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ค าน า 
  

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) นี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลาดังกล่าว และเพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในได้ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย                    
ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้น ามาใช้ในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ซึ่งจากการทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับบทบาท
ใหม่เพ่ิมเติมโดยท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่โดย
ความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรองรับความต้องการของชุมชนและสังคมเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของประเทศ จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมี
ภารกิจปัจจุบัน 2 ส่วน คือ  

 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ (โดยอาจารย์ประหลักสูตรมาจากคณะวิชา

ร่วม) ดังนั้น การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัยจึง

ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสกอ. 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
และบัณฑิตวิทยาลัยจะยังคงพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และพัฒนา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ และตามทิศทางและเปูาหมายของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ซึ่งจากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับ
บทบาทใหม่เพ่ิมเติมโดยท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการที่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่
โดยความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรองรับความต้องการของชุมชนและสังคม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของประเทศ จึงท าให้บัณฑิตวิทยาลัยมี
ภารกิจปัจจุบัน 2 ส่วน คือ  

 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ (โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาจากคณะ

วิชาร่วม)  

 ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ จ านวน 5 หลักสูตร โดยในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น ใช้อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าคณะวิชาร่วม ดังนี้  
 1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี
การศึกษา 2555) 
 2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2557) 

3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี
การศึกษา 2558) 

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง  (เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกปีการศึกษา 2558) 

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 
2558) 

 
 ดังนั้น การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัยในปีการศึกษา 2558            
จึงประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ.  
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จากบทบาทและภารกิจดังกล่าวข้างต้น และเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มี
อาจารย์ประจ า ดังนั้น จึงขอรับการประเมินจ านวน 5 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.  การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงานสนับสนุนฯ) 

6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

5 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งช้ี 
  

 ผลการประเมินตนเองของคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า ได้ด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบัน โดยมีผลการประเมินทั ้ง 5 องค์ประกอบ อยู ่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.56 มี
รายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

1. การผลิตบัณฑิต 3.02 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 
6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 

4.37 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.56 
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ส าหรับผลการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบมีดังต่อไปนี้  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการประจ าปีการศึกษา 2558 
รวมจ านวน 5 หลักสูตร และรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรไป
เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558                   
ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ของ สกอ. 
 จุดเด่น 

1. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีความส าคัญและจ าเป็น ที่เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยได้แก่ 
หลักสูตร 

2. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร หรือเป็นทางเลือกแก่ผู้เรียน 
เช่น องค์กร สถาบัน ผู้เรียน เป็นต้น  

3. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพเนื่องจากมาจากศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความ
เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

4. เป็นโอกาสในการน าหลักสูตรเข้าสู่อาเซียน  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเปูาหมายของผู้ใช้หลักสูตร และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และสถาบัน เพ่ือร่วมกันสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสูตรที่ก าหนด ทั้งภายในประเทศและต่างประทศ 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผน
ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และได้ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยแบ่งเป็น  
 1.งานบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการด าเนินการบริการวิชาการให้กับ
อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 5 โครงการ  
 2.งานบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน 
และสังคม เป็นการด าเนินการบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยการสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนการ
ด าเนินการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 
โครงการ  
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จุดเด่น 
1. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย  
2. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานสามารถสนับสนุนได้ทั้งการเรียนการสอน และการ

วิจัย และเป็นประโยชน์ต่อท้ังนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชน และสังคม  
3. สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการ

บริการวิชาการเพ่ือการบูรณาการด้านการวิจัย โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเกณฑ์ 

4. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด าเนินการงานบริการวิชาการของหน่วยงานตามแนวทางที่ก าหนด 
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ โดยเฉพาะ

ด้านงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม (เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ตามเกณฑ์ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนด โดยด าเนินการโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Creative Art Disseminating 
2016)  โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                   
สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  

จุดเด่น 
 1. มีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และต่อ
ชุมชนและสังคมได้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 2.  มีเวทีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติแก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน ได้เผยแพร่ผลงานออกสู่ระดับนานาชาติ 

 3.  เปิดโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจให้คณาจารย์และ นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ในโอกาสต่อไป     

4. ตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ
สร้างสรรค”์  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
2. ขยายการสร้างความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับสถาบันภายนอกมากยิ่งขึ้น  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการการบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ                   
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   

จุดเด่น 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

 3. มกีารจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร  
จุดที่ควรพัฒนา  
ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรเพ่ือให้                   

ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่สกอ.ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง  

 
องค์ประกอบที่ 6  ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภาระกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
    สนับสนุน) 
ตัวบ่งชี้ 6.1    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน โดยมีผลการด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  
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จุดเด่น 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่

มีการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน   
จุดที่ควรพัฒนา 
ด าเนินการติดตาม ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

ให้บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 
การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การน าระบบไอทีสิส iThesis หรือระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  มาใช้ในการจัดพิมพ์
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. การยกระดับมาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษ SEPT 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักสูตรพหุวิทยาการเข้าสู่อาเซียน 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2515 โดยมีก าเนิดมาจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แสดงเหตุผลความจ าเป็นว่าให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 7/2512 ที่เสนอแนะคณะ
โบราณคดีท าการสอนในขั้นบัณฑิตศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้ก าหนดว่า 
มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ในเมื่อมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่จะ
รับผิดชอบด าเนินงานการศึกษาระดับนี้ โดยเฉพาะจะท าหน้าที่บริหาร วางแผน วางนโยบาย จัดการศึกษา 
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ท าการประสานงานและสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา 
การวิจัย แก่คณะที่เปิดท าการสอน อีกทั้งยังจะท าหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็น
การแบ่งเบาภาระงานของคณะที่จะท าการสอน อันจะท าให้งานสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียม
กันทุกสาขาวิชาที่เปิดท าการสอน 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 โดยเปิดรับนักศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย) มีนักศึกษาทั้งสิ้น 18  
คน 
 ต่อมาในปี 2537 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพ่ือก าหนด
หน้าที่และระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้ก าหนดหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ ให้บัณฑิต
วิทยาลัยมีหน้าที่บริการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดวางแผน ก าหนดควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 ต่อมาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะใน
การน าเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการ
จัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใต้สภาวะของข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่ 
งบประมาณ บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดท าหลักสูตรในลักษณะหลักสูตร
บูรณาการ โดยการดึงศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของ
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สังคมแทนการเปิดหลักสูตรในลักษณะเดี่ยว ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือการจัดท า
หลักสูตรที่สนองกับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”  
 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขึ้น เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะ
วิชาต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์  และเปิดสอนครั้งแรกได้ในปี
การศึกษา 2555 โดยการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจ า ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ ามาจากคณะวิชาต่าง ๆ     
 

1.2  ที่ตั้ง 
 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้ขยายพ้ืนที่ท าการส าหรับใช้ในการติดต่อ ประสานงาน และการบริการต่าง 
ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 3) ชั้น 2 อาคาร
หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ และ 4) ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพชรบุรี 
 
2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้ 

2.1 ปณิธาน 
 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา  
 
2.2 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล  
 
2.3 พันธกิจ 
 บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด ควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

2.4  แผนยุทธศาสตร์  มาตรการของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     หน้า 3 
 

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

 
 มาตรการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาตรการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 แผนปฏิบัติราชการ 
 ในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
 วัตถุประสงค์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 2. ประสานงาน สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินการศึกษาและการวิจัยให้แก่คณะวิชาที่ท า

การเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา                
 3. ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
 4. ด าเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น

มาตรฐานเดียวกัน   
 5. พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

 
3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ด าเนินงาน
โดยภาควิชาและคณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ท า
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้  ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น 
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ  ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนภูมิ
ที่ 1    
 
 คณบดี 

บณัฑิตวิทยาลยั 

ส านกังานเลขานุการ 
บณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วิทยาลยั 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
ในลกัษณะโครงการพิเศษ 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิตศึกษา 
ประจ าคณะ 

(ท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา) 

คณะกรรมการด าเนินงานบณัฑิตศึกษาในลกัษณะโครงการพิเศษ
ประจ าคณะท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
ประจ าคณะ (ท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา) 

คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลกัสูตรพหุวิทยาการระดบั
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 ที่มา :  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มี
คณะกรรมการประจ าคณะกรรมการประจ าบัรฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 
     2.  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2551, วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการบริหารโดยมี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน และประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บัณฑิต
วิทยาลัยยังมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ และยังมีคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน 
คณบดีคณะวิชาที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และประธานหลักสูตรเป็นกรรมการ 
 
4.  รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝุายวิชาการและวิจัย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง   
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝุายศิลปะและการออกแบบ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา       
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี) 

5. นางศันสนีย์  สิทธิศักดิ์     
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

6. นางจินดารัตน์  เปล่งผึ่ง  
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.  รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะวิชา/หน่วยงาน 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  พ.ศ. 2537  มีดังนี้ 
 1.  ก าหนดนโยบาย และแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย    
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 2.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3.  พิจารณาร่างระเบียบ และออกข้อบังคับภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.  พิจารณางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.  จัดการประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 6.  พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
 

รายนามคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   

ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝุายวชิาการและวิจัย 

กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
 
  

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝุายศิลปะและการออกแบบ 
 
 

กรรมการ 
 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา  
 

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
(เพชรบุรี) 

กรรมการ 
 

5. อาจารย์อ ามฤทธิ์  ชุสุวรรณ                      ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
ประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ์         

กรรมการ 

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 ดร.วรางคณา  นพิัทธส์ุขกิจ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะอักษรศาสตร ์

กรรมการ 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  

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
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. นางศนัสนีย์  สิทธิศักดิ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   
        

เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

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

ฝุายวชิาการและวิจัย 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 
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ฝุายศิลปะและการออกแบบ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา  
 

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
(เพชรบุรี) 

กรรมการ 

 5. อาจารย์อ ามฤทธิ์  ชุสุวรรณ                      ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
ประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์          

กรรมการ 

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ 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
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. นางศนัสนีย์  สิทธิศักดิ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย          เลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการบรหิารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย  ส าเนยีงงาม   คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
5. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิา  สนทเศศาสตรเพื่อการศึกษา 

 กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝุายวชิาการและวิจัย 

กรรมการ 

7. นางศันสนีย์  สทิธิศักดิ ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย          เลขานุการ 
 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 “บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ก าหนดตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” 
 
8. จุดเด่น 
 “บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด ควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย” 
 
 
 

ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 1. งานบริหารและธุรการ 
  1.1 หน่วยธุรการ 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับภาระงานด้านสารบรรณ ตั้งแต่การรับ -ส่งหนังสือ การควบคุมเอกสาร
ราชการโดยใช้ระบบ E-document มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
ดูแลระบบงานสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย  
  1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
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  มีหน้าที่เก่ียวกับงานการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง      การจ้าง  
การเลื่อนระดับ  เลื่อนขั้น  การพิจารณาความดีความชอบ  และการพัฒนาบุคลากร  
  1.3 หน่วยประชุมและประสานงาน 
   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ตั้งแต่การจัดท าวาระการประชุม   การแจ้งมติที่
ประชุมให้หน่วยงานในบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและด าเนินการตามมติที่
ประชุมต่อไป การจัดท ารายงานการประชุม การจัดท าสรุปมติที่ประชุมประจ าปีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการค้นหา
เรื่องและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการจัดประชุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย เช่น การประชุมหัวหน้างาน /เจ้าหน้าที่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ประสานงานกับคณะวิชา/สาขาวิชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ หรือการประสานงานในเรื่องต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารและ
ธุรการ 
  1.4 หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม การสื่อสารมวลชน  
การจัดท 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 เนินงานด้านการเงิน  การบัญชี  การเบิกจ่ ายเงินงบประมาณแผ่นดิน            
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษ ดูแลตรวจสอบ การขออนุมัติเบิกจ่าย เอกสารการ
เบิกจ่าย การวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี การจัดท ารายงานงบการเงินเพ่ือเสนอฝุายตรวจสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย  
 
  2.2 หน่วยพัสดุ 
         มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหา การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท า
บัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาหลักฐานใบส าคัญและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ประสานงานในการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี การจ าหน่ายพัสดุ เป็นต้น 
  2.3  หน่วยงบประมาณ 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ เงิน
รายได้ และงบประมาณโครงการพิเศษ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   การจัดสรร
งบประมาณโครงการพิเศษไปยังสาขาวิชา/คณะวิชาตามเกณฑ์การจัดสรรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และมหาวิทยาลัยก าหนด การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 
 3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
  3.1 หน่วยมาตรฐานการศึกษา 
         มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการรับเข้าศึกษาตั้งแต่การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา
ใหม่ประจ าปี การจัดท าคู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประสานงานกับ
ฝุายอ่ืนในการด าเนินการเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก เช่น การประชาสัมพันธ์ การขอใช้สถานที่สอบเป็นต้น 
เผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมและจัดโครงการทางด้านวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย การจัดท า ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.2 หน่วยมาตรฐานหลักสูตร 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การวิเคราะห์หลักสูตร  การขอเปิดหลักสูตรใหม่ การ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด การเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านหลักสูตรของทุกสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  3.3 หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
อนุมัติหัวข้อ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ การ
จัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยานิพนธ์ การจัดเตรียม/จัดหาโปรแกรม เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและการด าเนินการด้านทุนการศึกษาและ
ทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นต้น 
 
 
 
 4. งานบริการการศึกษา 
  4.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผล 
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านทะเบียนการศึกษาและประเมินผลการศึกษา ตั้งแต่แรกรับขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การสอบประจ าภาคและการสอบอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
การจัดท าฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัติและการศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ 
เช่น การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การจัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้พ้นสภาพ
การศึกษา การจัดท าใบปริญญาบัตร การขึ้นทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษา  การประสานงานการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร การตรวจสอบเอกสารการศึกษาจากสถาบันเดิมของนักศึกษา การให้ความร่ วมมือ
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หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และสถานภาพของ
นักศึกษา 
  4.2 หน่วยบริการนักศึกษา 
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษาทุกวิทยาเขต เช่น การให้ข้อมูลด้านการศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย การออกหนังสือรับรอง หนังสือส าเร็จการศึกษา หนังสือระเบียนรายวิชา (transcript)  เป็น
ต้น  
  4.3 หน่วยกิจการนักศึกษา 
            มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการและสังคมให้แก่นักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เช่นเผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตร การประชุมทางวิชาการ  การจัด
กีฬาสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษาเก่า  นักศึกษาใหม่  บัณฑิตวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 
 5. งานแผนและพัฒนาระบบ 
  5.1 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            มีหน้าที ่เกี ่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งแผนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การติดตาม สรุปผล 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินสรุปผลการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัยสถาบัน การประสานงานการจัดท า  E-Journal เพ่ือเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย์ และการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกใน เรื่องต่าง  ๆ  ที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
  5.2 หน่วยพัฒนาระบบและสารสนเทศ 
  มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดท าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ดูแลการจัดท าวารสารวิชาการ E-Journal   
การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา การดูแลระบบงานสารสนเทศภายในเพ่ือ
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ต  ควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง 
server และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะใช้งานหรือให้บริการได้อย่างรวดเร็ว บริการซ่อมบ ารุงและแก้ไข
ข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในบัณฑิตวิทยาลัยเบื้องต้นก่อนประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พัฒนาระบบโปรแกรมเพ่ือการใช้งานอ่ืน ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5.3 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ประสานงานจัดด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือใช้ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  การจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันและประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมกับบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปี การจัดให้มีการพัฒนาระบบ
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ราชการและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (กพร.)  และระบบการควบคุม
คุณภาพภายใน  
 
9. การเรียนการสอน 

9.1 หลักสูตร 
การด าเนินการดา้นหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) 

 1. หลักสูตรใหม่ 
  ปีการศึกษา 2558  มีหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 5 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3 
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

ระดับปริญญาเอก  

   1.  หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558) 

 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

2. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 
2559) 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

ระดับปริญญาโท  
1. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรม 

ที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

2. หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม
และอสังหาริมทรัพย์ (หลักสตูรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

3. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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 2. หลักสูตรปรับปรุง (การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือสาระส าคัญของหลักสูตร) 
  ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 3 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททั้ง 3 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้  
ตารางที่ 2 แสดงหลักสูตรปรับปรุง ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

ระดับปริญญาโท  
1. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

2. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

 
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร) 

 ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 54 หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 17 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จ านวน 37 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3  แสดงหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

ระดับปริญญาเอก  

   1.  หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

2. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
3. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม  วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
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ฉบับป ีพ.ศ. 2558 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
4. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับป ีพ.ศ. 2558 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
5. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาจารึกศึกษา ฉบับป ีพ.ศ. 2555 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
6. หลักสตูรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
7. หลักสตูรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ ฉบับป ีพ.ศ. 2557 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 
8. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
9. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

10. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  
ฉบับป ีพ.ศ. 2557 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 

   11.  หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 
ฉบับป ีพ.ศ. 2556 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

12. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
13. หลักสตูรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับป ี

พ.ศ. 2556 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
14. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ี

พ.ศ. 2556 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

15. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลเิมอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ีพ.ศ. 2556 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

16. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
17. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 (ต่อ) 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

ระดับปริญญาโท  

   1.  หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

2. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

3. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 
2555 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
4. หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมไทย  วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
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ฉบับปี พ.ศ. 2555 
5. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2555 วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
6. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรม  

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

7. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

8. หลักสตูรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑติ ฉบบัปี พ.ศ. 2555 วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 
9. หลักสตูรภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

10. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
   11.  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2557 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

12. หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 
13. หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
14. หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

(1) ฉบับปี พ.ศ. 2551 

(2) ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 

วันท่ี 9 กันยายน 2558 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 

15. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 

16. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ ฉบับปี พ.ศ. 
2556 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

17. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 
18. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
19. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

 
ตารางที่ 3 (ต่อ) 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

20. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
   21.  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

22. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
23. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
24. หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
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25. หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
26. หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

27. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

28. หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชศาสตรส์ังคมและการบริหาร 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
29. หลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
30. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม 

พอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
   31.  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

32. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับป ีพ.ศ. 2556 วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 
33. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

34. หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 
2555 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 

 
35. หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

36. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 

37. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

 
 4. ปิดหลักสูตร  
 ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 3 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททั้ง 3 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้  
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ตารางที่ 4  แสดงหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หลักสตูร 
สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 

ระดับปริญญาโท  
1. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2552 วันท่ี 13 มกราคม 2559 
2. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2558 วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 
3. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ฉบับปี พ.ศ. 

