 
ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.51 
(109 คน) 

 
 
 
 

 
9 การประชุมวิชาการ 

เรื่อง                   
แนวทางการท าวิจัย
แบบสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary 
Research) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคณุ 
นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ์
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

11 ธค.56 ห้องประชุมนริศรานุวัดติ
วงศ์ ตลิ่งชัน 

17,000 4.23 
70 คน 

 

10 โครงการอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์
 

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 4.76 
(110 คน) 

 

11 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(The 1st 
International 
Creative Art 
Disseminating 2014)    

19 มีค.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.34 
(144 คน) 
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12  โครงการสมัมนา

วิชาการทางสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา  
เรื่อง iKM : ระบบ
อัจฉริยะเพื่อการจัดการ
ความรู ้ 
“The Intelligent 
System for 
Educational 
Knowledge 
Management” 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

10,000 4.33 
(23 คน) 

13 โครงการ “Smart 
Education : 
สร้างสรรคส์ื่อเพื่อการ
เรียนรู”้ 

26 เม.ย.   57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

5,550 4.38 
(23 คน) 

14 โครงการ 
“Ubiquitous 
Technology” 

3  พ.ค.  57 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

12,000 4.04 
(23 คน) 

รวม  14 โครงการ 
 
 

 8. มีการสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่งเสริมพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2556  โดยได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังสรุป
โครงการ / กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556   
 รายละเอียดดังสรุป (เอกสารหมายเลข อ.10   10.1.8) 
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สรุปโครงการ / กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556   
 
ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ งบประมาณ
จาก 

เงินรายได้ 
โครงการพิเศษ 

ผู้เข้าผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

1 โครงการประชุม
วิชาการบัณฑติศึกษา
ระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิง
สร้างสรรค”์ 
The 4st National 
and  International 
Graduate Study 
Conference 2014 
“Creative 
Education” 
จัดโดย  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

22-23 พ.ค.57  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

200,000 บาท) 

4.74  
(252 คน) 

 

2 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
ทางด้านการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย การ
ส่งเสริมให้มีคณุธรรม 

    9 พ.ย.56 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ช้ัน 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

14,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.44 
(25 คน) 
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จริยธรรมและความเป็น
ไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

3 “การฝึกอบรมศิลปะ
และการฝึกปฏิบตัิการ
เพื่อการประยุกต์ใช้
ประโยชน”์  
(ภายใต้โครงการจากหิ้ง
สู่ชุมชนครั้งท่ี 4) 

21-22 พ.ย.56 รร.วัดบ้านโป่ง จ.ราชบุร ี 83,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

4.51 
(109 คน) 

 
 
 
 

 
4 โครงการพิธีคารวะ

อาจารย์และปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

23 พ.ค.56 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม 

200,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.50 
(847 คน) 

5 โครงการ “การสร้าง
ทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Team 
building and Team 
Efficiency) ตาม
แนวความคิดองค์การ
แบบ HAPPY 
WORKPLACE” และ
ท าบุญไหว้พระ 

10 ธค. 2556 ณ จังหวัดสระบรุี และ
ลพบุร ี

20,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.76 
(40คน) 

6 การท าบุญปีใหม่
ประจ าปี ณ ส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี การ  

6 มค.57 ณ ส านักงานบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุี การ 
จังหวัดเพชรบุร ี

20,000 
(เงินรายได้

โครงการพิเศษ) 

4.82 
(53 คน) 

7 โครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ใน

19 มคี.57 ณ หอศิลป์  
มศก.วังท่าพระ 

290,000 
(งบประมาณ

4.34 
(144 คน) 
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ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 
1  
(The 1st 
International 
Creative Art 
Disseminating 2014)    

แผ่นดิน) 

8 การจัดงานอนุรักษส์ืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต ์

11 เม.ย.57 อาคาร 50 ปี มศก.นฐ 10,000 4.76 
(110 คน) 

 

รวม 8 โครงการ 
 
 

 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556 ดังสรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2556  รายละเอียดดังสรุป   

   
สรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา
2556   
 

ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (SEPT)  ทดสอบจ านวน   

6 กรกฎาคม 2556 จ านวน 88 คน 

14  กนัยายน 2556 จ านวน 208 คน 

23 พฤศจิกายน 2556  จ านวน 164 คน 

25 มกราคม 2557 จ านวน 493 คน  

29 มีนาคม 2557 จ านวน 609 คน 

 

 ต.ค.56-ต.ค57  

 

490,000 

(ค่าสมัครและ

สบทบเงิน

รายได้โครงการ

พิเศษ) 

 

     1,562 4.81 
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2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ (จัดพื้นท่ี 

Learning Park เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์และให้บริการศูนย์การเรียนรูด้้วย

ตนเอง) 

 

ก.ย.56-ต.ค.57 30,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

       200 4.42  

3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบรกิารระดับ

บัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร  (Graduate 

Study One Stop Access Learning and 

Service, GOALS)โดย บัณฑติวิทยาลัย ร่วมกับ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ก.ย.56-ต.ค.57    30,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

       70    4.24 

4 โครงการจดัท าวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ 

Veridian E – Journal บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (จ านวน 7 ฉบับต่อปี) 

(สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน

วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา) 

ม.ค.57-ธ.ค.57 400,000 

(ค่าสมัคร

สมทบเงิน

รายได้โครงการ

พิเศษ) 

จัดท าแล้วเสร็จ
จ านวน 7 ฉบับ 
 

บทความที่
ได้รับการ
พิจารณา
เผยแพร่ 
223 เรื่อง 

5 โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมความพร้อม

การประกันคณุภาพการศึกษาหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ บัณฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลัย

ศิลปากร”  

ก.ค.56-พ.ค.57 15,375 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

งานวิจัยแล้ว
เสร็จ 

 

ได้รับการ
เผยแพร่ใน
วารสาร

วิชา 
การ 

Veridian 
E-Journal 
ฉบับเดือน 
พ.ค-ส.ค.