2556 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2559 

 
 5. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) 
 ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 109 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้  
 1. ปริญญาเอก  จ านวน 37 หลักสูตร 
 2. ปริญญาโท  จ านวน 72 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 37 หลักสูตร 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 
 

Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and 
Tourism (International Program) 
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3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 คณะโบราณคด ี
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 

7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 

8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 

9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

 คณะมัณฑนศิลป์ 
10 Doctor of Philosophy Program in Design Arts (International Program) 

 คณะอักษรศาสตร์ 
11 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

12 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

14 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

20 Doctor of Philosophy Program in Mathematics (International Program) 

21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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24 Doctor of Philosophy Program in Bioinorganic Chemistry (International 
Program) 

25 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
26 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 

27 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

28 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

29 
 

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering (International 
Program) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
30 Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 

(International Program) 

31 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

32 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

33 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

34 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ 
35 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 

 

 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
36 
 

Doctor of Philosophy Program in Bioscience for Sustainable Agriculture  
(International Program) 

 วิทยาลัยนานาชาติ 
37 
 

Doctor of Philosophy Program in International Business (International 
Program) 

ระดับปริญญาโท  จ านวน 72 หลักสูตร 
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 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

9 
 

Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and Tourism 
(International Program) 

10 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

12 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะโบราณคด ี
13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 

14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา 

15 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 

16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
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 คณะมัณฑนศิลป์ 
18 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

19 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

20 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

 คณะอักษรศาสตร์ 
21 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

22 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

23 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
24 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

25 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

26 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

27 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

28 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

29 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

30 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

31 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

32 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

33 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

34 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

35 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
36 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
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37 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

38 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

39 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

40 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

41 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

42 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

43 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

44 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

45 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

46 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
47 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

48 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

49 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  

50 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  

51 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

52 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
53 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

54 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

55 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

56 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

57 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
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58 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ 
59 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

60 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 คณะดุริยางคศาสตร์ 
61 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
62 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

63 Master of Science in Bioscience for Sustainable Agriculture (International 
Program) 

 วิทยาลัยนานาชาติ 
64 Master of Business Administration Program in Hotel and Tourism 

Management (International Program) 

65 Master of Business Administration Program in International Business 
(International Program) 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
66 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ 
67 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

68 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม 
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69 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

70 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

71 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 

72 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ 

 
 6. หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6.1 หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  มีจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะอักษรศาสตร์ 
2) คณะศึกษาศาสตร์ และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 
 

 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่  1) คณะโบราณคดี 
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2557 
 

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะดุริยางคศาสตร์   
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 4) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558 
 

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี   เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี
การศึกษา 2558 
 

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ และคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558  
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 6. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ 
ก าหนดเปิดรับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559 
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หลักสูตรพหุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน 
 

ตารางที่ 6  สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 

  หลักสูตร สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2558 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 
1. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสนเทศ

ศาสตร์เพื่อการศึกษา 
27 มิถุนายน 

2555 
2555 -    -  - 

2. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 

7 สิงหาคม 2557 2557 -     - - 

3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง 

 2558 -      - - 

4. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม 

 2558 -      - - 

5. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร 

 2558 -       - - 
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9.2 ข้อมูลนักศึกษา 
 1. ข้อมูลนักศึกษาใหม่  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  แสดงจ านวนนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2558   

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 88 130 218 

    1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 13 - 13 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 13 - 13 

    2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 10 15 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว - 3 3 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 5 - 5 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 7 7 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม - - - 

    3.คณะโบราณคด ี 10 - 10 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 8 - 8 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา - - - 

 สาขาวิชาโบราณคดี 2 - 2 

 สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา - - - 

    4.คณะมัณฑนศิลป์ - 8 8 
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  (หลักสูตรนานาชาติ) - 8 8 

    5.คณะอักษรศาสตร์ 6 - 6 
  สาขาวิชาภาษาไทย 5 - 5 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 - 1 

    6.คณะศึกษาศาสตร์ 24 69 93 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 6 - 6 

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9 26 35 

    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
     กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ 1 10 11 

     กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ - 7 7 

     กลุ่มการสอนภาษาไทย - 7 7 

     กลุ่มการสอนสังคมศึกษา 1 9 10 

     กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา - - - 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 7 10 17 

    7.คณะวิทยาศาสตร์ 9 9 18 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) - - - 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 - 1 

  สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์  6 - 6 

  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  (นานาชาติ) 1 - 1 

  สาขาวิชาชีววิทยา 1 - 1 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา - - - 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 

 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม - 9 9 

    8.คณะเภสัชศาสตร ์ 9 - 9 
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2 - 2 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 - 2 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช (หลกัสูตรนานาชาติ) 2 - 2 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 3 - 3 

    9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 - 9 
  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์(นานาชาติ) - - - 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 - 2 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 4 - 4 

 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 1 - 1 

 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 - 2 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

    10.คณะวิทยาการจัดการ 3 30 33 
  สาขาวิชาการจัดการ                                                 3 30 33 

    11.วิทยาลัยนานาชาติ - 4 4 

 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - 4 4 

  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 286 651 937 

  1.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 67 - 67 
  สาขาวิชาทฤฎีศิลป์ 9 - 9 

  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 58 - 58 

  2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 65 34 99 
  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 16 - 16 

  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต - 20 20 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 4 - 4 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 2 - 2 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 21 - 21 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 8 - 8 

  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 14 - 14 

  สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง - 11 11 

  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม - 3 3 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว - - - 

  3.คณะโบราณคด ี 22 28 50 
 สาขาวิชาโบราณคดี 5 - 5 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 5 - 5 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 7 16 23 

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม - 12 12 

 สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 5 - 5 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  4.คณะมัณฑนศิลป์ 3 45 48 
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 10 10 

  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 8 11 

 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ - 27 27 

  5.คณะอักษรศาสตร์ 17 5 22 
  สาขาวิชาภาษาไทย 9 - 9 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8 - 8 

  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ - 5 5 

  6.คณะศึกษาศาสตร์ 12 229 241 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 2 - 2 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 8 94 102 

  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ - - - 

  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย - 15 15 

  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - 21 21 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2 14 16 

  สาขาวิชาจิตรวิทยาชุมชน - 7 7 

  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ - - - 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา                             - 13 13 

 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - 30 30 

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 29 29 

 สาขาวิชาวิธีววิทยาการวิจัยทางการศึกษา - 6 6 

  7.คณะวิทยาศาสตร์ 29 26 55 
  สาขาวิชาเคมีศึกษา - - - 

    สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 5 - 5 

  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 - 2 

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 5 - 5 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 - 3 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา - 3 3 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 - 4 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 - 4 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 11 11 

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ - 12 12 

  สาขาวิชาชีววิทยา 4 - 4 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 - 2 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - - - 

  8.คณะเภสัชศาสตร์ 5 14 19 
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 3 - 3 

  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - 14 14 

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วิทย์) - - - 

  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 1 - 1 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (เภสัช) - - - 

 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และการบริหาร 1 - 1 

    9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60 27 87 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16 - 16 

  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 13 - 13 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                             16 5 21 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                 5 - 5 

  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                 5 18 23 

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                          5 4 9 

  10.คณะวิทยาวิทยาการจัดการ - 149 149 
  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     - 25 25 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 124 124 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

 คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

  11.คณะดุริยางคศาสตร์ - 33 33 
  สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา - 33 33 

  
12. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และ
คณะศึกษาศาสตร์ - 36 36 

  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา - 36 36 

  13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 - 3 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1 - 1 

 สาขาวิชาชัววิทยาศาสตร์เพื่อการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2 - 2 

  14.วิทยาลัยนานาชาติ - 8 8 

  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(นานาชาติ) - 2 2 

  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) - 6 6 

  15.บัณฑิตวิทยาลัย 3 17 20 
  สาขาวิชาสนเทศน์ศาสตร์เพ่ือการศึกษา 3 6 9 

 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม - 3 3 

 สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง - 4 4 

 สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม - 4 4 

 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร - - - 

 ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด 374 781 1,155 
 
 ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการ
พิเศษ รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,155 คน ภาคปกติ จ านวน 374 คน โครงการพิเศษ จ านวน 781 คน จ าแนกเป็น
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 218 คน ภาคปกติ จ านวน 88 คน โครงการพิเศษ จ านวน 130 คน และ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 937 คน ภาคปกติ จ านวน 286 คน โครงการพิเศษ จ านวน 651 คน 
 
  
 
 
 2. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  แสดงจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558   

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 357 589 946 

    1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 31 - 31 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 31 - 31 

    2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 57 73 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว - 50 50 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 16 - 16 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 7 7 

    3.คณะโบราณคด ี 47 - 47 
  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 3 - 3 

  สาขาวิชาเขมร 1 - 1 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 - 20 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 4 - 4 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 6 - 6 

 สาขาวิชาโบราณคดี 6 - 6 

 สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 7 - 7 

    4.คณะมัณฑนศิลป์ - 27 27 
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  (หลักสูตรนานาชาติ) - 27 27 

    5.คณะอักษรศาสตร์ 10 - 10 
  สาขาวิชาภาษาไทย 9 - 9 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 - 1 

    6.คณะศึกษาศาสตร์ 98 344 442 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 22 - 22 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 32 151 183 

    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 

     กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ 4 36 40 

     กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ - 48 48 

     กลุ่มการสอนภาษาไทย - 26 26 

     กลุ่มการสอนสังคมศึกษา 3 24 27 

     กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา - 2 2 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 37 57 94 

    7.คณะวิทยาศาสตร์ 42 30 72 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) 10 - 10 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 - 5 

  สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์  1 - 1 

  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 8 - 8 

  สาขาวิชาชีววิทยา 8 - 8 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 - 3 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 - 3 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - 3 

 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 30 31 

    8.คณะเภสัชศาสตร ์ 44 - 44 
  สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร 7 - 7 

  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 - 3 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 16 - 16 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช (หลกัสูตรนานาชาติ) 7 - 7 
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 3 - 3 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 8 - 8 
 

 

 

 

ตารางที่ 8 (ต่อ) 
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 คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

    9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 - 28 
  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์(นานาชาติ) 6 - 6 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 8 - 8 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 7 - 7 

 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 5 - 5 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 - 2 

    10.คณะวิทยาการจัดการ 41 127 168 

  สาขาวิชาการจัดการ                                                 41 127 168 

    11.วิทยาลัยนานาชาติ - 4 4 
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - 4 4 

  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 972 2,089 3,061 

    1.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 236 - 236 
  สาขาวิชาทฤฎีศิลป์ 60 - 60 

  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 176 - 176 

    2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 226 109 335 
  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 45 - 45 

  สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม - 56 56 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 26 - 26 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 14 - 14 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 75 - 75 

  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 29 - 29 

  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 37 - 37 

  สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง - 40 40 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม - 12 12 

  
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว - 1 1 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 (ต่อ) 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

    3.คณะโบราณคด ี 92 129 221 
 สาขาวิชาโบราณคดี 6 20 26 

  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 16 - 16 

  สาขาวิชาจารึกศึกษา 20 - 20 

  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 2 - 2 

  สาขาวิชาเขมรศึกษา 1 - 1 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 38 58 96 

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม - 51 51 

 สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 9 - 9 

   4.คณะมัณฑนศิลป์ 11 154 165 
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - 3 3 

  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา - 5 5 

  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 41 41 

  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 11 35 46 

 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ - 70 70 

    5.คณะอักษรศาสตร์ 53 31 84 
  สาขาวิชาภาษาไทย 33 - 33 

  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 18 - 18 

  สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 2 - 2 

  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ - 31 31 

    6.คณะศึกษาศาสตร์ 53 783 836 
  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 2 - 2 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17 242 259 

  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  - 26 26 

  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 1 23 24 

  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย - 73 73 

  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 1 77 78 
 

 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 5 108 113 

  สาขาวิชาจิตรวิทยาชุมชน 9 24 33 

  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ - 8 8 

  สาขาวิชาพัฒนศึกษา                             5 53 58 

 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 6 77 83 

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7 59 66 

 สาขาวิชาวิธีววิทยาการวิจัยทางการศึกษา - 13 13 

    7.คณะวิทยาศาสตร์ 113 136 249 
  สาขาวิชาเคมีศึกษา 7 - 7 

    สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 14 - 14 

  สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 4 - 4 

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 7 - 7 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 - 23 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 1 26 27 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 9 

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 - 27 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 60 60 

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ - 45 45 

  สาขาวิชาชีววิทยา 17 - 17 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 - 5 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1 3 4 

    8.คณะเภสัชศาสตร ์ 44 37 81 
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 9 - 9 

  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - 35 35 

     สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ         - 2 2 

  สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วิทย์) 8 - 8 
 

 

 

 

ตารางที่ 8 (ต่อ) 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
  สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม 5 - 5 

  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 11 - 11 

 สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (เภสัช) 5 - 5 

 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และการบริหาร 6 - 6 

    9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 131 77 208 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 - 18 

  สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 35 - 35 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                             44 14 58 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                 8 - 8 

  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม                 8 49 57 

  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน                          18 14 32 

    10.คณะวิทยาวิทยาการจัดการ - 390 390 
  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     - 90 90 

  สาขาวิชาการประกอบการ - 2 2 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                     - 7 7 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 291 291 

    11.คณะดุริยางคศาสตร์ - 89 89 
  สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา - 89 89 

    12. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ - 78 78 
  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา - 78 78 

    13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 - 7 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 - 5 

 สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อการเกาตรกรรมที่ยั่งยืน 2 - 2 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 (ต่อ) 

 คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
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    14.วิทยาลัยนานาชาติ - 27 27 
  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) - 13 13 

  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) - 14 14 

    15.บัณฑิตวิทยาลัย 6 49 55 
  สาขาวิชาสนเทศน์ศาสตร์เพ่ือการศึกษา 4 35 39 

 
สาขาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 2 6 8 

 สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง - 4 4 

 สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปะกรรม - 4 4 

 ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด 1,329 2,678 4,007 
 
 ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งสิ้น 4,007 คน ภาคปกติ จ านวน 1,329 คน โครงการพิเศษ 2,678 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต จ านวน 946 คน ภาคปกติจ านวน 357 คน โครงการพิเศษจ านวน 589 คน และระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน  3,061 คน ภาคปกติจ านวน 972  คน โครงการพิเศษ 2,089 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ข้อมูลนักศึกษาแยกตามหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน 
  
ตารางที่ 9  จ านวนนักศึกษาปริญญาโท จ าแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 
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แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา 

       

ปกติ 1 - - - 3 - 4 

พิเศษ 3 - 9 - 24 - 36 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 

       

ปกติ - - 2 - - - 2 

พิเศษ 3 - 3 - - - 6 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
และศิลปะเสียง 

       

ปกติ - - - - - - - 

พิเศษ 3 - - - - - 3 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม        

ปกติ - - - - - - - 

พิเศษ 3 - - - - - 3 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร 

       

ปกติ (ไม่มีนักศึกษา) 

พิเศษ (ไม่มีนักศึกษา) 

 
       

รวมปกติ 1 - 2 - 3  6 

รวมปกติทุกช้ันปี 6  

รวมพิเศษ 12 - 12 - 24  48 

รวมพิเศษทุกช้ันปี 48  

รวมปกติและพิเศษ 13 - 14  27  54 
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หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

รวมนักศึกษาทุกชั้นปี 54  
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโทจากระบบ EIS ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 25599 
 

9.3  อาจารย์และบุคลากร  
 บุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรรวม 27 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน 28 คน เป็นข้าราชการจ านวน 10 คน ลูกจ้างประจ าจ านวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 11  
คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยจ านวน 5 คน ดังตารางที ่10 
 
ตารางที่ 10 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

รายการ 
ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 
ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 
งานบริหารและธุรการ 2 2 1 2 7 
งานคลังและพสัด ุ 2 2 - - 4 
งานส่งเสรมิและพัฒนาทางวิชาการ 3 4 - - 7 
งานบริการการศึกษา 1 2 2 - 6 
งานแผนและพัฒนาระบบ 1 1 2 - 4 

รวม 10 11 5 2 28 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามต าแหน่ง    

รายการ 
ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 
ลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 3 
นักบริหารงานท่ัวไป

2 - - 5 
นักวิชาการศึกษา 4 6 3 - 14 

นักวิชาการเงินและบญัชี 1 
นักการเงินและบญัชี   

2 - - 3 
นักวิชาการพัสด ุ 1 - - - 1 
นักคอมพิวเตอร ์ - 1 - - 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - - 1 - - 
พนักงานขับรถยนต ์ - - 1 - 1 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - - - 2 2 

รวม 10 11 5 2 28 
 
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 1 - 2 - 1 - - 2 - 7 
งานคลังและพสัด ุ - 2 - - 2 - - - - - - 4 
งานส่งเสรมิและพัฒนาทาง
วิชาการ - 1 2 - 3 1 - - - - - 7 
งานบริการการศึกษา - 1 - - 1 1 - 2 - - - 5 
งานแผนและพัฒนาระบบ - - 1 - - 1 - 1 1 -  4 

รวม - 5 5 - 8 3 1 3 4 2 - 28 
 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ลาออก ในปีงบประมาณ 2552 – ปัจจุบัน  
จ าแนกตามต าแหน่ง 
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รายการ 
ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

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

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

รายการ 

อัตราก าลังปัจจุบัน  
  

รวม 

อัตราก าลังข้าราชการ 
ที่จะเกษียณอายุราชการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 - 2560 
ข้าราช 
การ 

 

พ.ใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
มหา 

วิทยาลัย 

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 2 2 1 2 7 - - - - 
งานคลังและพสัด ุ 2 2 - - 4 - - -  
งานส่งเสรมิและพัฒนา
ทางวิชาการ 3 4 - - 7 - - - - 
งานบริการการศึกษา 1 2 2 - 5 - - - - 
งานแผนและพัฒนา
ระบบ 1 1 2 - 4 - - - - 

รวม 11 9 5 2 28 - - 1 - 
 
 
 
 อาจารย ์

 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
ตารางที่ 11  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา 
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ระดับปริญญา 
ชื่อหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

อยู่
ระหว่าง
ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
ปริญญาโท 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรม
ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ
การศึกษา 

จ านวน  (คน) 

- - 2 - - 1 - 1 1 - - - - 5 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจดหมายเหตุและ
สา รสน เทศมร ดกทา ง
วัฒนธรรม 

จ านวน  (คน) 

- - 2 - - - - 1 2 - - - - 5 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง 

จ านวน  (คน) 

- 1 2 - - 2 - - - - - - - 5 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรม
ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
อนุรักษ์ศิลปกรรม 

จ านวน  (คน) 

- - - - 1 1 - 2 - - 2 - - 5 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต  สาขาวิช า
ธุรกิจการเกษตร 

จ านวน  (คน) 

- - 3 - - 2 - - - - - - - 5 

รวมทุกหลักสูตร 
จ านวน  (คน) 

- 1 9 - 1 6 - 4 3 - 2 - - 25 

ร้อยละ  4 36 - 4 24 - 16 12 - 4 - -  
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10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ด้านการด าเนนิการทุนการศกึษา 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมจ านวน  12  ทุน  เป็นเงิน 180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. ทุนราชกรีฑาสโมสร เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้รับจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร จ านวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/คน รวมเป็นจ านวนเงิน  90,000  บาท  
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีการศึกษาละ 15,000  บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายปิยังกูร ตันวิเชียร สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. นางสาวนอเดียนา  บีฮิง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3. นางสาวมุทิตา    เจริญสุข สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
2. ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน  5 ทุนๆ ละ  

10,000 บาท/คน รวมเป็นจ านวนเงิน  50,000  บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางสาวปุญญิศา ศิลปรัศมี สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. นายสุชน สุจิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3. นายบุญฤทธิ์ พูนพนิช สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. นายธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
5. นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 
3.  ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ            

ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน  4  ทุนๆ ละ  10,000  
บาท  รวมเป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวพรพิมล ภูปัญญา สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. นางสาวอภิญญา   วาทีภักดี สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3. นางสาวพฤตินันทร์ ด านิ่ม สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
4. นายนพพล สุดชารมย์ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
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 การด าเนินการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
          บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ การสนับสนุนทุนการตีพิมพ์และน าเสนอเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 66 ทุน รวมเป็นจ านวนเงิน 890,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

1. ทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจ าปีงบประมาณ  
2559  ครั้งที่ 1  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  33  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  24  
ทุนๆ ละ  10,000  บาท  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  9  ทุนๆ ละ 15,000  บาท   รวมเป็นเงิน
จ านวน  375,000  บาท   (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

1. 55056958 นางสาวอังคณา    ใหญ่ยง   สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 

2. 55056959 นางสาวฐิติพร    มีศีล        สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 

3. 55107902 นางสาวนิชาภา   ทิชากรสกุล   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
4. 55155952 นางสาวอรวรรณ   ประพฤติดี   สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
5. 57155952 นางณัฐสรวงพร   ทองเนื้อนวล   สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
6. 52303801 นายดุสิต    บุญมีก่ า   สาขาวิชาชีววิทยา 
7. 53305801 นายธีรศักดิ์    ฉลาดการณ์   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8. 55355801 นางสาวจินตนา    ตระกูลปักษีโรจน์    สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
9. 57403803 นายภาคย์   มาลัยกฤษณะชลี   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

1. 55002206 นายรุ่งเรือง    สิทธิฤกษ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. 55002211 นายเอกชญงค์   พรขจรกิจกุล    สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3. 57052207 นางสาวเพ็ญวิภา   หมื่นอาจ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
4. 57052209 นางสาวอิสริยะ    นันท์ชัย    สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
5. 57053203 นางสาวอรวรรณ   อินปุย   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
6. 57054204 นายวัชรินทร์    วิมานจตุรงค์    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
7. 57057204 นายพัฒนพล    สิทธิโชค    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
8. 56058305 นางสาวรัตนาวดี ปัญจบุรี   หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
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สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
9. 56107203 นายธนภัทร์   ลิ้มหัสนัยกุล   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
10. 57155201 นางสาวพิมพ์ทิพย์   สายทิพย์   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
11. 57155207 นางสาวปทุมพร    แซ่เตีย   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
12. 57155210 นายสุรวุฒิ    คงพัฒน์ยืน   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
13. 55114208 นายธนโชติ    เกียรติณภัทร   สาขาวิชาจารึกศึกษา 
14. 55256202 นางสาวทรายแก้ว   ก๋องแก้ว   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
15. 56257401 นางกรกมล   เลาหบุตร    สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
16. 56302202 นางสาวจันจิรา   จรามรบูรพงศ์    สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
17. 56303204 นางสาวชลิตา   วรคุตตานนท์    สาขาวิชาชีววิทยา 
18. 56303208 นางสาวภาพร    วงศ์เวียน    สาขาวิชาชีววิทยา 
19. 56305207 นางสาวเยาวเรศ   ขนเข็ม   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
20. 57316324 นายวรรธนะ    ปัดชา    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
21. 57363202 นายสมภพ    ธรรมรังษี    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
22. 57403207 นางสาวธนาภา   เอนกนันท์   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
23. 57901303 นางสาวจรรยา    ชัยนาม    สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
24. 56902312 นายศิลา    ศรียา    สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

  
2. ทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจ าปีงบประมาณ  

2559  ครั้งที่ 2  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  20  ทุน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  17 
ทุน ๆ ละ  10,000  บาท  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  13  ทุน ๆ ละ  15,000  บาท   รวมเป็น
เงินจ านวน  365,000  บาท   (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  

1. 57007802 นายวุฒินท์   ชาญสตบุตร    สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. 57116807 นายเสกสรรค์    สว่างศรี สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
3. 56202801 นางจริยา    เสียงเย็น สาขาวิชาภาษาไทย 
4. 56252903 นางสาวจันทิมา    จันทร์สุวรรณ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
5. 56253801 นางศศิณัฏฐิ    สรรคบุรานุรักษ์    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
6. 55254905 นางรัศวดี    เบลลาโด     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
7. 55255904 นางสาวฐิติพร    สังขรัตน์     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
8. 55260801 นางสาวนุสรา    สาภภูวนารถ     สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
9. 56303801 นายชุมชล    ไชยโย สาขาวิชาชีววิทยา 
10. 54305803 นายอุดม    โชติวรรธกวณิช สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
11. 54313802 นายวัชรินทร์    อุดชุมพิสัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
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12. 55354804 นางสาวทัศนีย์     เนินปลอด สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
13. 54604925 นายมาโนช    พรหมปัญโญ สาขาวิชาการจัดการ 

 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

1. 56001211 นายพณิช    ผู้ปรารถนา   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
2. 57004207 นายสกล    มาลี สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3. 57052205 นายณฐกร อสุนีย ณ อยุธยา    สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
4. 56058312 นายสุรัตน์    นิ่มขาว        หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  
5. 57262304 นายยุทธศิลป์    แปลนนาค    สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
6. 57301203 นางสาวพินิจ   เอ่ียมสอาด    สาขาวิชาเคมีศึกษา 
7. 57303208 นายยุทธนากร   สุขจันทรา สาขาวิชาชีววิทยา 
8. 56305210 นางสาวสุภาพร    ตาค าดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
9. 57311302 นายชนัญญ วงษ์สวรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. 56312323 นางสาวมัลลิกา    สิงห์ลอ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
11. 57316321 นางจิรภา    นุชทองม่วง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
12. 56405326 นายพีรภพ     จอมทอง  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
13. 57602324 นายกนกพล     จันทะรักษา สาขาวิชาการประกอบการ 
14. 57701333 นางศศิภา     รัศมิทัต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
15. 57751202 นางสาวยุพา   สีสาวแห  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
16. 56901308 นางสาวชนิตา    ทองวิไล  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
17. 57902305 นางสาววันวิสาข์   ชนะประเสริฐ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ทุนอุดหนุนการท าวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)  ประจ าปีงบประมาณ  
2559 (จัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา)   ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 10  ทุน ๆ ละ  11 ,000  
บาท   รวมเป็นเงินจ านวน  110,000  บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  

1. 56006209 นายฉัต     ไชยคุตร สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
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2. 56252355 นางสาวธนพร    มากระจัน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3. 56253323 นายเสกสรร    สุขเสนา สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
4. 55256204 นางบุหงา     แสงกิตติคุณ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
5. 57302203 นางสาววิรัญญา   สุทัศนวิชานนะ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
6. 54352306 นางสาวนิสา    ค ากองแก้ว สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข 
7. 57362203 นางสาวสาวิณี    โชคเฉลิมวงศ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และการบริหาร 
8. 57363203 นายณฐพล    วาสนา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
9. 58401208 นายพีระพัฒน์    แจ้งพเนียด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
10. 56404206 นางสาวบุณณ์ฑริกา    อากาศสุภา   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

  
4. ทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา  2558  จ านวน  2  ทุน ๆ ละ  10,000  บาท   รวมเป็นเงินจ านวน  20,000  บาท                      
โดยจัดสรรให้ ผู้มีรายชื่อดังนี้ 
 

1. 56102202 นางสาววาทินี    ถนอมพลกรัง      สาขาวิชาโบราณคดี 
2. 55202201 นางสาวชมบุญ    สุทธิปัญโญ        สาขาวิชาภาษาไทย 

 
5. ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2559  

จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท  โดยจัดสรรให้ผู้มีรายชื่อดังนี้ 
1. นางสาวอภิญญา    จงพัฒนากร      สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

 
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์   ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558  จ านวน  3 ทุน  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 19,000 บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดสรรทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

1. 53356801 นางสาวสุนันทา    ศรีโสภณ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
2. 54751203 นางสาวมะนาว    แสงเฟื่อง       สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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2. จัดสรรทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุม
วิชาการ 

 
1. 57751201 นางสาวทิพาพร    ชาญปรีชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  

11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
11.1 การจัดการเรียนการสอน 

11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 

11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ตารางที่ 12 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ปี ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

22 ก.ย. 2553 Konkuk University Seoul Campus เกาหลี ประชุมความร่วมมือ 

15 ม.ีค. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไทย การเข้าร่วมการประชุมโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา และประชุมวิชาการ 

25 ม.ิย. 2556 ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ไทย ความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 

8 ส.ค. 2556 สาวิกาสิกขาลัย  เสถียรธรรมสถาน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ไทย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

14 ก.ค. 2557 กระทรวงวัฒนธรรม ไทย ความร่วมมือด้านการเรียน และวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

21 พ.ค. 
2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ไทย การเข้าร่วมการประชุมโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา และประชุมวิชาการ 
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2 ก.ค. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(การตรวจสอบลอกเลียนวรรณกรรม) 

ไทย การใช้โปรกแกรมอักขราวิสุทธ์เพ่ือ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ 

January 5, 
2015 

Memorandum of Understanding 
between The Graduate School, 
Silpakorn University and The 
Center for Integrated Area 
Studies The Center for 
Southeast Asian Studies  The 
Graduate School of Asian and 
African Area Studies Kyoto 
University. Signed on January 5, 
2015.   

ไทย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

19 ต.ค. 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยบัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
จั งหวั ดนครปฐม  จั ดการประชุ ม
วิ ช า ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ  ประจ าปี 
2557 

ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม จัดการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ประจ าปี 2557 

24 พ.ย. 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยบัณฑิต
วิทยาลัย MOU กับม.แห่งชาติลาว 

ไทย ความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน 
และการวิจัย  

 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม    
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 
 
 

ตารางที่ 13  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยในปีการศึกษา 2558 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 6 
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2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 2 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 2 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 2 

 

ตารางที่ 14  โครงการบริการทางวิชาการ   

โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบ
ประมาณ
เงิยรายได้ 

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจ าปี การศึกษา 
2558 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (จัดอบรม 2 
ครั้ง) 
 

รอบท่ี 1 มค.
59-พค.59 
 

สถานท่ี : มศก.
ตล่ิงชัน และ 
มศก.สนามจันทร์) 

 400,000 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   “องค์ความรู้
หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  
 

 22 เมษายน 
2559 

ณ ห้องประชุมชั้น 
7 อาคาร 50 ปี 
มศก.นฐ. 