57 
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6 โครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ 

ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายเทยีนพรรษา เนื่อง

ในวันเข้าพรรษา” เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม  และสนับสนุนและบ ารุง

พระพุทธศาสนา  

   5 ก.ค57    20,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

- - 

7 โครงการจดัการความรู้ เรื่อง “การจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการรายบุคคลและการสรุปผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ” 

 27 พ.ย.56   10,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

 

31 4.81 

8 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการ

ประกันคณุภาพการศึกษาหลักสูตรสห

วิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7 ต.ค.56   25,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

ผู้บริหารและ
บุ ค ล า ก ร
จ านวน 5 คน 

- 

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ บทบาทของ

บุคลากรกับการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาใน

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาดู

งานการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

30 ตุลาคม –1

พ.ย.56 

300,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

53 4.76 

10 การจัดท าเวบไซตภ์าษาอังกฤษของบัณฑิต

วิทยาลัย (ภายใตแ้ผนยุทธ์การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 

ต.ค.56 –พ.ย.

56 

- เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

11 โครงการพัฒนาการประชุมแบบไรก้ระดาษ ก.ย.56-ต.ค.57 -       23 4.70 
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12 มีการพัฒนาระบบ Thaijo ส าหรบัการจัดท า

วารสารวิชาการ Veridian  E-Journal บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร    

(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 - เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

13 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา และการพัฒนาใช้ระบบรับสมคัร

ทุนวิจัย 

(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 - เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

14 การพัฒนาระบบออนไลน์เกีย่วกับการสอบ

วิทยานิพนธ์ (พิจารณาหัวข้อ ขออนุมัติหัวข้อ 

และสอบเพื่อส าเร็จการศึกษา) 

(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 - เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

15 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน ์ ต.ค.56-ก.ย.57 20,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

เริ่มใช้ระบบใน
ปีการศึกษา 

2557 

- 

16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ะบบออนไลน์ของชุมชนนักปฏิบัติด้าน

การบริการการศึกษา 

ก.ย.56-ต.ค.57 10,000 

(เงินรายได้

โครงการ

พิเศษ) 

     56  4.13  
 

รวม 16 โครงการ/กิจกรรม 
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จุดแข็งในภาพรวม :   
 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความชัดเจน และมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานให้มี
ความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน  
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนาการรับสมัครนักศึกษาที่มีความชัดเจน และมีมาตรฐาน 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีความชัดเจน และมีมาตรฐาน 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 5. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย/สร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์   
 6. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพของบัณฑิต 
 7. บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย และการให้บริการแก่สังคมและชุมชน 
 8. บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการ
สอน และส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 
 9. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
 10. บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่  
โดยปัจจุบันมีหลักสูตรแบบพหุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการจัดท าและจัดร่างโดย
ความร่วมมือกับคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมจ านวน  8 หลักสูตร  
   
แนวทางเสริมจุดแข็งในภาพรวม :   
 ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวหน้าสู่ระดับแนวหน้า 
โดยน าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อไป   
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จุดอ่อนในภาพรวม :   
 สถานที่ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณ ค่อนข้างจ ากัด ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วได้   
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อนในภาพรวม : 
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
จุดแข็งของเกณฑ์ข้อ 2 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนาการรับสมัครนักศึกษา  : 
    1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
        2. มีการประเมินผลการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษา 
 3. มีการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ   ด้านการรับ
สมัครนักศึกษา  
จุดแข็งของเกณฑ์ข้อ 3  
 มีระบบและกลไกในการบริหารและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : 
 มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.10  10.1.1-1   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.1-2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
 รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.1-4 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.1-5 แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2559 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.1-6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2557 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.2 เอกสารการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.3-1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา (ของ สกอ.) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.3-2 ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.3-3 แบบ มคอ.2 
รายละเอียด 

 File PDF 
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อ.10   10.1.3-4 หลักสูตรที่เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.3-5 ตัวอย่างการตรวจ มคอ.2 คือ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.10   10.1.4 สรุปการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.10   10.1.5-1 สรุปการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 67 

ทุน รวมเป็นจ านวนเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.10   10.1.5-2 สรุปการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2556   
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.10   10.1.6 สรุปโครงการ/กิจกรรมวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2556 
รายละเอียด 

 File PDF 
อ.10   10.1.7 สรุปโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 

2556 
รายละเอียด 

 File PDF 
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อ.10   10.1.8 สรุปโครงการ / กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2556   
รายละเอียด 

 File PDF 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี   10.2  :  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ 
        จํานวนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2556 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 จ านวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2556    X     100 
                    จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2556 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1-20 ร้อยละ 21-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 ร้อยละ 81-100 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว    : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน                 :   5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน                 :   5   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                 : ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน                    บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                    
เป้าหมายปีต่อไป                 : ร้อยละ 100 เกณฑ์ประเมิน                  :   5   คะแนน 