40,000  

3. โครงการความร่วมมือการจัดการประชุมนานาชาติ 
Digital Technology for Cultural Study International 
Conference              
 

13 พ.ย.58 ณ ศูนย์
มานุษยวิทยา 
สิรินธร กรุงเทพฯ 

60,000  

4. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
และนานาชาติครั้งท่ี 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 The 6 th National and International Graduate 
Study Conference  
“Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable  
Development”  เมื่อวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2559  
ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 
 

11-12 ก.ค.59 ณ ศูนย์สันสกฤต
ศึกษา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 
 

150,000  

โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบ
ประมาณ
เงิยรายได้ 

5. โครงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 

29-30 มีนาคม 
และวันท่ี 1 
เมษายน 2559                                     

ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่า

288,000     
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พระ กรุงเทพฯ          
6. โครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งท่ี 6  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559          
 

 31 ก.ค.59 ณ ศาลาส านักสงฆ์
บ้านใต ้ต าบลแก่น
มะกรูด อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี 

40,000  

13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 15  โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ   
               แผ่นดิน และเงินรายได้ เพื่อด าเนินการในปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบ
ประมาณ
เงิยรายได้ 

1. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
ครั้งท่ี 3 (The 3th International Creative Art 
Disseminating 2016) 

4 พ.ค.59 ณ 
คณะดุริ 
ยางคศาสตร์
และ12-13 พค.
59 ณ หอศิลป์ 
มศก.ท่าพระ 

ณ คณะ 
ดุริยางคศาสตร์
และ ณ หอศิลป์ 
มศก.ท่าพระ 

300,000  

2. โครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 

 

13 ส.ค.58 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบ                   
พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 
นครปฐม 
 

 250,000 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานที่ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบ
ประมาณ
เงิยรายได้ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพชีวิต
ตามวิถีพุทธเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
(ภายใต้นโยบายการพัฒนองค์กรแบบ  HAPPY 

4 พย.58 ณ วัดดอนทอง จ.
นครปฐม 

 30,000 
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WORKPLACE)”  ครั้งท่ี 2 ขึ้น ในปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  
4. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ ทอดผ้าปุา
สามัคคี และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเข้าพรรษา” เพื่อ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  และสนับสนุนและ
บ ารุงพระพุทธศาสนา  

17 ก.ค.59 วัดเสถียรรัตนา
ราม 

 20,000 

5.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์ 

11 เม.ย.59 บัณฑิตวิทยาลัย 
สนามจันทร์ 

 15,000 

 

14.  การบริหารจัดการ 
14.1 งบประมาณ น าเสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ควรน าเสนอแยกเป็น งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน เป็นต้น หรืออาจจะแยกตามหมวดที่
ได้รับการจัดสรรควบคู่ไปด้วย เช่น หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ เป็น
ต้น ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที ่16 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

2559 5,951,000.00 1,470,970.00 18,194,724.01 25,616,694.01 

2558 6,854,400.00 1,969,272.65 18,657,648.50 27,481,321.15 

2557 7,031,700.00 2,573,904.00 22,423,778.50 32,029,382.50 
2556 6,445,200.00 2,691,791.00 28,179,960.21 37,316,951.21 

2555 6,640,620.00 1,560,650.00 15,867,672.67 24,068,942.67 
 
 
 
 
ตารางที่ 17 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนก

ตามหมวดรายจ่าย 

รายการ 
งบประมมาณ

ที่ตั้ง 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 4,060,800.00 3,422,843.68 2,832,089.68 590,754.00 82.74 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,090,000.00 765,005.33 684,143.33 80,862.00 89.43 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ 9,128,041.72 4,000,000.00 1,691,390.66 2,308,609.34 42.28 
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รายการ 
งบประมมาณ

ที่ตั้ง 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

วัสดุ 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 532,829.55 500,000.00 76,295.84 423,704.16 15.26 
5. หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

800,000.00 - - -  

6. หมวดเงินอุดหนุน 2,409,100.00 - - -  
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ 26,884,709.21 10,977,845.00 10,334,852.19 642,992.81 94.14 
8.  งบด าเนินการ 1,000,000.00     
9.  งบลงทุน -     

รวม 45,905,480.48 19,665,694.01 15,618,771.70 4,046,922.31  
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ตารางที่ 18 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามงาน 

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจ่าย รวมรายจ่าย

ทั้งหมด (บาท) 
ร้อยละการเบิกจา่ย

จากยอดรายรับ เงินเดือน งบด าเนินการ สาธารณูป โภค ครุภณัฑ ์
งาน บริหารทั่วไป 9,132,739.01 4,187,849.01 2,192,692.50 76,295.84 - 6,456,837.35 70.70 
งาน ประกันคุณภาพการศึกษา 100,000.00  60,000.00   60,000.00 60.00 
งาน จัดการศึกษา หลักสูตรพหุวิทยา        
- สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 344,505.00  253,515.00   253,515.00 73.59 
- การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศฯ 566,695.00  404,380.00   404,380.00 71.36 
- การออกแบบและศลิปะเสียง 335,877.50  382,000.00   382,000.00 113.73 
- อนุรักษ์ศิลปกรรม 335,877.50  256,483.00   256,483.00 76.36 
งาน จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 7,000,000.00  7,281,152.35   7,281,152.35 104.02 
งาน ทุนการศึกษา 200,000.00     - - 
- ทุนการศึกษา   19,000.00   19,000.00  
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์   31,904.00   31,904.00  
- ทุนศึกษาต่อของบุคลากรสายสนบัสนุน   20,000.00   20,000.00  
งาน กิจกรรมนกัศึกษา -  -     
งาน พัฒนาบุคลากร 500,000.00  103,500.00   103,500.00 20.70 
งาน วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 200,000.00     - - 
งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน 700,000.00  150,000.00   150,000.00 21.43 
งาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 250,000.00  200,000.00   200,000.00 80.00 

รวม 19,665,694.01 4,187,849.01 11,354,626.85 76,295.84 - 15,618,771.70 79.42 
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14.2 การพัฒนาบุคลากร 
 ในปีการศึกษา  2558  บัณฑิตวิทยาลัย  มีการส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดส่งบุคลากรไปเข้า
รับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานจัด ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและนอก
ประเทศ  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 

1. นางกรรยา ดอกกลอย ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ไทย 11 มิ.ย. 56 ทุนส่วนตัว 

2. นางสาวชลธิชา บุณยเลขา ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ไทย 17 ส.ค. 58 ทุนส่วนตัว 

3. นางสาวศศิธร พึ่งพา ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ไทย 17 ก.พ. 59 ทุนส่วนตัว 

 
ตารางที่ 20 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 
ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
1. นางสาวสุภาวดี เหลอืงศรีปกรณ์ แนวทางการจัดการเรียนการ

สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

18 ธ.ค. 58 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ณ โรงแรมปริ้นซ์
พาเลซ กรุงเทพฯ 

ไทย 

2. นางทิวา  เพ็งตะโก การอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานอุดมศึกษา
ระดับกลาง” รุ่นที่ 15 

7 ก.ค.-3 ก.ย. 
58 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส านักเสริมศึกษาและบรกิาร
สังคม 

ไทย 

3. นางสาวชนิศา บุญวงษ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ออกแบบและพัฒนา
ห้องสมุดดิจิทัล : การพัฒนา
ระบบการสืบค้นเชิง
ความหมายโดยใชอ้อนโทโล
ยี” 

27 -28 ต .ค .
58 

ณ ส านักงานเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
นครราชสีมา 

ไทย 

4. นางกรรยา ดอกกลอย 
นางสาวชลธิชา บุณยเลขา 
นางสาวชนิศา บุญวงษ์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ปฏบิัติงานด้าน
จริยธรรมการวิจยัในคน 

11 พ.ย. 59 ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 
2 อาคารศึกษา 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไทย 

5. นางสาวอรุณ บัวจีน 
นางทิวา เพ็งตะโก 
นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
นางสาวชลธิชา บุณยเลขา 
นางสาวพัชมณ ศรีสว่าง 
นางสาวหงสรถ อ่วมจุก 
นางสาวชนิศา บุญวงษ์ 

โครงการประชุมสัมมนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 

2 มี.ค. 59 ณ ห้องไทยประกันชวีิต ชั้น 
4 อาคารโสมสวล ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไทย 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ในประเทศ/ต่างประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

6. นางสาวมณฑิชา จันทร์ทนต์ 
นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข 
นางสาวนภาพร บุญศรี 
 

โครงการสัมมนาวิชาการ 
“การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ : ภัยที่ควร
ระวังและกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง” 

24 มี.ค. 59 ณ ห้องเรียนทางไกล ชั้น 3 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 

7. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ การจัดท าหลกัสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 

1 มิ.ย. 59 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ณ โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ 

ไทย 

8. นางสาวอรุณ บัวจีน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท า
โครงร่างองค์กร
(Organization Profile : 
OP) 

2 และ 10 
มิ.ย. 59 

ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ไทย 

9. นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น 
นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข 
นางสาวนภาพร บุญศรี 
นางสาวณัฐทิชา แสงสถิตธรรม 

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยเวบ็ไซต์เบื้องต้น 

20 มิ.ย. 59 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 

10. นางสาวหงสรถ อ่วมจุก 
นางสาวชลธิชา บุณยเลขา 
นางสาวพัชมณ ศรีสว่าง 

อบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศ TQF ในส่วน
ของ มคอ.3 และ มคอ.5 

27 มิ.ย. 59 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 

11. น.ส.หทัยชนก  แจ่มถิ่น โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 33” 

13–15 ก.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

ไทย 

12. นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข 
นางสาวนภาพร บุญศรี 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ 
“การสร้างหลักสูตรแบบ
ดิจิตอลด้วย iTunes U” 

22 ก.ค. 59 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 

13. นางสาววนิดา ศรีเกษร 
 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ 

28 -30 ก .ค . 
59 

ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ าบีช 
เพชรบุร ี

ไทย 

14. นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น 
นางสาวนภาพร บุญศรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ชุมชนนักปฏิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารเทศ 
SUITCop 2016” 

1 ส.ค. 59 ณ ห้องเรียนทางไกล ชั้น 3 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ไทย 

15. นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
นางพนมพร  ยูถะสุนทร 

โครงการอบรมให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เร่ือง 

4-5 ส.ค. 59 ณ โรงแรมฟูราม่า เอก็ซ์คลู
ซีฟ แซนดารา ชะอ า 

ไทย 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด ในประเทศ/ต่างประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

กระบวนการบอกเลิกสัญญา
จ้างและการด าเนินงานภาย 
หลังการบอกเลิกสัญญาจ้าง 

เพชรบุร ี

 
ตารางที่ 21 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการสัมมนา เร่ือง การ

เตรียมความพร้อมด้านแผน
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลยั 
ประจ าปกีารศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลา 15 ปี พ.ศ.2560-
2574 ณ ห้องประชุมชั้น 7 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 4 พ.ย. 59 37 คน 22,400 บาท 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ภายใต้นโยบาย
พัฒนาองค์กรแบบ HAPPY 
WORKPLACE) ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม 

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 5 พ.ย. 58 37 คน 30,000 บาท 

3. โครงการอบรม “องค์กรแห่ง
ความสุข” ส าหรับบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ภายใต้แนวความคิด
องค์การแบบ HAPPY 
WORKPLACE) ณ ศูนย์
สันสกฤต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 25 ก.พ. 59 37 คน 58,620 บาท 

4. โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ในเทศกาลสงกรานต์ ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 11 เม.ย. 59 37 คน 20,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ (บาท) 
5. โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ
ทอดผ้าปุาสามัคคี” เพื่อ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม และสนับสนุน 
และบ ารุงพระพุทธศาสนา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ณ วัดมหาธาตุยวุราช
รังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวหิาร 
กรุงเทพฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 31 พ.ค. 59 37 คน 20,000 บาท 

6. โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรู้ “การปรับโครงสร้าง
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมออกนอกระบบ”
ณ ห้องประชุมชั้น 7 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม  

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 27 มิ.ย. 59 37 คน 7,000 บาท 

7. โครงการท านุบ ารุง
วัฒนธรรม “ท าบุญถวาย
เทียนพรรษา
พระพุทธศาสนา ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ณ วัด
เสถียรรัตนาราม อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม 

บัณฑิตวิทยาลัย มศก. 17 ก.ค. 59 37 คน 20,000 บาท 

 

14.3 อาคารสถานที่ 
 น าเสนอข้อมูลพ้ืนที่ใช้สอยในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ใช้สอย ฯลฯ ซึ่งอาจ
น าเสนอในรูปของตารางหรือกราฟแบบต่าง ๆ ได ้
 พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิม มี 2 แห่ง ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนที่ให้บริการเพ่ิม
อีก 2 แห่ง รวมเป็นจ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
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ตารางที ่22  ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพ้ืนที่ใช้สอยของบัณฑิตวิทยาลัย 

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 

3. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งอยู่ชั้น 2
อาคารหอประชุม  

31.67 

4. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ตั้งอยู่ชั้น 1 
อาคารส านักงานอธิการบดี เพชรบุรี  

50.87  

 
ตารางที่ 23  การแบ่งพ้ืนที่ใช้งานในอาคารของบัณฑิตวิทยาลัย 

อาคารสถานที่ 
ใช้งานพื้นที่ 

จ านวน
ห้อง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

1. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคาร
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี 

ห้องคณบดี 1 ห้อง 27 ตร.ม.  
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.  

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

พื้นที่รวม 12 ห้อง 483.4ตร.ม.  
2. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่
ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 

ห้องคณบดี 1 ห้อง 17 ตร.ม.  
ห้องรองคณบดี 1 ห้อง 8 ตร.ม.  
ห้องเลขาฯ 1 ห้อง 24 ตร.ม.  
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ตลิ่งชัน 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.  
3. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารหอประชุม  

ห้องท างานและ
บริการนักศึกษา 

1 ห้อง 50.87 ตร.ม.  

พื้นที่รวม 1 ห้อง  31.67 ตร.ม.  
4. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 
ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารส านักงาน
อธิการบดี เพชรบุรี 

ห้องท างาน ประชุม 
และบริการ
นักศึกษา 

1 ห้อง 50.87 ตร.ม. แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย
เป็น 3 ส่วน 

พื้นที่รวม 1 ห้อง  50.87 ตร.ม.  

 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้เลือกแบบ PDCA  (Plan Do Check Act) 
ดังนี้ 

 
วงจรคุณภาพ PDCA 

Plan = หมายถึง การวางแผน/ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายหรือมาตรฐานของงาน 
Do = หมายถึง การปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
Check = หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D 
Act = หมายถึง การปรับปรุงตามที่ได้แก้ไขจาก C 
 

 

 

16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 24 

 
ตารางที่ 24  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

ก ากับติดตามในส่วนของกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (PDCA) 
โดยน าผลการประเมินกระบวนการมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ด า เน ินการจ ัดท าปฏ ิท ินป ีการศ ึกษา 
2558 ในการด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพ่ือให้ด าเนินการเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง (PDCA) และน าผลการประเมิน
กระบวนการมาปรับปรุงแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

  

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

1.ควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก
บริการวิชาการให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ควรมีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน
กับตัวบ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรมให้มี
ความสอดคล้องกัน 
3.ตัวบ่งชี้ไม่สะท้อนความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือของ
มหาวิทยาลัย 

ได้ด า เนินการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2559  

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    ด้วยคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า ก ร ซึ่ ง มี ชื่ อ เ สี ย ง ด้ า น ง า น
สร้างสรรค์ และศิลปะ ควรพิจารณา
งานสร้างสรรค์หรืองานศิลปะบาง
ประเภทเพ่ือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  
(โดยเฉพาะผลงานของหลักสูตรการ
จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม) 

1.ด าเนินการจัดโครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ใน
ปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 ณ  
คณะดุริยางคศาสตร์และวันที่ 12-13 
พค.59 ณ หอศิลป์ มศก.ท่าพระ 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม แก่นักศึกษาราชอาณาจักร
กัมพูชา  จ านวน 1 ทุน เพื่อขยายองค์
ความรู้จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ทางวัฒนธรรมสู่อาเซียน 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

1.ปรับกระบวนการประเมินเพ่ือให้ได้
หลั กธรรมาภิบาล  ให้ ชั ด เจน เ พ่ือ
สะท้อนบริบทของหน่วยงาน 
2.ควรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินในเรื่องของต้นทุนต่อหน่วยของ
ทุกหลักสูตร ตลอดจนความคุ้มค่า และ
โอกาสในการแข่งขันอย่างชัดเจน 
3.ควรน าข้อเสนอของกรรมการประจ า
คณะเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 1.ด าเนินการปรับกระบวนการประเมิน
และแสดงผลงานหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
สะท้อนบริบทของหน่วยงาน ตามเกณฑ์
ในปีการศึกษา 2558  
2.ได้เสนอมหาวิทยาลัยให้ออกแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในเรื่องของ
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร 
ตลอดจนความคุ้มค่า และโอกาสในการ
แข่งขันอย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
เดียวกันในปีการศึกษา 2558 
3. ได้รายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหาจัดการหลักสูตรพหุ
วิทยาการทุกสิ้นปีการศึกษา เ พ่ือน า
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   