 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ และได้รวบรวม
ข้อมูลการตีพิมพ์บทความวิจัยจากผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ ไว้ในระบบ reg ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยในปีการศึกษา 2556 มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556   จ านวนทั้งสิ้น  641  เรื่อง 
(ปริญญาเอก จ านวน 77  เรื่อง ปริญญาโท จ านวน 564   เรื่อง) จากจ านวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 641  เรื่อง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 100  (เอกสารหมายเลข อ.10   10.2)   
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จุดแข็ง :   
 หน่วยงานได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน และผลักดันให้มีช่องทางในการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/
สร้างสรรค์ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาทางช่องทางตา่ง ๆ  ดังนี้   
 1. การให้ทุนสนับสนุนส าหรับการน าผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ไปเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 2.  การจัดโครงการประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ส าหรับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติเป็นประจ าทุกปี 
 3. จัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Veridian E – Journal) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โดย
เปิดรับบทความวิจัย/สร้างสรรค์ของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก จ านวน 3 
สาขาวิชา จัดท าในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 7 ฉบับ/ปี และในปี พ.ศ. 2557/ปี ก าหนดจัดท าจ านวน 11 ฉบับ 
(วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI)  
 4. การจัดท าประกาศเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน าบทความวิจัยจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 
จุดอ่อน :  
 -  
 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :  
 - 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.10   10.2.1 ระบบ reg ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจาก

วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2556) 
รายละเอียด 

 File PDF  
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บทที่  3 

ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
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สรุปผลการประเมิน 
 
ตาราง ส. 1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัว
บ่งชี้ของ สกอ. และสมศ. 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.

และสมศ.) 
องค์ประกอบที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ  (5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 8 ข้อ  (5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5/1 = 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  5 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 17 ข้อ (5 คะแนน) 17 ข้อ (5 คะแนน)  15/3 = 5.00 
คะแนน องค์ประกอบที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5/1 = 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (สมศ.)  5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน ตัวบ่งช้ีที่ 10 
(สมศ.) 
 
 
 
 
(สมศ.) 

5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 5/1 = 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ (5 คะแนน) 
 

6 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.

และสมศ.) 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 7 23 ข้อ (5 คะแนน) 

 
23 ข้อ (5 คะแนน) 

 
20/4  =  5.00 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8    
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 8 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5/1 = 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ (5 คะแนน) 

 
9 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 9 9 ข้อ (5 คะแนน) 
 

9 ข้อ  (5 คะแนน) 
 

5/1  =  5.00 
คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์  สกอ. และสมศ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

60/12 = 5.00 
คะแนน 

 
 
 
 
ตาราง ส.2 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 10    

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 8 ข้อ ( 5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ร้อยละ 100 
 (5 คะแนน) 

ร้อยละ 100 
(5 คะแนน) 

5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 10 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

10/2 = 5 
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ตาราง ส. 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัว
บ่งชี้ของ สกอ. และสมศ. 
 

มาตรฐานการ 
อุดมศึกษา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.
และสมศ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  

(สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

 
8 ข้อ  (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
6 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 

 9 ข้อ  (5 คะแนน) 

 
8 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน 
5 ข้อ (5 คะแนน) 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
6 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
9 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก 

  
  5.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00  คะแนน 
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ตาราง ส. 4  ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

1. ด้านกระบวนการภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

 

 
8 ข้อ  (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
9 ข้อ  (5 คะแนน) 

 

 
8 ข้อ (5 คะแนน) 
7 ข้อ (5 คะแนน) 
9 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน  5.00 
2. ด้านการเงิน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
 5 คะแนน 

 
เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน  5.00 

3. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
5 ข้อ (5 คะแนน) 
6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
  5 ข้อ (5 คะแนน) 

5 ข้อ (5 คะแนน) 
6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม   5.00 

 
ทิศทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป  
ด้านหลักสูตร 
 - กา รปรั บปรุ ง  พัฒนาหลั กสู ตร ให้ เ พ่ิ มขึ้ น  โดย เฉพาะหลั กสู ตร ใน เชิ งบู รณาการ  และ                     
สหสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ โดยเน้นผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาการ การประกอบวิชาชีพและมีความสร้างสรรค์ 
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 - ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคณาจารย์ด้านการสอน และการวิจัย ร่วมกับคณะวิชาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 ด้านการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 - การประเมินคุณภาพของการเรียน การสอน และนักศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 - การแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
 - การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือให้เกิดการเรียน การสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 - สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการประชุมเชิงวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ตามสาขาวิชาต่างๆให้
มากขึ้น โดยจัดเป็นลักษณะสหสาขา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกันทั้งศาสตร์และศิลปะ รวมทั้งการจัดท า
วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 - สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย การให้ทุนการวิจัย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับนักศึกษา และนักวิจัยทั้งใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 - จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักศึกษา 
 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 - จัดตั้งส านักงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับ
คณาจารย์และนักศึกษาในทุกวิทยาเขต 
 - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ลดชั้นตอน และ
ให้บริการได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพราะนักศึกษามีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  นอกจากนี้ยังรองรับ
หลายภาษา เพ่ือรองรับหลักสูตรนานาชาติ 
 - การจัดท า Call Center เพ่ือให้บริการกับนักศึกษา แบบ One stop service  
 - พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถที่จะให้บริการกับคณะวิชา คณาจารย์ 
และนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 - การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมีการบูรณาการศาสตร์และศิลปะในลักษณะ
สหสาขาวิชาซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 - การส่งเสริม สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการท าวิจัยร่วมกัน 

 

แนวทางการพัฒนาเร่งด่วน 
 แนวทางการพัฒนาเร่งด่วน และเป้าหมายการด าเนินงานในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีดังนี้ 
 ระยะสั้น (1-2 ปี) 
 - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์  
 - จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการเรียน การสอน และนักศึกษา 
 - แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
 - การพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - จัดตั้งส านักงานสาขาให้ครบทุกวิทยาเขต  
 - จัดตั้ง Call Center และการให้บริการแบบ One stop service 
 - ปรับปรุงกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ 
รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 - จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับนโยบาย โดยเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัย ของบัณฑิตให้มี
คุณภาพและสร้างสรรค์ 
 - การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ร่วมกับคณะวิชาในลักษณะสหสาขาวิชาและ
บูรณาการ และจัดท าวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับชาติ 
 - จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับชุมชนวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น APAN ของกลุ่ม
เอเชีย แปซิฟิก, Internet2 ของสหรัฐอเมริกา และ TEIN3 ของสหภาพยุโรป และเอเชีย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการศึกษา วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ 
 - ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร ระบบบริการการศึกษา และ
งบประมาณ  
 - จัดสรรทุนการศึกษา วิจัย ให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัยเชิงสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ได้ 
 - ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสื่อการสอน e-Learning ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
 - จัดการอบรมความรู้ด้านการวิจัย สารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา  
 
 ระยะปานกลาง (3 ปี) 
 - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร Dual degree หรือ Co-terminal degree programme ร่วมกับคณะวิชา 
 - ประเมินผลและก ากับคุณภาพการศึกษา  
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 - ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบกลางของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - จัดท าวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
 - การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
 
 ระยะยาว (4 ปี) 
 - ประเมินผลและก ากับคุณภาพการศึกษา 
 - ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงบูรณาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ของ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
 - การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงาน สถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
 
แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557 
ส.ค. – ก.ย. 

57 
ต.ค. 57 – 
ม.ค. 58 

ก.พ. – ก.ค. 
58 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พันธกิจและภารกิจ ของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อก าหนดให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภารกิจและแนวทางการพัฒนา 

   

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล     
3. พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างศักยภาพ    
4. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่ยังเป็น
ปัญหาหรือพัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม 

   

5. ด าเนินการโครงการ / กิจกรรม   
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   

6.  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
การด าเนินงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

                

7. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน    
8. ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน   
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การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557 
พัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557 ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน และตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ตามที่ สกอ.ก าหนด ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
และรับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้แก่ องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการด าเนินการ  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 
7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ   
เป้าหมาย 

ก าหนดเป้าหมายผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทุกองค์ประกอบ  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
องค์ประกอบที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ  (5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 8 ข้อ  (5 คะแนน) 8 ข้อ (5 คะแนน) 5/1 = 5.00 
องค์ประกอบที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  5 ข้อ (5 คะแนน) 5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 17 ข้อ (5 คะแนน) 17 ข้อ (5 คะแนน)  15/3 = 5.00 

องค์ประกอบที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5/1 = 5.00 

องค์ประกอบที่ 7    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 7 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ (5 คะแนน) 
 

5 ข้อ (5 คะแนน) 5 คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 
6 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 7 23 ข้อ (5 คะแนน) 
 

23 ข้อ (5 คะแนน) 
 

20/4  =  5.00 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8    
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ (5 คะแนน) 

 
7 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 8   5/1  =  5.00 
องค์ประกอบที่ 9    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ  (5 คะแนน) 

 
9 ข้อ (5 คะแนน) 

 
5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 9   5/1  =  5.00 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์  สกอ.  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
35/7  =  5.00 

 

 
แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 ก าหนดด าเนินการตามแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังนี้ 
 

กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2557 
ส.ค. – ก.ย. 

57  
ต.ค. 57 – 
ม.ค. 58 

ก.พ. – ก.ค. 
58 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พันธกิจและภารกิจ ของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อก าหนดให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับภารกิจและแนวทางการพัฒนา 

   

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล     
5. พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างศักยภาพ    
6. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่ยังเป็น    
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ปัญหาหรือพัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะสม 
7. ด าเนินการโครงการ / กิจกรรม   
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

   

8.  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
การด าเนินงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

                

9. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน    
10. ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน   

 
 

 
  
 



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  274 | P a g e  

 
 

 
  
 

 

  

ภาคผนวก ก 

 คณะกรรมการประสานงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 Commom data set ประจ าปีการศึกษา 2556  
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ค าสั่ง 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ที่  นฐ 505 / 2553 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
-----------------------------------------    

 ตามค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย  ที่  นฐ  470/2553  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2553 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  บัณฑิต
วิทยาลัย ขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ประธาน 
 2.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวชิาการและวิจัย รองประธาน 
 3.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ รองประธาน 
 4.  เลขานุการบัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 
 5.  หัวหน้างานบริหารและธุรการ กรรมการ 
 6.  หัวหน้างานคลงัและพสัดุ กรรมการ 
 7.  หัวหน้างานสง่เสริมและพฒันาทางวชิาการ กรรมการ 
 8.  หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ 
 9.  หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ กรรมการ 
 10. นางศันสนีย ์  สิทธิศักดิ์ กรรมการ 
 11. นางสาวอรุณ  บวัจีน กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวหทัยชนก  แจ่มถิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  30  ธันวาคม   พ.ศ. 2553 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธาทัศนวงศ์) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ค าสั่ง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ที ่ นฐ  506 / 2553 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการจัดท ารายงานการประเมินคณุภาพการศึกษา  