องค์ประกอบที่ 6 
ภารกิจสนับสนุนการ
เรียนการสอนและ
การบริหาร (ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุน) 

ค ว ร ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานที่แสดงถึงความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (อาจรวมถึง
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์) ของบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนิการตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงถึง
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2                                                                                                                                                                                           
ส่วนสาระ 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน แต่เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่มีอาจารย์ประจ า ดังนั้น จึงขอรับการประเมินจ านวน 5 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
3.  การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 

6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 

6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

5 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ 
  

 ผลการประเมินตนเองของคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า ได้ด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบัน โดยมีผลการประเมินทั ้ง 5 องค์ประกอบ อยู ่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.56 มี
รายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

1. การผลิตบัณฑิต 3.02 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 
6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 

5.00 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.56 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
หน่วยงานที่ต้องประเมิน  :   บัณฑิตวิทยาลัย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ = 3.02 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  
 

คะแนนที่ได้ = 3.02 
15.08 

5 

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการในปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 
หลักสูตร (ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะวิชาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาจากคณะวิชาร่วม หลักสูตรส่วนใหญ่
เป็นหลักสูตรใหม่และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 จึงท าให้ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ตลอดจนระยะเวลาการพิจารณาด้านแนวโน้มยังไม่ถึง 3 ปี)  

ตารางที่ 25 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร ผลประเมิน 
1.หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555) 

3.66 

2.หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558 (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศกึษา 2557) 

3.78 

3.หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม   
ประจ าปีการศึกษา 2558 (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558) 

2.54 

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบและศลิปะเสียง  
ประจ าปีการศึกษา 2558  (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558) 

2.56 

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558) 

2.54 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 15.08 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 5 

คะแนนที่ได้ 3.02 
 
 
ผลการประเมินปีที่แล้ว  : 3.04   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.02   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้   : 3.02   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป    : 3.50   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    
บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการประจ าปีการศึกษา 2558 

รวมจ านวน 5 หลักสูตร และรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรไปเรียบร้อย
แล้ว ดังนี้  

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพหุวิทยาการ ในปีการศึกษา 2558 ทุกหลักสูตรมีการรายงานผล
การด าเนินงาน ดังนี้  

1. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (อ.1 1.1-1) รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555  

2. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย

เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558 (อ.1 1.1-2) รับการประเมินรับ

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เปิดรับนักศึกษา

รุ่นแรกปีการศึกษา 2557 

3. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2558  (อ.1 1.1-3) รับการประเมินรับการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558 

4. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและ

ศิลปะเสียง ประจ าปีการศึกษา 2558  (อ.1 1.1-4) รับการประเมินรับการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558 

5. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 (อ.1 1.1-5) รับการประเมินรับการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558  

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตรปีการศึกษา 2558 ทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ของ สกอ. ดังรายงานผลการประเมิน ดังนี้  

1. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (อ.1 1.1-6) 

2. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558  

(อ.1 1.1-7) 
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3. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2558  (อ.1 1.1-8) 

4. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง ประจ าปีการศึกษา 2558   (อ.1 1.1-9) 

5 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2558 (อ.1 1.1-10)  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.1 1.1-1 1. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ

ศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
รายละเอียด 

 File PDF          

อ.1 1.1-2 2. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF          

อ.1 1.1-3 3. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2558  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.1 1.1-4 4. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง ประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF   

อ.1 1.1-5 5. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.1 1.1-6 6. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
รายละเอียด 

 File PDF            

อ.1 1.1-7 7. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF  

อ.1 1.1-8 8. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2558  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.1 1.1-9 9. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง) ประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.1 1.1-10 10. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2558  
รายละเอียด 

 File PDF 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 3.02 3.02 3.02 

 
 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีความส าคัญและจ าเป็น ที่เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยได้แก่ 
หลักสูตร 
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2. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร หรือเป็นทางเลือกแก่ผู้เรียน 
เช่น องค์กร สถาบัน ผู้เรียน เป็นต้น  

3. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพเนื่องจากมาจากศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความ
เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

4. เป็นโอกาสในการน าหลักสูตรเข้าสู่อาเซียน  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเปูาหมายของผู้ใช้หลักสูตร และเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และสถาบัน เพ่ือร่วมกันสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากร

ตามหลักสูตรทีก่ าหนด ทั้งภายในประเทศและต่างประทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยงานที่ต้องประเมิน  :   ทุกหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

√  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

√  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

√  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

√  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

√  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน √  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       3   เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        5   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้ :          5       ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป :       5     เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
 
  
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น  
1.งานบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นการด าเนินการบริการวิชาการให้กับอาจารย์ 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 5 โครงการ  
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2.งานบริการวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม 
เป็นการด าเนินการบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยการสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนการด าเนินการ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 โครงการ  

ได้ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวน 6 ตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับโครงการ จ านวน  24  ตัวชี้วัด 
โดยก าหนดด าเนินการตามแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีดัง (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.1-1) 

แผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังกล่าว ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558                 
(เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.1-2) 

ส าหรับข้อมูลรายละเอียดกระบวนการในการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนมีดัง
เอกสาร(เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.1-3) 

 

 ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม     

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จของแผนการใช้ประโยชน์ รวมจ านวน 15 ตัวบ่งชี้  แบ่งเป็นตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนการใช้
ประโยชน์ต่อนักศึกษา จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนการใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข อ.3  3.1.2-1  
 
 
 
 ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 
2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการแบบให้เปล่าจ านวน 4 
โครงการ และเป็นโครงการเก็บค่าลงทะเบียน จ านวน 2 โครงการ  รายละเอียดตามแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.3-1) ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม การเก็บค่าบริการ 
1. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 6 th National and 

(เก็บค่าลงทะเบียน)  
1. ผู้เสนอผลงาน 2,000 -2,500บาท/เรื่อง  
    ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 บาท/คน 
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International Graduate Study Conference 
“Creative Multi-disciplinary Studies for 
Sustainable Development” วันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ (เก็บค่าลงทะเบียน)  
 

 
 

2. โครงการความร่วมมือการจัดการประชุมนานาชาติ 
Digital Technology for Cultural Study 
International Conference วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ (ไม่เก็บ
ค่าลงทะเบียน)  

(ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน)  
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้
หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 
50 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

(ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน)  
 

4 . โครงการอบรมภาษา อังกฤษเข้ม  ประจ าปี 
การศึกษา 2558 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  

(เก็บค่าลงทะเบียนจ านวน 4,000 บาท/คน)  
 

5. โครงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 

(ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน)  
 

6. โครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 
6  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 31 กรกฎาคม 
2559 ณ  ศาลาส านักสงฆ์บ้านใต้ ต าบลแก่นมะกรูด 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)  
 

(ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน)  
 

 
 ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เสร็จสิ้นแล้ว ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 โดยสรุปผลการประเมินการด าเนินการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 
2559  ได้ดังนี้  
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สรุปผลการประเมินการด าเนนิการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 
2559   

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผน (การบูรณาการ) จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  

ด าเนินการได้จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100  

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับโครงการจ านวน   24   ตัวบ่งชี้ ด าเนินการได้

จ านวน 24 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการประจ าปี

การศึกษา 2558 /ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นไปตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ความส าเร็จได้

จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100  

จุดเด่น  
1. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 

2. สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการ

บริการวิชาการเพ่ือการบูรณาการด้านการวิจัย โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติเพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษากระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเกณฑ์ 

3. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

4. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการโดยความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. งานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม  (เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยการบูรณาการด้านการเรียนการ

สอน และการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการจัดสรรทุนการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือน าองค์ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์กับชุมชนได้อย่างแท้จริง นั้น ในปีการศึกษาต่อไปควรต้องประกาศรับสมัคร

ในช่วงต้นปีการศึกษา เพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อการเสนอโครงร่าง และการพิจารณา ตลอดจนการ

ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบปีการศึกษา   

 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1. ด าเนินการงานบริการวิชาการของหน่วยงานตามแนวทางที่ก าหนด 
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2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ โดยเฉพาะ

ด้านงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม (เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

3. ส าหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมินผลโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยจะได้น าไปพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการในปีต่อไป 

โดยมีรายละเอียดตามผลการประเมินตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผน และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการตามแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 /ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังเอกสาร
หมายเลข อ.3  3.1.4-1 และมีรายงานผลการประเมินแต่ละโครงการ/กิจกรรมรวม 6 โครงการ ดังเอกสาร
หมายเลข อ.3  3.1.4-2 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้น าเสนอผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
(เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.4-3)  แล้วโดยที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และให้ใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ต่อไป  

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการติดตามการรับรองการใช้ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 6  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากการให้บริการวิชาการไป
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ  ศาลาส านักสงฆ์บ้านใต้ ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
จากนักศึกษาที่ได้รับทุน และชุมชนที่ใช้ประโยชน์  

พบว่า ชุมชนสามารถน าความรู้จากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้  

 

 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

ในเรื่องต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ ด้านการใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข   ด้านด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 การใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

รายละเอียดหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของชุมชน ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.4-4)   
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นอกจากนี้ ยังพบว่า นักศึกษาน าการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไปใช้
ประโยชน์ ได้ดังนี้  

 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

ในเรื่องต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ ด้านการใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข   ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 การใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  

รายละเอียดหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของนักศึกษา ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.4-5)   
 

 ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงและพัฒนาเป็น แผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.5-1) โดยก าหนด
ด าเนินการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และโครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” 
เพ่ือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากเงินงบประมาณแผ่นดิน พร้อมก าหนดปฏิทินการด าเนินการบริการวิชาการ
สังคมประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.5-2) 
 
 ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  

บัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยได้ด าเนินการ 
“โครงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ” (เอกสารหมายเลข อ.3  3.1.6-1) ซึ่งเป็นโครงการตาม
นโยบายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มี
นโยบายด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถสนับสนุนพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรมได้ 
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันใน
การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองสถาบันร่วมกัน  

นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (Master of Arts Program in Conservation of Fine Art) โดยเป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะโบราณคดี  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
คณะมัณฑนศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2558 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 ดังนั้น คณะโบราณคดี ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์  คณะดุริยางคศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงด าเนินการจัด
โครงการอบรม เพ่ือยกระดับชุมชนต้นแบบส าหรับสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และ Creative Economy ของ
ผู้น าชุมชนในประเทศไทย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดโครงการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ระหว่างวันที่   29-31 มีนาคม 2559 และวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมระดมสมอง เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์การลงรักแบบโบราณ 
ผลการด าเนินการจัดโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 268 คน มาจากสถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานต่าง ๆ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพการจัดโครงการ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม  มีดังรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารหมายเลข อ.3  3.1.6-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

อ.3  3.1.1-1 1. แผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559                      
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.3  3.1.1-2  
 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2558   
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.1-3  
 

3. กระบวนการในการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
รายละเอียด 
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 File PDF             
อ.3  3.1.2-1 
 

4. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม ปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.2-2 
 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2558  
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.3-1 6. แผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

รายละเอียด 
 File PDF             

อ.3  3.1.4-1 7. ผลการประเมินตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผน และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการตาม
แผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 /ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.4-2 
 

8. รายงานผลการประเมินแต่ละโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ จ านวน 6 โครงการ   
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.4-3 
 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.4-4 
 

10. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของชุมชน  
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.4-5 
 

11. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของนักศึกษา 
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.5-1 12. แผนการบริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียด 
 File PDF             

อ.3  3.1.5-2  13. ปฏิทินการด าเนินการบริการวิชาการสังคมประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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 2560  
รายละเอียด 

 File PDF             
อ.3  3.1.6-1 14. “โครงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ” 

 รายละเอียด 
 File PDF             

อ.3  3.1.6-2 
 

15. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ “โครงการอนุรักษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุ”  
รายละเอียด 

 File PDF             
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 6 6 5 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 /1  =  5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

5. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย  

6. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานสามารถสนับสนุนได้ทั้งการเรียนการสอน และการ

วิจัย และเป็นประโยชน์ต่อท้ังนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชน และสังคม  

7. สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการ

บริการวิชาการเพ่ือการบูรณาการด้านการวิจัย โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติเพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเกณฑ์ 

8. การด าเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

จุดที่ควรพัฒนา 
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3. ด าเนินการงานบริการวิชาการของหน่วยงานตามแนวทางที่ก าหนด 

4. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ โดยเฉพาะ

ด้านงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม (เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   √  

2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

√  

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม √  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

√  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

√  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

√  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

- √ 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้ :          6       ผลการด าเนินงาน        บรรลุเปูาหมาย  
      ไม่บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป :       6      เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยผู้บริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน  โดยก าหนดไว้ในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.1-1) ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบร่วม ดังนี้  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีฝุายศิลปะและการออกแบบ 
นางศันสนีย์   สิทธิศักดิ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
นางสาวอรุณ   บัวจีน หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
นางทิวา   เพ็งตะโก หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
นางสาวพัชมณ   ศรีสว่าง นักวิชาการศึกษา 
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และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการจัดงาน 
และคณะอนุกรรมการฝุายต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  
320/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  (เอกสาหมายเลข อ.4  4.1.1-2)  

 
 ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยก าหนดด าเนินการจ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  (The 3th International Creative Art Disseminating 2016) 
ก าหนดจัดงานวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ และ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินแผ่นดิน จ านวน 300,000   บาท 
(รายละเอียดโครงการดังเอกสารหมายเลข  อ.4  4.1.2-1) และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.2-2) และได้จัดท า
แผนการใช้ประโยชน์การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.2-3) ดังนี้    
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผน  
                  

เป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคณุค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรมด าเนินการ
ตามเกณฑ์การ
เผยแพร่ผลงาน 

สร้างสรรค์ 
ในระดับนานาชาติ

ของสกอ. 
 

 
มีการเผยแพร่กิจกรรม 

ต่อสาธารณชน 

 
ร้อยละความส าเร็จ 

 

1 1 100 
รวม 1 1 100 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับโครงการ/กิจกรรม  
 

โครงการ/กิจกรรม  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
ค่าบริการ 

สถาบันที่ร่วมด าเนินการ 
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เป้าหมาย เป้าหมายผล
ด าเนินการ 

โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ 
ในระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 3  (The 
3th International Creative Art 
Disseminating 2016)  
 

2 2 -ไม่เก็บ
ค่าลงทะเบียน 

โดยความร่วมมือระหว่าง 
บัณฑิตวิทยาลัย   ร่วมกับ คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์ คณะดุ
ริยางคศาสตร์ และหอศลิป์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินกา

ร 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ
หลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบ
ร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย/
(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 
เป้าหมาย/ผล

การ
ด าเนินการ 

โครงการ
เผยแพรผ่ลงาน
สร้างสรรค ์
ในระดับ
นานาชาติ ครั้งท่ี 
3  (The 3th 
International 
Creative Art 
Disseminating 
2015)  
 

4 พ.ค. 59 
ณ คณะดุร ิ

ยางค
ศาสตร์ 

และ 12-
13 พ.ค.
59 ณ หอ

ศิลป์ 
มหาวิทยา

ลัย
ศิลปากร  
วังท่าพระ 

300,00
0 

(งบประ
มาณ

แผ่นดิน) 

ผศ.ณัฐ
พล 
เลขานุก
ารอรุณ 
 

อรุณ 
ทิวา 

พัชมณ 

10/(10)  1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ   
2. 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ   
 
2. ร้อยละ
ของความพึง
พอใจ 

273 
 
 
 

80 
 

   
 
 

 
แผนการใช้ประโยชน์การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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โครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ 
ในระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 3  (The 
3th International Creative Art 
Disseminating 2016)  
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยศลิปากรออกสู่ในระดบันานาชาติ 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพผลงานสรา้งสรรค์ใหสู้งขึ้นในระดับนานาชาติ   
3. เพื่อเป็นเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศลิปากร และแกส่ถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ออกสู่ในระดับนานาชาต ิ
4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอาจสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานสร้างสรรค์
ระหว่างศิลปินชาวไทยและต่างประเทศต่อไป 

รวม 4  

 

 

 
 

 ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 บัณฑิตวิทยาลัยก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีคณะกรรมการจัดงาน และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดงานได้มีการประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด “โครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3” (The 3th International Creative Art Conference 2016) ดังเช่น  

การประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559, วันที่ 25 มีนาคม 2559 และวันที่ 19 เมษายน 2559 
(เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.3-1) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้น าเสนอแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเมื่อการ
ประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.3-2)  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าประกาศรับสมัครผลงาน และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก และบนเวบไซต์มหาวิทยาลัย   
 
 ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี
รายละเอียดดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.4-1) ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จมีดังนี้  
 
ผลการประเมินความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้ร้อยละ 100   

ความส าเร็จการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละของเป้าหมาย บรรลุตามเป้าหมายได้ร้อยละ 
ด้านความส าเรจ็ตามตัวบ่งช้ีของแผน 
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

100 100 

ด้านความส าเรจ็ตามตัวบ่งช้ีของโครงการ/กิจกรรม  100 100 
ด้านความส าเรจ็ของการด าเนินตามแผนการใช้ประโยชน์
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

100 100 

ด้านการมสี่วนร่วมของความร่วมมอืในการด าเนินงาน 100 100 
ด้านการเผยแพร่กจิกรรมต่อสาธารณชน  100 100 
             รวม 100 100.00 

  

ผลการด าเนินงาน  
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ และหอศิลป์ ด าเนินการจัด  “โครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ    ครั้งที่ 3 (The 3th International Creative Art Disseminating (ICAD) 
2016)” ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ และ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ นั้น มีผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในครั้งนี้ รวมจ านวน 55 เรื่อง จาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่   มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และต่างประเทศ ได้แก่ Tama Art University, Japan, Visva-
Bharati University, India, Accademia di Belle Arti di Brescia and artists from Czech, 
Argentina,Việt Nam, Myanmar , France and Indonesia  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจ านวน 273 คน 
ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษา  โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ หอ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย และสภาคณบดี  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.42 คิดเป็นร้อยละ  88.40 รายละเอียดรายงานผลการประเมินโครงการดัง
เอกสารรายงาน (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.4-2)  
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 บัณฑิตวิทยาลัยได้รายงานผลการประเมินการจัดงานต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาเมื่อการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 
อ.4  4.1.4-3) ส าหรับน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
 
 ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 
2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.5-1) โดยก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่  4 โดยการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 300,000 บาท (รายละเอียดโครงการดังเอกสาร เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.5-2)
และได้ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้ประโยชน์ และได้ก าหนดให้มีความร่วมมือกับสถาบันภายนอกร่วมด าเนินการ
จัดงานด้วย ดังนี้ 
 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผน  
                  

เป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคณุค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ด าเนินการตามเกณฑ์การเผย 
แพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

ในระดับนานาชาติของสกอ. 
 