-----------------------------------------    
   ตามค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี นฐ 471/2553 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะท างานการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา นั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิต
วิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสทิธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัย ขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะท างานการ
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
 2.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝา่ยวิชาการและวิจัย ประธานคณะท างาน 
 3.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ รองประธานคณะท างาน 
 4.  เลขานุการบณัฑิตวิทยาลัย คณะท างาน 
 5.  หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะท างาน 
 6.  หัวหน้างานคลังและพัสด ุ คณะท างาน 
 7.  หัวหน้างานส่งเสรมิและพัฒนาทางวิชาการ คณะท างาน 
 8.  หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะท างาน 
 9.  หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ คณะท างาน 
 10. นางศันสนีย์  สิทธิศักดิ ์ คณะท างาน 
 11. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ ์ คณะท างาน 
 12. นางสาวชมชื่น  สุมาลย์โรจน ์ คณะท างาน 
 13. นางสุดารัตน์  อั้งลี ่ คณะท างาน 
 14. นางสาวมณฑิชา  จันทร์ทนต ์ คณะท างาน 
 15. นางสาวอรุณ  บัวจีน คณะท างานและเลขานุการ 
 16. นางสาวหทัยชนก  แจ่มถิ่น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม   พ.ศ. 2553 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 

เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

.................................. 
 

เวลา 09.00-09.30 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร มาพรอ้มกันที่ห้องประชุมบัณฑติวิทยาลยั 
เวลา 09.30-09.50 น.  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แนะน าผู้บริหาร 

และบุคลากร และน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นและการด าเนินงานของบณัฑิต   วิทยาลยั  
 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร    
เวลา 09.50-10.00 น. แจ้งแนวทางการประเมินของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์                      
                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
เวลา 10.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   
เวลา 15.00-15.30 น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณผ์ูบ้ริหารและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์   
 คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  
 รองคณบดีบณัฑติวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  
 รองคณบดีบณัฑติวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรินทร์  เทวตา 
 รองคณบดีบณัฑติวิทยาลัย (เพชรบุรี) 
 นางนพนันท์  อินทร์สวาท    
 เลขานุการบณัฑติวิทยาลยั 
 นางสาวสายสวาท  พงษ์วิธี 
 หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 นางทิวา  เพ็งตะโก 
 หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
 นางศันสนีย์  สิทธิศักดิ ์

    หัวหน้างานบริหารและธรุการ  
    นางสาวอรุณ  บัวจีน 
    หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ 
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ข้อมูลพื้นฐานของ สกอ. (Common Data Set) 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ข้อมูลอ้างอิง ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1     
 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 45 

        -  ด้านการผลิตบัณฑิต/การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 27 

 -ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 1 

     -ด้านการบริการทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 3 

     -ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบง่ชี้ สกอ. 1.1 2 

     -ด้านการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 12 

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 45 

 -ด้านการผลิตบัณฑิต/การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 27 

 -ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 1 

 -ด้านการบริการทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 3 

 -ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 2 

 -ด้านการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 12 

  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณท้ังหมด ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 64 

 -ด้านการผลิตบัณฑิต/การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 42 

 -ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 1 

 -ด้านการบริการทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 4 

 -ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 3 

 -ด้านการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 14 

  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 64 
 -ด้านการผลิตบัณฑิต/การจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 42 
 -ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 1 
 -ด้านการบริการทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 4 
 -ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 3 
 -ด้านการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 14 

องค์ประกอบท่ี 2     

  จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด หลักสูตร สกอ.2.1  

       - ระดับอนุปริญญา หลักสูตร สกอ.2.1  

        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ.2.1  
        - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร สกอ.2.1  
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        - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   79 
หลักสูตร 

บฑ.จ านวน 1 
หลักสูตร 

 
                     ระดับปริญญาโท แผน ก หลักสูตร สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   48 

หลักสูตร 
                     ระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข หลักสูตร สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   31 

หลักสูตร 
        - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   37 

หลักสูตร 
  จ านวนหลักสูตรท่ีมีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตร สกอ.2.1  

       - ระดับอนุปริญญา หลักสูตร สกอ.2.1  
       - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ.2.1  
        - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   79 

หลักสูตร 

บฑ.จ านวน 1 
หลักสูตร 

        - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 บฑ.จ านวน 31
หลักสูตร 

------------------------ 
 

 จ านวนหลักสูตรท่ีเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

หลักสูตร สกอ.2.1  

       - ระดับอนุปริญญา หลักสูตร สกอ.2.1  
       - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ.2.1  
       - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร สกอ.2.1  
       - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1 66 
       - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1 28 
  จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารย์มีภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นควา้อิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตร สกอ.2.1  

        - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ.2.1  
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  จ านวนหลักสูตรท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่าง
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร สกอ. 2.1  

        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สกอ. 2.1  
        - ระดับปริญญาโท หลักสูตร สกอ. 2.1  
        - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร สกอ. 2.1  
 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา คน สกอ.2.1  
       - ระดับอนุปริญญา (โครงการปกติ) คน สกอ.2.1  
        - ระดับอนุปริญญา (โครงการพิเศษ) คน สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาตรี  (โครงการปกติ) คน สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาตรี  (โครงการพิเศษ) คน สกอ.2.1  
       - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (โครงการปกติ) คน สกอ.2.1  
       - ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) คน สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาโท   (โครงการปกติ) คน สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   

1,136 คน 
------------------- 
บฑ.หลักสูตร EI
จ านวน 4 คน 

        - ระดับปริญญาโท   (โครงการพิเศษ) คน สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   
2,504 คน 

------------------- 
บฑ.หลักสูตร EI
จ านวน 19 คน 

        - ระดับปริญญาเอก  (โครงการปกติ) คน สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   291 
คน 

        - ระดับปริญญาเอก  (โครงการพิเศษ) คน สกอ.2.1 มศก.ท้ังหมด   495
คน 
 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาตรี  (โครงการปกติ) FTES สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาตรี  (โครงการพิเศษ) FTES สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาโท   (โครงการปกติ) FTES สกอ.2.1  
       - ระดับปริญญาโท   (โครงการพิเศษ) FTES สกอ.2.1  
       - ระดับปริญญาโท   (เฉพาะภาค ก) FTES สกอ.2.1  
       - ระดับปริญญาโท   (เฉพาะภาค ก ท่ีเป็นหลักสูตร ก/ข)) FTES สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาเอก  (โครงการปกติ) FTES สกอ.2.1  
        - ระดับปริญญาเอก  (โครงการพิเศษ) FTES สกอ.2.1  
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  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ท้ังหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี FTES สกอ.2.1  
        - จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (โครงการปกติ) FTES สกอ.2.1  
        - จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (โครงการพิเศษ) FTES สกอ.2.1  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ คน สกอ.2.2, 2.3  

สมศ.7 
 

 จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง คน สกอ.2.2, 2.3  
สมศ.7 

 

  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ คน สกอ.2.2, 2.3  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน สกอ.2.2, สมศ.14  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน สกอ.2.2, สมศ.14  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คน สกอ.2.2, สมศ.14  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน สกอ.2.3, สมศ.14  

  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน สกอ.2.3, สมศ.14  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คน สกอ.2.3, สมศ.14  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ คน สกอ.2.3, สมศ.14  
 จ านวนอาจารย์ท่ีอายุงานยังไม่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน สกอ.2.3  
 จ านวนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ คน สกอ.2.3  
 จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ คน สกอ.2.4  
       - ในประเทศ คน สกอ.2.4  
       - ต่างประเทศ คน สกอ.2.4  
       - ท้ังในและต่างประเทศ คน สกอ.2.4  
 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 

(ข้าราชการและพนกังาน) 
คน สกอ.2.4 

บฑ.20 คน 

       - ในประเทศ คน สกอ.2.4 บฑ.20 คน 
       - ต่างประเทศ คน สกอ.2.4 บฑ.12 คน 
       - ท้ังในและต่างประเทศ คน สกอ.2.4 บฑ.12 คน 
 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีนักศึกษาใช้งาน  เครื่อง สกอ.2.5 1 คน/เครื่อง 
       - เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เครื่อง สกอ.2.5 14 เครื่อง 
       - เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา เครื่อง สกอ.2.5  
 จ านวน proxy ท่ีให้นักศึกษาใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย หมายเลข สกอ.2.5  
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา 
คะแนน สกอ.2.5 4.68 

บฑ.หลักสูตร EI 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอนและพัฒนาการนักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คะแนน สกอ.2.5 4.47 
บฑ.หลักสูตร EI 
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 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ 
อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

คะแนน สกอ.2.5 4.68 
บฑ.หลักสูตร EI 

 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

คะแนน สกอ.2.5 4.58 
บฑ.หลกัสูตร EI 

 จ านวนหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตร สกอ.2.6 1 
บฑ.หลักสูตร EI 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คะแนน สกอ.2.6 4.47 
บฑ.หลักสูตร EI 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้
งาน และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จากภาครัฐหรือเอกชน 

ช้ิน สกอ.2.7  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีการน าไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง สกอ.2.7  
 จ านวนโครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  โครงการ สกอ.2.7, 2.8 มศก. 2 โครงการ 

บฑ.หลกัสูตร EI 2 
โครงการ 

       - ระดับปริญญาตรี โครงการ สกอ.2.7, 2.8  
       - ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ สกอ.2.7, 2.8 บฑ.หลักสูตร EI 2 

โครงการ 
 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
คน สกอ.2.8  

องค์ประกอบท่ี 3   บฑ.หลักสูตร EI 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา  คะแนน สกอ. 3.1 4.44 

บฑ.หลักสูตร EI 
  จ านวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม โครงการ/

กิจกรรม 
สกอ. 3.2 มศก. 15 โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI  
15 โครงการ 

  จ านวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2 มศก. 10 โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI  
13 โครงการ 

  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน สกอ. 3.2 มศก. 2855โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI  
23 โครงการ 

  จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2  
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  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน สกอ. 3.2  

  จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2  

  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน สกอ. 3.2  
  จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โครงการ/

กิจกรรม 
สกอ. 3.2 มศก. 3 โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI 
 3 โครงการ 

  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน สกอ. 3.2 มศก. 872 คน 

บฑ.หลักสูตร EI  
23 คน 

 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ. 3.2 มศก. 3 โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI  
3 โครงการ 