 
มีการเผยแพร่

กิจกรรม 
ต่อสาธารณชน 

 
ร้อยละความส าเร็จ 

 

1 1 100 

รวม 1 1 100 
 
 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับโครงการ/กิจกรรม  
 

โครงการ/กิจกรรม  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
ค่าบริการ 

สถาบันที่ร่วมด าเนินการ 

เป้าหมาย เป้าหมายผล
ด าเนินการ 
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โครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 4 
(The 4th 
International 
Creative Art 
Disseminating 2017) 

2 2 ไม่เก็บค่าลงทะเบยีน โดยความร่วมมือระหว่าง 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและ
ภาพพิมพ์    คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์ คณะ
ดุริยางคศาสตร์ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร                   
สภาคณบดีทางศลิปะแห่ง
ประเทศไทย และสภาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

รวม 2 2   
 

 
 
แผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ (บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับ
ผิด 
ชอบ
ร่วม 

สอดคล้อง
กับ

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลั

ย/
(ยุทธศาสต
ร์บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

โครงการ
เผยแพร่
ผลงาน
สร้างสรรค ์
ในระดับ
นานาชาติ 
ครั้งท่ี 4  
(The 4th 
Internation
al Creative 
Art 
Disseminat
ing 2017)  

28-30 พ.ค.
60 ณ หอ

ศิลป์ 
มหาวิทยาลั
ยศิลปากร  
วังท่าพระ 

300,000 
(งบประมา
ณแผ่นดิน) 

ผศ.ณัฐพล 
เลขานุการ
อรุณ 
 

อรุณ 
ทิวา 
พัชม
ณ 

10/(10)  1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ   
2. 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ   
 
2. ร้อยละ
ของความพึง
พอใจ 

150 
 
 
 

80 
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แผนการใช้ประโยชน์การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

โครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค ์
ในระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 4  
(The 4th International 
Creative Art Disseminating 
2017)  
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยศลิปากรออกสู่ในระดบันานาชาติ 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพผลงานสรา้งสรรค์ใหสู้งขึ้นในระดับนานาชาติ   
3. เพื่อเป็นเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยศลิปากร และแก่สถาบันการศึกษาตา่ง ๆ ระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ออกสู่ในระดับนานาชาติ 
4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอาจสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานสร้างสรรค์
ระหวา่งศิลปินชาวไทยและต่างประเทศต่อไป 

รวม 4  
 
 

 ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2558/2559 “โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ    ครั้งที่ 3 (The 3th 
International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016)” ต่อสาธารณชน และได้ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร และการจัดงานทางช่องทางต่าง ๆ และทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.6-1)   
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าสูจิบัตรเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ต่อสาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เสนอผลงานได้น าไปอ้างอิงและน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจได้
ศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือเป็นแนวทางความคิด  หรือเป็นแรงบันดาลใจใน
สร้างสรรค์ผลงานต่อไป เพ่ือเปิดโอกาสในการขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อไป โดยเผยแพร่ทางเวบ
ไซตบ์ัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.4  4.1.6-2)  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.4   4.1.1-1 1. แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4  4.1.1-2 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  320/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.2-1 3. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  (The 3th 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
International Creative Art Disseminating 2016) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.2-2 4. ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับโครงการ/กิจกรรม  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.2-3 5. แผนการใช้ประโยชน์การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
รายละเอียด 

 File PDF 

 

อ.4   4.1.3-1 6. รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือการจัด “โครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3”  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.3-2 7. มติการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที ่12/2559  เมื่อวันที่  1 
ธันวาคม 2558 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.4-1 8. ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.4-2 9. รายงานผลการประเมิน “โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
3”  
 รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.4-3 10. มตกิารประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  9 
สิงหาคม 2559  
รายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.4   4.1.5-1 11. แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.5-2 12. โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th 
International Creative Art Disseminating 2017) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4   4.1.6-1 13. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการจัดงานทางช่องทางต่าง ๆ และทางเวบไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.4  4.1.6-2 14. เผยแพร่สูจิบัตรทางเวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (http://goo.gl/MYTKlE) 
รายละเอียด 

 File PDF 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 6 6 5 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
 จุดเด่น 
  1. มีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และต่อ
ชุมชนและสังคมได้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 2.  มีเวทีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติแก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน ได้เผยแพร่ผลงานออกสู่ระดับนานาชาติ 

 3.  เปิดโอกาสและเป็นแรงบันดาลใจให้คณาจารย์และ นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ในโอกาสต่อไป     

4. ตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ
สร้างสรรค”์  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
2. ขยายการสร้างความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับสถาบันภายนอกมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ 
หน่วยงานที่ต้องประเมิน  :   ทุกหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

หมายเหต ุส านักหอสมุดกลาง ไม่ขอรับการประเมินในเกณฑ์ที่ 2 เนื่องจากเป็นหน่วยงานสนับสนุน ไม่มีหลักสูตร  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

√  

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

√  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

√  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

√  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
 

√  

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

√  

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

√  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:      4    เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:       5   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้ :         5       ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป :      5     เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
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ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT และจัดท าแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
2556-2559 มีจ านวน 8 ประเด็น  กับ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา 
         ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์  

           ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านบริการวิชาการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกส่ังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 :  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ  

 โดยมีรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556-2559 (เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.1-1) 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ดังนี้ 
 
สรุปยุทธศาสตร์   4 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในแต่ละวิทยาเขต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  มีมาตรการเร่งรัดด้านการเงิน โดยพัฒนาช่องทางการจ่ายเงิน เพ่ือเป็นการเพ่ิม

รายได้ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  AEC  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้คณะวิชามีการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรองรับความ

ต้องการของสังคม และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรายละเอียดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.1-2) 

 จากแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยปี พ.ศ.2556-2559 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557-

2560 ได้พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุกปี ดังเช่น แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.1-3) และบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติด าเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2558  (เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.1-4) เป็นต้น  

 

 ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
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เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน ดังนี้  
  ปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ (โครงการ
พิเศษ) จ านวน 5 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 หลักสูตร ส่วนอีก 1 
หลักสูตร ยังไม่มีนักศึกษาเรียนในปีการศึกษา 2558 ดังนี้  
 
1. ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  

ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Educational Informatics Studies 
 * เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่  
1) คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณะอักษรศาสตร์ และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ 

2. ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  

ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Archives and Cultural Heritage Information 
Management 

 *เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 
 โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะ
โบราณคดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Acoustic Design and Sonic Arts 
  *เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 

โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่  
1) คณะดุริยางคศาสตร์  2) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 4) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ 

4 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Conservation of Fine Art 
  *เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 
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โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่  
1) คณะโบราณคดี  2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3) คณะ
มัณฑนศิลป์  4) คณะวิทยาศาสตร์  5) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ 6) หอศิลป์ 

5 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agribusiness 
  *เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (มีการเตรียมความพร้อม แต่ยังไม่

มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2558) 
โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ และคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  
 ในการบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่บริหารจัดการ
เรียนการสอน พร้อมทั้งจัดการด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มาจากคณะวิชาร่วม 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2558/ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรพหุวิทยาการ (โครงการพิเศษ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 
ประกอบด้วย             งบบุคลากร งบด าเนินงาน สวัสดิการ ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม  จ านวน FTES โดยมี
รายละเอียดดังรายงาน (เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.2-1)  
  
 ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ดังนี้  
  มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้
คณะวิชาและหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด เพ่ือเป็นการปูองกันหรือลดความ
เสี่ยง โดยได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง และได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
กิจกรรมที่ครอบ             คลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยได้เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน ตาม
แนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดขึ้น รายละเอียดตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2559  (เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.3-1)  บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด จ านวน 3 ด้าน ดังนี้   
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1. ด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่  การบริหารงบประมาณเพ่ือให้การบริหารการเงิน                            

เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และระบบการรักษาความปลอดภัยและ

การปูองกันอัคคีภัย เพ่ือรักษาความปลอดภัย ในชีวิตบุคลากร  นักศึกษา และทรัพย์สิน 

2. ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ 

และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วนและเพ่ิมคุณภาพการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการเรียน รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

3. ด้านการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ได้แก่ การด าเนินการวิจัย/

สร้างสรรค์ เพ่ือให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือพัฒนา

สร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอน 

  
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการรายงานเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จ านวน 3 
รอบ โดยให้รายงานผลรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการ
รายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดแล้วในช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2558-30 มิถุนายน 2559 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารรายงาน (เอกสารหมายเลข อ. 5  5.1.3-2)   
  
 ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตามภารกิจหลัก 2 ประการ ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยมี
คณะกรรมการในการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ และยังมี
คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกับคณะวิชา ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน คณบดีคณะวิชาที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และประธานหลักสูตรเป็นกรรมการ  
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  พ.ศ. 2537  มีดังนี ้
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 1.  ก าหนดนโยบาย และแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย    
 2.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3.  พิจารณาร่างระเบียบ และออกข้อบังคับภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.  พิจารณางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.  จัดการประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 6.  พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) ส าหรับใช้เป็นหลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลัก
นิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ ดังแสดงผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการได ้ดังนี้ 
    

หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ แนวทางการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปู าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึง
กันและมีผลการปฏิบัติงานใน 
ระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการ
ปฏิบัติราชการจะต้อง 
มี ทิ ศ ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น 
มาตรฐาน รวมถึ งมีการติดตาม

บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้ รับงบประมาณ             
มาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการ
มี ทิ ศ ท า ง  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึง มีการติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ดังจะเห็นได้จากผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558  บ รรลุ ต าม
เปูาหมายได้ร้อยละ 100 (เอกสาร
หมายเลข  อ.5  5.1.4-1)   
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ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คือ การบริหารราชการตามแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้ เทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม 
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารราชการ
ตามแนวทางการก ากับดู แลที่ ดี 
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และระยะเวลา ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจเ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้น าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาแบบ 
PDCA  (Plan Do Check Act) มา
ใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

ดั ง เ ช่ น  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ประกอบด้ วย  มีการ
วางแผน มีการก ากับและปฏิบัติ มี
การติดตามและประเมินผล และมี
การรายงานและมีการน าไปปรับปรุง
แก้ ไข  ดั ง จะ เห็ น ได้ จ ากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่
ในระดับดี อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554-2557 เป็นต้นมา  
ดังตารางผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2554-2557 
(เอกสารหมายเลข  อ.5  5.1.4-2)    
 

3 . ห ลั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง 
( Responsiveness)   คื อ  ก า ร
ให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะช า ช น
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลายและม ี
ความแตกต่าง 

บัณฑิตวิทยาลั ยมี การให้บริ การ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
กระบวนการ ในการบริ ห า รจั ด
การศึกษา ที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง
ความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

ดังเช่น ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
ในปีการศึกษา 2558 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 
ดังรายงานผลการประเมิน (เอกสาร
หมายเลข อ.5  5.1.4-3) นอกจากนี้ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศกึษา 2558 ด้านการให้บริการ
ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  พบว่า   
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.27 ดังรายงานผลการ
ประเมิน (เอกสารหมายเลข อ.5  
5.1.4-4) เป็นต้น 

4 . ห ลั ก ภ า ร ะ รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountability)  คื อ  การแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตาม

ดังเช่น การจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคมและ
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และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ใน
ระดับท่ีสนองต่อความ 
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ส า นึ ก ใ น ก า ร
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

ภารกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ การวิจัย และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้แก่ การจัดโครงการ
บริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
และการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดย
ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
วิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน และในปี 
2559 เป็นการจัดงานครั้งที่ 6  เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ  ศาลา
ส านักสงฆ์บ้านใต้ ต าบลแก่นมะกรูด 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ไม่
เก็บค่าลงทะเบียน) ดังตารางการจัด
โครงการต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 
อ.5  5.1.4-5) เป็นต้น 

5.หลักความโปร่งใส 
(Transparency) คือ กระบวนการ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี โดย 
ประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนใน
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

บัณฑิ ต วิ ทย าลั ยมี ก ระบวนการ
ด าเนินการด้านการเงินตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การเสนอขอ
งบประมาณ การใช้จ่าย การรายงาน 
แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก
คณะกรรมการตรวจสอบการเงินของ
มหาวิทยาลัย และมีการ เปิดเผย
ข้อมูลหน่วยงานและการบริการ แก่
ผู้รับบริการ และประชาชน  

ดังเช่น ด้านการเงิน มีการจัดท า
แผนการใช้จ่าย และรายงานการเงิน
ตามระบบของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
ทั้งในระบบ MIS ทุก 6 เดือน 9 
เดือน และ12 เดือน และการรายงาน
เป็นไตรมาสปีละ 4 ไตรมาส ดังเช่น
ระบบ MIS (เอกสารหมายเลข อ.5  
5.1.4-6 ) ด้านข้อมูลหน่วยงานและ
การบริการ มีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งด้านการบริหารงาน เช่น ข้อมูล
หน่วยงาน แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา การให้บริการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เช่น การให้บริการ
การศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ตลอดจนข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
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ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณอย่างเปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.5  5.1.4-7)  
       นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้
สามารถติดต่อและสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วหลายช่องทาง ทั้งทาง
โทรศัพท์ หรือ ทาง 
http://www.facebook.com/grad
uatesu   หรือ การตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการจากบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทาง
เว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข อ.5  
5.1.4-8) เป็นต้น  
 

6.หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) คือ กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ 
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ 
ตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหาร
และบุ ค ล าก ร   เ พ่ื อ ร่ ว มกั น คิ ด                     
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