  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน สกอ. 3.2 มศก. 1,000 คน 

บฑ.หลักสูตร EI  
23 คน 

 องค์ประกอบท่ี 4   บฑ.หลักสูตร EI  
 

 จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง สกอ.4.2  
       - จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ชื่อเรื่อง สกอ.4.2  
       - จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ชื่อเรื่อง สกอ.4.2  
       - จ านวนผลงานท่ีจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ชื่อเรื่อง สกอ.4.2  
       - จ านวนผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ ชื่อเรื่อง สกอ.4.2  
 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล ชื่อเรื่อง สกอ.4.2  
 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ บาท สกอ.4.3  
       - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท สกอ.4.3  
       - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท สกอ.4.3  
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นนักวิจัย คน สกอ.4.3  
  จ านวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ คน สกอ.4.3  
  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนวิจัย คน สกอ.4.3  
        - จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน คน สกอ.4.3  
        - จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนจากภายในสถาบัน คน สกอ.4.3  

 องค์ประกอบท่ี 5   มศก 

บฑ.หลักสูตร EI  
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  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ คน สกอ.5.1  

  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.5.1 มศก. 12 โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI  
12 โครงการ 

     -จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.5.1 บฑ.หลักสูตร EI  
12 โครงการ 

     -จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการวิจัย โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.5.1 บฑ.หลักสูตร EI  
7 โครงการ  

      -จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.5.1 บฑ.หลักสูตร EI  
12 โครงการ 

 องค์ประกอบท่ี 6   มศก. 
--------------------
บฑ.หลักสูตร EI  

 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 
สกอ.6.1 มศก. 3 โครงการ 

บฑ.หลักสูตร EI  
3 โครงการ 

      - จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.6.1 บฑ.หลักสูตร EI  
3 โครงการ 

             -จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.6.1 บฑ.หลักสูตร EI  
3 โครงการ 

     - จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.6.1 บฑ.หลักสูตร EI  
3 โครงการ 

 จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ชิ้นงาน สกอ.6.1 - 

 องค์ประกอบท่ี 7   บฑ.หลักสูตร EI  
(ไม่มีอาจารย์

ประจ า) 
  จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด คน สกอ.7.4 20 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ คน สกอ.7.4  
        - ในประเทศ คน สกอ.7.4  
       - ต่างประเทศ คน สกอ.7.4  
        - ท้ังในและต่างประเทศ คน สกอ.7.4  
  จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ คน สกอ.7.4  
        - ในประเทศ คน สกอ.7.4 20 
       - ต่างประเทศ คน สกอ.7.4 12 
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        - ท้ังในและต่างประเทศ คน สกอ.7.4 12 
  จ านวนอาจารย์ประจ า(รวมนักวิจัย)ท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คน สกอ.7.7 

 

        - ด้านการวิจัย คน สกอ.7.7  
        - ด้านศิลปวัฒนธรรม คน สกอ.7.7  
       - ด้านอื่นๆ คน สกอ.7.7  

 
 

 องค์ประกอบท่ี 8    

  รายรับท้ังหมด บาท สกอ.8.1 36,614,951.00 
  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1 208,000.00 
  ค่าใช้จ่ายท้ังหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน  

(รวมค่าเสื่อมราคา) 
บาท สกอ.8.1 28,717,297.79 

  ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (รวมค่าเสื่อมราคา) บาท สกอ.8.1 530,703.92 
  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1 208,000.00 
  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บาท สกอ.8.1 120,000.00 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  บาท สกอ.8.1 21,100.00 
  ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  บาท สกอ.8.1 48,931.00 
 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  บาท สกอ.8.1 8,564,537.54 
  สินทรัพย์ถาวร บาท สกอ.8.1 0.00 

องค์ประกอบท่ี 9    
 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ข้อ สกอ.9.1 9 ข้อ 
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ สกอ.9.1 CHE QA ONLINE  

SYSTEM    
 จ านวนเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายนอก

สถาบัน) 
สถาบัน /
กิจกรรม 

สกอ.9.1 -ระดับสถาบัน 
จ านวน 5 สถาบัน 
-ระดับหน่วยงาน 
จ านวน 2 สถาบัน 
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 แนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวจิัยด้านการประกันคุณภาพ โครงการ /

กิจกรรม 
สกอ.9.1 -โครงการการ

จัดการความรู้ เพ่ือ
แสวงหาแนวปฏิบัติ
ท่ีดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระหว่างเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 
-งานวิจัยประกัน
คุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 10    

    จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.10.1-10.2  
1 โครงการ 

   จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.10.1-10.2 1 โครงการ 

   จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
ไทย 

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.10.1-10.2 1 โครงการ 

    กิจกรรม/โครงการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.10.1-10.2 1 โครงการ 
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ข้อมูลพื้นฐานของ สมศ. (Common Data Set) 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(บัณฑิตส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554)  

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (คน)  

   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ (คน)  

   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า (คน)   

   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท (คน)  

   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร (คน)  

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ (คน) )   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา (คน)   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาต่อ (คน) (บัณฑติทีไ่ม่ได้ท างานก่อนเข้าศึกษาแล้วศกึษาต่อ)  

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาต่อ (คน) (บัณฑติทีท่ างานก่อนเข้าศึกษาแล้วศึกษาต่อ)  

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)  

 ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจเรื่องเรื่องการมีงานท า  
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ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

2 
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) (บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556)  

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)   
(แบ่งเป็น 2 กรณี)  

-ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  
-ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  

 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) (บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556) 824 คน 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) (แบ่งเป็น 2 กรณี)  
-ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  
-ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.51 

 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 213 คน 

 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 31.32 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) (บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556) 77 คน 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) (แบ่งเป็น 2 กรณี)  
-ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  
-ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.69 

 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 30คน 
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 ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 42.86 

 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ผลงานตีพิมพ์ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556)  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (คน) (บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556) 747 คน 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทแผน ก. (บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556) 559 คน 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทแผน ข. (บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556) 188 คน 

 จ านวนงานวิจัยท่ีมีการตีพมิพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

 จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ทีไ่ด้รับการยอมรับในสาขา  

 จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

 จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   

 จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับในแต่ละสาขา  

 จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา   

 จ านวนรวมของบทความวิจัย ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น ISI หรือ SCOPUS  

 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร่   

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  

 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้การตีพิมพ์ (ผลงานตีพิมพ์ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556)  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (คน) (บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556) 77 คน 

จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาเอก)  

- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ปรากฎใน

ฐานข้อมูล TCI 
 

- จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ.  
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.  
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI  
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล Scopus  
- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์
 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์
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- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร่   

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน)  

  จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน)  

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (คน)  

 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน)  

 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ (คน)  

 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ (คน)  
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จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ)  

- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI  
- จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ.  
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.  
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI  
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล Scopus  
- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์
 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร่   

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
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- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  

 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

6 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน)  

  จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน)  

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (คน)  

 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน)  

 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ (คน)  

 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ (คน)  

จ านวนรวมของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน)  

 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

7 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน)  

  จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน)  

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (คน)  
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 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน)  

 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ (คน)  

 จ านวนนกัวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ (คน)  

จ านวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคณุภาพ  

- บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ  
- บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ  
- ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย   
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 12 

  จ านวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรยีนการสอน 12 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 7 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจยั 12 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กรภายนอก  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 2 
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ด้านการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

10 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  3 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 100 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 3 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่กดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 3 

 จ านวนรางวัล/นักศึกษา/บุคลากรทีไ่ด้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ - 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
( หมายถึง ปฏิบัติได,้   หมายถึง ปฏิบัติไมไ่ด้ หรือปฏิบตัิได้แตไ่ม่ครบถ้วน) 

 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี  

  อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมคีวามสุนทรีย ์  

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 100 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีชุ่มชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีชุ่มชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน 

2 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 2 
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  ปรับแต่งและรักษาภมูิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ าเสมอ  

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
บุคลากร = 4.17 

นักศึกษา บฑ.EI = 4.47 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

12 
 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบนั 
( หมายถึง การด าเนินงานมีความครอบคลุม,   หมายถึง การด าเนินงานไม่มคีวามครอบคลมุ) 

ประเมินระดับสถาบนั 

สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา  

  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

  สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบขอ้บังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา  

 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประเด็น  

 คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน  

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารสถาบันโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  

 
  



รายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ                                                  ประจ าปีการศึกษา  2556 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  304 | P a g e  

 
 

ตัว
บ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 

14 การพัฒนาคณาจารย์  
  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี  
  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตร ี  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
คะแนนประเมินการประกันคณุภาพภายในโดยต้นสังกัด   
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพการประชุมสัมมนาต่างๆ 
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โครงการศึกษาดูงาน ณ nanyang technological university  ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม

จันทร์ จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 20-22 มิถุนายน 2556 
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การลงนามความร่วมมือหลักสูตรนิติวิทยาศาตร์และพิธีลงนามข้อตกลงความร่สมมือทางวิชาการระหว่าง
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางและส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่  29  
สิงหาคม  2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสห
วิทยาการและการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2556 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

2556 
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โครงการ “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNING CEREMONY” French Embassy in Thailand  

Silpakorn University   วันที่  11  ตุลาคม  2556 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (ส านกังานบางรัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการศึกษาดูงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ตุลาคม 2556  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทของบุคลากรกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
และการศึกษาดูงานการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  วันที่  30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 
2556 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ และน า
สิ่งที่ได้รับกลับไปใช้กับชุมชน 
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โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลและการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  วันที่  27  พฤศจิกายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะจากศิลปินประเทศอิลาลี  วันที่  9  ธันวาคม  2556  โดยจัดแสดง
น าเสนอผลงาน ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา   
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โครงการ “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ Team building and team efficiency ตามแนวความคิดองค์การ
แบบ happy workplace  วนัที่ 10 ธันวาคม 2556  จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการท าวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) ที่ปรึกษา ศ.เกียรตคิุณ นพ.ยงยุทธ 

วัชรดุลย์  (ภายใต้โครงการจากหิ้งสู่ชุมชนครั้งท่ี 4)  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากรวันท่ี 11 ธันวาคม  2556 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
วันที่ 17 มกราคม 2557 ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร”์  วันท่ี  17 มกราคม 

2557 
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โครงการอบรม เรื่อง การเขียนเอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์วิทยนิพนธ์  ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2557 /  
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2557 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะ ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับประเทศในกลุ่มอาเซียน  วันที่  19  มีนาคม  2557 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ วันที่  26  มีนาคม  2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 
50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจ าปี 2557 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รอบท่ี 1 วันที่ 29 มีนาคม – 27 เมษายน 2557 / รอบท่ี 2 วันที่ 21 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2557             
อาคาร 50 ปี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2557 
วันที่  11  เมษายน  2557 ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4  เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร  เรื่อง การจัดการความรู้ : พัฒนาคุณภาพงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่  14-15  มิถุนายน  2557 
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