     ดั ง เ ช่ น  มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะ
วิชาที่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะมี
ผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการทุกคณะ 
เพ่ือร่วมกันในการท าหน้าที่บริหาร
จั ด ก า ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
นอกจากนี้  ยังได้ก าหนดให้มีการ
วางแผน และประเมินผลการท างาน
ของคณะกรรมการทุกปี เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนา ดังรายงาน
ผลการประ เมิ นการปฏิบั ติ ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
1 . 1  ร ะดั บผลการประ เมิ นการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่

http://www.facebook.com/graduatesu%20%20%20หรือ
http://www.facebook.com/graduatesu%20%20%20หรือ
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ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
    ผลการประเมิน พบว่า ระดับผล
การประเมินการปฏิบัติ งานตาม
บ ท บ า ท อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.66  
1.2 ระดับผลการประเมินการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
     ผลการประเมิน พบว่า ระดับผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.76  
 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.4-9)  
      นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการปฎิบัติราชการประจ าปีทุกปี 
และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน และหา
แนวทางการท างานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังเช่น การจัด
โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียม
ความพร้อมด้านแผนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระยะเวลา 15 ปี พ.ศ.2560-2574” 
ในภาพรวมมีความพึงพอดใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 
(เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.4-10) 
       นอกจากนี้  ได้ จั ด ให้ มี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ค ว าม พึ งพอ ใ จ ในกา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมิน 
พบว่า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55   (คิดเป็น
ร้อยละ  91.00)  (เอกสารหมายเลข 
อ.5  5.1.4-11)  

 นอกจากนี้  ในส่วนของผู้
บริการโดยตรงได้แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้จัดให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการทุกปี 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
โดยในปีการศึกษา 2558 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.35 
(เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.4-12)   

7.หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) คือ การถ่าย
โอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครอง
อ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการ
มอบอ านาจและ 
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดย
มุ่งเน้นการสร้าง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายโอนอ านาจ
การตั ดสิ น ใจ  ไปยั ง ร องคณบดี 
เลขานุการ และหัวหน้างาน เพ่ือ
ร่วมกันด าเนินการตามภารกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

ดังเช่น มีการแต่งตั้งรองคณบดี ฝุาย
ต่าง ๆ ได้แก่ รองคณบดีฝุายวิชาการ
และวิจัย รองคณบดีฝุายศิลปะและ
วัฒนธรรม   รองคณบดีวิทยาเขต
เพชบุรี เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
และการแต่งตั้งหัวหน้างานทุกงาน 
ได้แก่ หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวหน้า
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
หั วหน้ า งานคลั งและพัสดุ  และ
หัวหน้างานแผนแลพัฒนาระบบ เพ่ือ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
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ความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ 
แล ะ เ พ่ิ ม ผ ลิ ต ภ า พ เ พ่ื อผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

ในการตัดสินใจ  และเ พ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิม
ผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดี
ของหน่วยงาน 
      นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการ
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมคิด ร่วมด าเนินการ 
ก าหนดนโยบายก ากับ  ติ ดตาม 
ตรวจสอบ การด า เนิ นงานของ
หน่วยงาน 
      ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างการ
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.5  5.1.4-13)  

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ 
การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัด
ง า น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  แ ก่  บุ ค ล า ก ร  
ผู้รับบริการ (นักศึกษา และอาจารย์) 
และบุคคลทั่วไป 

 ดั ง เช่น  ด้านบุคลากร ก าหนด
บริหารงานตามสายการบังคับบัญชา 
การปฏิบัติงานตามกรอบต าแหน่ง
งานที่ก าหนด การพิจารณาความดี
ค ว ามชอบ  ต ามร ะ เ บี ยบ  แล ะ
ประกาศที่มหาวิทยาลั ยก าหนด 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรได้จัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
โดยมีเปูาหมายให้บุคลากรได้รับการ
พั ฒ น า ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  โ ด ย ใ น ปี
การศึกษา 2558 มีบุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 ตาม
รายงานผลการด า เนิ นงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ.2556-2559 (เอกสารหมายเลข 
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อ . 5   5 . 1 . 4 -14 )  และ ได้ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บุคลากรด้าน
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไว้เป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบั ติที่ ดี  โดยได้ เผยแพร่ ไว้บน
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.5  5.1.4-15) 
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกปี 
ดังเช่น ในปีการศึกษา 2558 ได้จัด
โ ค ร งกา ร / กิ จ ก ร รม เ พ่ื อ พัฒนา
บุคลากร ได้แก่ 1) โครงการสัมนา 
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้าน
แ ผ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า ก ร  ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 5  ปี                                                                  
พ.ศ.2560 -2574” 2)  โครงการ
อบรม "องค์กรแห่งความสุข" ส าหรับ
บุ ค ล า ก ร ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลั ยศิลปากร  (ภายใต้
แนวความคิดองค์การแบบ HAPPY 
WORKPLACE ) 3) โครงการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง  “กา ร เ พ่ิ ม
คุณภาพชีวิตตามวิถี พุทธเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
(ภายใต้นโยบายการพัฒนองค์กร
แบบ HAPPY WORKPLACE)”  ครั้ง
ที่  2  ขึ้ น  ในปี การศึกษา 2558/
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2559” 4 ) 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ท าบุญ ทอดผ้าปุาสามัคคี  และ
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ถวาย เที ยนพรรษา  เนื่ อ ง ในวั น
เข้าพรรษา” เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประ เพณีและวัฒนธรรม   และ
สนับสนุนและบ ารุงพระพุทธศาสนา 
เป็นต้น  
     ด้ า น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ดังจะเห็นได้จากการ
จั ด ท า คู่ มื อ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ซึ่ งประกอบไปด้วย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ
ได้ ใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติ  และได้
เ ผ ย แ พร่ ไ ว้ บ น เ ว บ ไ ซ ต์ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5  
5.1.4-16)  
ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม แ ก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเ พ่ือ
ส่ ง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์  จ านวน 6  โครงการ /
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม จ านวน  1  โครงการ/
กิจกรรม และเพ่ือส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมจ านวน  1  โครงการ/
กิจกรรม โดยไม่จ ากัดคณะ และเปิด
โอกาสให้บุคคคลภายนอกเข้าร่วม
โค ร งกา ร / กิ จ ก ร รม ได้ ด้ ว ย  ดั ง
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่
นั ก ศึ ก ษ า ร ะดั บบั ณฑิ ต ศึ กษ า ปี
การศึกษา 2558/ปี งบประมาณ 
2559  ( เ อกสารหมาย เลข  อ . 5  
5.1.4-17)       

9.หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ 
การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ

บัณฑิตวิทยาลัยมีการปฏิบัติและ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่า

ดังเช่น  มีการให้บริการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ใช้
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อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือ
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทาง 
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 
และอ่ืนๆ 
 

เที ยมกัน  ทั้ งนั กศึกษา อาจารย์ 
ชุมชน และบุคคลทั่วไป 

ระบบเดียวกันทุกระดับ ตั้งแต่การ
ปฐมนิ เทศ การลงทะเบียน การ
บริการการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา   มีการให้บริการโครงการทาง
วิชาการแก่สังคมแก่ผู้รับบริการในทุก
ระดับ ตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ผู้บริหาร และประชาชน 
เป็นต้น ดังโครงการต่าง ๆ ที่จัดให้
นักศึกษา ชุมชน และบุคคลทั่วไป 
(เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.4-18)   
     นอกจากนี้  ได้มีการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัยแก่ประชาชนทั่วไป
ทุกระดับอย่างเปิดเผย บนเว็บไซต์
ขอ งบัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย  ( เ อกส า ร
หมายเลข อ.5  5.1.4-19)    

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) คือ การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น 
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง 
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่า 
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยใช้กระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย และการบริหารงานภายใน
หน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ใช้กระบวนการประชุมหัวหน้างาน 
นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามความ
ต้องการกับผู้รับบริการได้แก่ อาจารย์ 
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ดังเช่น ตัวอย่าง การจัดการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยทุกเดือน เพ่ือให้มีการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน ระดมความ
คิดเห็นร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และหามติร่วมกัน โดย
ก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือนดัง
ปฏิทินก าหนดการประชุมปี พ.ศ. 
2559  ( เอกสารหมายเลข อ .5  
5.1 .4 -20) และก าหนดให้มีการ
ประชุมหัวหน้างานเพ่ือให้มีการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน ระดมความ
คิดเห็นร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และหามติร่วมกัน ดัง
ปฏิทินก าหนดการประชุมหัวหน้างาน
ปี พ.ศ. 2559   (เอกสารหมายเลข 
อ.5  5.1.4-21) เป็นต้น 
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น อ ก จ า ก นี้  ยั ง เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น เช่น
การสอบถามความต้ องการกั บ
ผู้ รับบริการได้แก่  อาจารย์  และ
นั กศึ กษาบนเ ว็ บ ไซต์  ( เ อกสาร
หมายเลข อ.5  5 .1 .4 -22) การ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รับบริการบนเว็บไซต์ (เอกสาร
หมายเลข อ.5  5.1.4-23) เป็นต้น 

 

 
 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า KM ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้  
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านควบคุมมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประสานงานและ
ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือจัดท า ระบบรูปแบบ
การพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.5-1) โดยให้
คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดท าแผนการจัดการความรู้ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลตาม
แผนการจัดการความรู้ และรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข อ.5   5.1.5-2)  
 ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2558/งบประมาณ พ.ศ.2558  (SU KM 011) 
เรื่อง การจัดการความรู้ระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.5-3)  โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต คือ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริการ 
(Helpdesk) เปูาหมาย คือ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดการกับงานบริการ 
เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และได้น าเสนอบุคลากรที่
สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
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จันทร์ วิทยาเขตเพชรบุรี และวิทยาเขตตลิ่งชัน ศึกษาคู่มือระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 
ของบัณฑิตวิทยาลัย และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2559  (SU KM 011) เรื่อง การจัดการความรู้ระบบ
รูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย (Helpdesk)  เปูาหมาย คือ น าคู่มือระบบ
รูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย ไปเผยแพร่ทางเว็บไซด์ และถ่ายทอด
ความรู้แก่บุคลากรที่สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
เพชรบุรี  และวิทยาเขตตลิ่งชัน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องหนังสือราชการเกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

คณะท างาน ได้ศึกษารูปแบบหนังสือราชการเก่ียวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่งานส่งเสริม
และพัฒนาทางวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะท างาน ได้ด าเนินการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างระบบรูปแบบการพิมพ์
เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย  

 
4. การประมวลกลั่นกรองความรู้ 

คณะท างาน จัดท าคู่มือระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
5. การเข้าถึงความรู้ 

คณะท างาน น าคู่มือระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย ไป
ถ่ายทอดความรู้ 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณะท างาน น าคู่มือระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย ไป
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี  และวิทยาเขตตลิ่งชัน 
7. การเรียนรู ้

บุคลากรที่สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์  วิทยาเขตเพชรบุรี  และวิทยาเขตตลิ่งชัน ศึกษาคู่มือระบบรูปแบบการพิมพ์
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เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  (เอกสารหมายเลข อ.5   
5.1.5-4)     
    
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด    
 จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง “การด าเนินงานการจัดการความรู้
ระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย” แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด  
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)   
   บัณฑิตวิทยาลัยมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก และสาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.5-5)  
 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
  บัณฑิตวิทยาลัย  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านให้บริการออกหนังสือส าคัญต่าง 
ๆ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจริงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา และได้เผยแพร่ระบบรูปแบบการ
พิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย  ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.graduate.su.ac.th/ เพ่ือให้หน่วยงานอื่นที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป (เอกสารหมายเลข อ.5   
5.1.5-6)   
 
จุดแข็ง :   
 1.  มีคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 2.  หน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนและการสอน 
การวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 
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 3. หน่วยงานน าผลการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้และด าเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ตามท่ี
ก าหนด   
 
จุดอ่อน :   
 - 
 
  ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  บัณฑิตวิทยาลัยมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน (บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีบุคลากรสายวิชาการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาจากคณะวิชาร่วมซึ่งอยู่
ในการก ากับและการพัฒนาของคณะวิชา)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร บัณฑิต
วิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ตามค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 34/2554 
ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.6-1)   
 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) และก าหนดสมรรถนะส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือ
วางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2559 (เอกสารหมายเลข  
อ.5  5.1.6-2) จ านวน  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตราก าลังบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.1.6-3) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดจ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และ
เสนอต่อที่ประชุมหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข อ.
5  5.1.6-4) 
 ในปีการศึกษา 2558 บุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 
100 ดังตารางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ ตารางบุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศ (ระดับปริญญาโท) 
จ านวน 3 ราย ปริญญาตรี จ านวน 1 ราย ตารางบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ
และต่างประเทศ และโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5  
5.1.6-5)   
  
 ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ดังนี้   

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร เพ่ือก าหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับสถาบัน ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสกอ. ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร คณะวิชา/
หน่วยงาน และก าหนดคู่มือและปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2555-2559 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.7-1)   

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.7-2)  

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 คู่มือ
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558  คู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.7-3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน   

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2558 เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/
หน่วยงาน และระดับสถาบัน ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.7-4) ดังสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 
 

ปฏิทินการด าเนินงานระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
24 มิถุนายน –  22
กรกฎาคม 2559 

คณะวิชาประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา / หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     หน้า 114 

24 กรกฎาคม – 10 
สิงหาคม 2559 

- จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า (Self 
Assessment Report-Faculty) 
- คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ปูอนข้อมูลและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ลง
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA System Online) 
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

16 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2559 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา /หน่วยงานเทียบเท่า  ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (CHE QA System Online) 
 

31 สิงหาคม 2559 คณะวิชาและหน่วยงานรายงานข้อมูลตามตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data 
Set) ประจ าปีการศึกษา 2558  ถึงส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

5  - 30 กันยายน 
2559 

จัดท าแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

30 กันยายน 2559 คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าจัดส่งแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับคณะวิชา/
หน่วยงานเทียบเท่า และหลักสูตร ถึงส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาส าหรับน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาทุกปี ดังนี้    
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข    อ.5   5.1.7-5) และคณะท างานการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.7-6) เพ่ือด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ ดังเช่น การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558,ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558,ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559,ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559, ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  27
พฤษภาคม 2559, ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559,และครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2559 (เอกสารหมายเลข อ.5   5.1.7-7)  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินผลการด าเนินงานของคณะวิชา/
หน่วยงาน เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และน าเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าไปปรับปรุงและพัฒนา ดังเช่น 
ในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท ารายงานประจ าปีและรับการประเมินคุณภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 
สิงหาคม  2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  และได้
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ ของ สกอ. จ านวน 4 องค์ประกอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.81) 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     หน้า 115 

(เอกสารหมายเลข    อ.5   5.1.7-8) โดยได้เสนอรายงานผลการประเมินพร้อมแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตฯ เพื่อพิจารณา  ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2558  (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.1.7-9) และบัณฑิตฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2558 ดังกล่าวแล้ว ดังตารางการน าผลการประเมิน
ตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสาร (เอกสารหมายเลข   อ.5   
5.1.7-10)      
 
รายการเอกสารหลักฐาน  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ. 5  5.1.1-1 1. แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556-2559  

ดูรายละเอียด 
 File PDF 

อ. 5  5.1.1-2 2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ. 5  5.1.1-3 3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ. 5  5.1.1-4 4. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2558   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ. 5  5.1.2-1 5. รายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรพหุวิทยาการ (โครงการพิเศษ) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ. 5  5.1.3-1 6. แผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ. 5  5.1.3-2 7. ตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดแล้วในช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2558-30 

มิถุนายน 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-1 8. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-2 9. ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2554-2557 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-3 10. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-4 11. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ด้านการให้บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-5 12. ตารางการจัดโครงการต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยการบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-6 13. ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-7 14. การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ต่าง ๆ ต่อสาธารณอย่างเปิดเผยบนเวบไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.su.ac.th) 
ดูรายละเอียด 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 File PDF 

อ.5   5.1.4-8 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ 
(https://goo.gl/txsJxV) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-9 15. รายงานผลการประเมินการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.1.4-10 16. โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 15 ปี พ.ศ.2560-2574” 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-11 17. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2558  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-12 18. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อการให้บริการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-13 19. โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-14 20. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2556-
2559   
ดูรายละเอียด 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 File PDF 

อ.5    5.1.4-15 21. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บุคลากรด้านจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
(http://www.graduate.su.ac.th) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-16 22. การเผยแพร่คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ไว้บนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.su.ac.th) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-17 23. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558/
ปีงบประมาณ 2559  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-18 24. โครงการต่าง ๆ ที่จัดให้นักศึกษา ชุมชน และบุคคลทั่วไป 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.4-19 25. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยแก่ประชาชน
ทั่วไปทุกระดับอย่างเปิดเผย บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
(http://www.graduate.su.ac.th)  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.1.4-20 26. ปฏิทินก าหนดการประชุมปี พ.ศ. 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.1.4-21 27. ก าหนดการประชุมหัวหน้างานปี พ.ศ. 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.5  5.1.4-22 28. แบบรับแจ้งความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บน

เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (http://www.graduate.su.ac.th) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.1.4-23 29. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ (http://www.graduate.su.ac.th) 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.5-1 30. ระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.5-2 31. รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.5-3 32. การจัดการความรู้ระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.5-4 33. คู่มือระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.5-5 34. เผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และ
สาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.5-6 35. รูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

http://www.graduate.su.ac.th/
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.5     5.1.6-1 36. ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 34/2554 ลงวันที่ 19 มกราคม 

2554 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.6-2 37. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-
2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-3 38. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-4 39. รายงารการประชุมหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-5 40. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-1 41. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555-2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.7-2 42. คู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 

อ.5    5.1.7-3 43. คู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.5    5.1.7-4 44. ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-5 45. การแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-6 46. คณะท างานการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-7 47. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.7-8 48. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ ของ สกอ. 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.7-9 49. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตฯ ครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5    5.1.7-10 50. ตารางการน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-1 51. ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 34/2554 ลงวันที่ 19 มกราคม 
2554 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-2 52. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-3 53. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-4 54. ประชุมหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.6-5 55. ตารางการพัฒนาบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2557 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-1 56. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-2 57. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555-2559  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-3 58. ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 (สกอ.)ดู
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-4 59. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-5 60. คณะท างานการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยดูรายละเอียด 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-6 61. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-7 62. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2558,ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558,ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2559,ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559, ครั้งที่ 3/2559 
เมื่อวันที่  27พฤษภาคม 2559, ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559,และครั้ง
ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-8 63. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2556   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-9 64. การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตฯ เพ่ือพิจารณา  ในการประชุมครั้งที่ 
9/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5     5.1.7-10 65. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปี
การศึกษา 2556 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
หน่วยงานที่ต้องประเมิน  :   บัณฑิตวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
3 - 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

√  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

√  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

√  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

√  

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

√  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

√  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       4   เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        5   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เปูาหมายของปีนี้ :          5      ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย  
เปูาหมายปีต่อไป :        5    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 ข้อ 1  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา และแผนและข้ันตอนกระบวนการด าเนินการ ดังนี้  
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มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร เพ่ือก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับสถาบัน ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ประจ าปีการศึกษา 2558 และเป็น
แนวทางและทิศทางเดียวกัน โดยมีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน  
 มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2555-2559 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน 
(เอกสารหมายเลข อ.5   5.2.1-1)   

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 
อ.5   5.2.1-2)  

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 คู่มือการประกัน
คุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2558  คู่มือการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
ปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข อ.5   5.2.1-3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพที่
เป็นแนวทางเดียวกัน   

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือใช้
ในการก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และ
ระดับสถาบัน ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5   5.2.1-4) ดังสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
    

ปฏิทินการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
22 พฤษภาคม – 24 
กรกฎาคม 2559 

จัดท า มคอ.7 ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (Self 
Assessment Report-Curriculum) 
 

24 พฤษภาคม - 24 
กรกฎาคม 2559 

คณะวิชาประสานงานและแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
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25 กรกฎาคม – 15 
สิงหาคม 2559 

คณะวิชาก ากับให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

16 – 31 สิงหาคม 
2559 

คณะวิชาก ากับให้มีการจัดท าแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

31 สิงหาคม 2559 หลักสูตรจัดส่งแผนพัฒนาตามผลการประเมินให้คณะวิชา 
 
 ข้อ 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา ดังนี้    
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข    อ.5   5.2.2-1) และคณะท างานการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข อ.5   5.2.2-2) เพ่ือด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.5   5.2.2-3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ (เอกสาร
หมายเลข อ.5   5.2.2-4) และคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่
บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา (เอกสารหมายเลข อ.5   5.2.2-5) ก ากับ ควบคุมคุณภาพ 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ ตามแผนและข้ันตอนกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาแรก ปีการศึกษา 2558  
 มีการรายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เปิดสอน                        
ปีการศึกษา 2558 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดดัง
หนังสือรายงานผลการจัดการการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก ปีการศึกษา 2558 ลง
วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2559  (เอกสารหมายเลข อ.5   5.2.2-6)   
 
 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558  
 มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 โดย
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มคอ.7 หลักสูตรพหุวิทยาการทุกหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการเพ่ือพิจารณาดังหนังสือรายงานผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปีการศึกษา 2558   ดัง
เอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.2-7)  
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 ข้อ 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตาม
มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน  5 คน ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-1)  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5  คน   ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-2)  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5  
คน   ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-3)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 5  คน   ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-4)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5  
คน   ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-5)  
 มีเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน  
 มีงบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ดังเอกสารงบประมาณ 
(เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-6) 
มีกองทุนส าหรับสนับสนุนอาจารย์เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย/วิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงาน และการไป
ประชุม อบรม และสัมมนา ต่าง ๆ  และกองทุนส าหรับสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาส าหรับการท าวิจัย/
วิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ ดังประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 (เอกสารหมายเลข อ.5  5.2.3-7) 
 มีอาคารสถานที่และห้องเรียน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Internet ที่ใช้ในการเรียน
การสอน และการค้นคว้า (ดูจากสถานที่จริง) 
 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดให้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (Graduate Study One Stop Access 
Learning and Service, GOALS) โดยร่วมมือกับส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้พ้ืนที่ที่
หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเป็นศูนย์การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)  2) เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ3) เพ่ือบูรณาการการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ของส านักหอสมุดและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น  (ดูจากสถานที่จริง) 
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 ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดซื้อวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ดังนี้  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้
ไวรัสคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียนทุกเครื่อง  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม ประสานงานกับหอสมุดกลางเพื่อจัดหาหนังสือที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Note book 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 59,385 บาท  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง  ติดตั้งครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 43,870 บาท เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 1 เครื่อง จ านวน 13,800 บาท                       
ไมคอนเดนเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 20,900 บาท เครื่องไมโครโฟนคุณภาพสูง จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
11,500 บาท ค่าวัสดุการศึกษา 4,536.80 บาท สวิทยว์ 8 พอร์ท 1 ชุด 850 บาท ทีวี ซัมซุง 18,788 บาท 
คอมพิวเตอร์ 8,338.50 บาท ทีวี LED 12,990 บาท วัดสุคอมพิวเตอร์ ราคา 2,193.50 บาท สติกเกอร์
สุญญากาศ 1,670.25 บาท  
 
 ข้อ 4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
 ส าหรับในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ จ านวน 5 
หลักสูตร และได้ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
ผลการประเมินหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

6. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

รับการประเมินเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.4-1) 

7. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม รับการประเมินเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559   

(เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.4-2) 

8. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม รับการ

ประเมินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.4-3) 

9. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 

รับการประเมินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.4-4) 
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10.  รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รับการ

ประเมินเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.4-5)   

  ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป                            
ดังเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปี
การศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.4-6)   
 
   ข้อ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แจ้งแก่ประธานอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือน าไปด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2558 ซึ่งท าให้การด าเนินการของหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร 
มีการพัฒนาขึ้นโดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สามารถรายงานผล
การด าเนินงานได้ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 
4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 รายละเอียดดังรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 (เอกสาร
หมายเลข  อ.5   5.2.5-1)  ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 3 
องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 (ส่วนองค์ประกอบที่ 2 ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
เนื่องจากเปิดสอนรุ่นแรกปีการศึกษา 2557)  รายละเอียดดังรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
(เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.5-2)  นอกจากนี้ ทุกหลักสูตรมีการทวนสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้นทุกหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังรายงาน
ผลคะแนนการด าเนินงานของหลักสูตร ดังนี้  

1. คะแนนการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2557 ได้คะแนน 3.53 อยู่ในระดับดี ผลคะแนนประเมินในปีการศึกษา 2558 ได้

คะแนน 3.66 อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.5-3) 

2. คะแนนการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนน  2.56 อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลคะแนนประเมินในปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 3.78  อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข  อ.5   5.2.5-4) 

 

 ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
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  บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ผ่านองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา  รายละเอียดผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2.6-1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 5.2.6-2) หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม รายละเอียดผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2.6-3)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง รายละเอียดผลการประเมิน (เอกสาร
หมายเลข 5.2.6-4)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รายละเอียดผลการ
ประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2.6-5) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
อ.5   5.2.1-1 1. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2555-2559 ส าหรับ

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน  
 ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.1-2 2. คู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.1-3 3. คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 

อ.5   5.2.1-4 4. ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.2-1 5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.2-2 6. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
ดูรายละเอียด  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 File PDF 

อ.5   5.2.2-3 7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 

อ.5   5.2.2-4 8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ
พิเศษ   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.2-5 9. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

 

อ.5   5.2.2-6 10. หนังสือรายงานผลการจัดการการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
แรก ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2559   
ดูรายละเอียด 

 File PDF             

อ.5   5.2.2-7 11. หนังสือรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ปีการศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.3-1 12. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.3-2 13. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.3-3 14. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.3-4 15. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.3-5 16. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
ดูรายละเอียด  

 File PDF 

อ.5  5.2.3-6 17. งบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ดูรายละเอียด  

 File PDF 

อ.5  5.2.3-7 18. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 
ดูรายละเอียด  

 File PDF 

อ.5  5.2.4-1 19. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา รับการประเมินเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559   
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.4-2 20. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม รับการประเมินเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.4-3 21. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
รับการประเมินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.4-4   22. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและ
ศิลปะเสียง รับการประเมินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.4-5 23. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
รับการประเมินเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.4-6 24. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) ปีการศึกษา 2558 
ดูรายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.5-1 25. รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ประจ าปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.5-2 26. รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ประจ าปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5   5.2.5-3 27. คะแนนการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 File PDF 

อ.5   5.2.5-4 28. คะแนนการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.6-1 29. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.6-2 30. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.6-3 31. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.5  5.2.6-4 32. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 

รายละเอียด 
 File PDF 

อ.5  5.2.6-5 33. ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
รายละเอียด 

 File PDF 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

5.1 7 7 5 

5.2 6 6 5 

รวมค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 5 = 5                 อยู่ในระดับดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

 3. มกีารจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร  
จุดที่ควรพัฒนา 
ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรเพ่ือให้ทุกหลักสูตรผ่าน
เกณฑ์การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่สกอ.ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  

 
 
องค์ประกอบที่ 6  ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภาระกิจเฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุน) 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
หน่วยงานที่ต้องประเมิน  :   ทุกหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :     ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       .....   เกณฑ์ประเมิน    :  ... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        4.33   เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
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เปูาหมายของปีนี้ :          3.51      ผลการด าเนินงาน   บรรลุเปูาหมาย
เปูาหมายปีต่อไป :       4.50     เกณฑ์ประเมิน :    5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในปีการศึกษา 2558 โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้  

โครงการ/กิจกรรม เวลา สถานที ่

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ 

 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1.การประเมินผลความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับบณัฑิตศึกษา ต่อการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
อ.6    6.1-1 

ม.ค.-พย. 58 บัณฑิตวิทยาลัย 4.26 396 

2.การประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพิธีไหว้ครู
และปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่  ระดบับัณฑิตศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2558 
อ.6    6.1-2 

13 สค. 58 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ                   
พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 
นครปฐม 
 

4.50 530 

3.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (SEPT) ปีการศึกษา 2558  
(ก าหนดสอบ 6 ครั้ง) 
อ.6    6.1-3 

 26 กย.58, 
 28 พย.58, 
30 มค.59, 
19 มีค.59, 
7 พค.59, 
25 มิย.59   

สถานท่ี : มศก.วัง
ท่าพระ และม
ศก.สนามจันทร ์

4.26 118 

4.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
จัดท าวารสารวิชาการอเิล็กทรอนกิส์ Veridian  
E – Journal บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
(จ านวน 11 ฉบับต่อปี) (สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศกึษา)  
อ.6    6.1-4 

ม.ค. - ธ.ค. .59 บัณฑิตวิทยาลัย 
บริการผ่าน
เว็บไซต ์

4.35 181 

5.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจ าปี การศึกษา 2558 

รอบที่ 1 มค.
59-พค. 59 

สถานท่ี : มศก.
ตลิ่งชัน และ 

4.25 28 
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ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (จัดอบรม 2 ครั้ง) 
อ.6    6.1-5 

 มศก.สนาม
จันทร์) 

6.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   “องค์ความรู้หลักสตูรพหุ
วิทยาการระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  
อ.6    6.1-6 

 22 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม
ช้ัน 7 อาคาร 50 
ปี มศก.นฐ. 

4.40 73 

7.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือการจัดการประชุมนานาชาติ Digital 
Technology for Cultural Study International 
Conference              
อ.6    6.1-7 

13 พ.ย. 58 ณ ศูนย์
มานุษยวิทยา 
สิรินธร กรุงเทพฯ 

4.51 19 

8.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติ 
และนานาชาติครั้งท่ี 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
 The 6 th National and International Graduate 
Study Conference  
“Creative Multi-disciplinary Studies for 
Sustainable  
Development”  เมื่อวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2559  
ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
อ.6    6.1-8 

11-12 ก.ค. 59 ณ ศูนย์สันสกฤต
ศึกษา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 
 

4.37 104 

9.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 
อ.6    6.1-9 

29-30 มีนาคม 
และวันท่ี 1 
เมษายน 2559                                     

ณ หอศิลป์ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
วังท่าพระ 
กรุงเทพฯ          

4.44 104 

10.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งท่ี 6  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559          
อ.6    6.1-10 

 31 ก.ค.59 ณ ศาลาส านัก
สงฆ์บ้านใต้ 
ต าบลแก่น
มะกรูด อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธาน ี

4.31 30 

11.การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4 พ.ค.59 ณ 
คณะดุร ิ

ณ คณะ 
ดุริยางคศาสตร์

4.42 20 
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เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ในระดบันานาชาติ ครั้งท่ี 3 
(The 3th International Creative Art Disseminating 
2016)           

อ.6    6.1-11 

ยางคศาสตร์
และ12-13 พค.
59 ณ หอศิลป์ 
มศก.ท่าพระ 

และ ณ หอศลิป์ 
มศก.ท่าพระ 

12.การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑติ
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558        
อ.6    6.1-12 

ปีการศึกษา 
2558 

บัณฑิตวิทยาลัย 4.32 56 

13.การส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ด้านการให้บริการตา่ง ๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลยั      
อ.6    6.1-13 

ปีการศึกษา 
2558 

บัณฑิตวิทยาลัย 4.27 214 

 
  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =  (4.26 x 396) + (4.50 x530)+(4.26 x118)+ (4.35 x181)+(4.25 x28)+(4.40 
x73)+(4.51 x19)+(4.37 x104)+(4.44 x104)+(4.31 x30)+(4.42 x20)+(4.32 x56)+(4.27 x214)   / 
                                396+530+118+181+28+73+19+104+104+30+20+56+214 
 

= 8117.52 /1873 = 4.37  คะแนน 
 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

อ.6    6.1-1 1. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
ต่อการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-2 2. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-3 3. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (SEPT) ปีการศึกษา 
2558  (ก าหนดสอบ 6 ครั้ง) 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     หน้า 139 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-4 4. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจัดท าวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ Veridian E – Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (จ านวน 
11 ฉบับต่อปี) (สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา)  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-5 5. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม 
ประจ าปี การศึกษา 2558 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (จัดอบรม 2 ครั้ง) 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-6 6. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง   “องค์ความรู้หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-7 7. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการ
จัดการประชุมนานาชาติ Digital Technology for Cultural Study International 
Conference              
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-8 8. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
และนานาชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 The 6 th National and International Graduate Study Conference  
“Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable  
Development”   
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-9 9. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน
และโบราณวัตถุ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-10 10. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
“จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 6  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559          
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-11 11. รายงานผลารประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3th International Creative Art 
Disseminating 2016)           
รายละเอียด 

 File PDF 

อ.6    6.1-12 12. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2558    
 รายละเอียด 

 File PDF   

อ.6    6.1-13 13. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ด้านการให้บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย   
รายละเอียด 

 File PDF    

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : ภารกิจสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน) 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

6.1 4 4.33 4.33 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่มี
การให้บริการด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน   
จุดที่ควรพัฒนา 
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ด าเนินการติดตาม ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นต่อไป   
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 26 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

ผ่าน 
15.08 

 3.02 
5 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

    

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี     

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00   5.00 

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00   5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00   5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.00   5.00 

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนบัสนนุฯ) 
ตั ว บ่ ง ชี้  6 . 1  ร ะดั บ คว ามพึ ง พอ ใ จขอ ง
ผู้รับบริการ 

5   4.37 

ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้

    

ตัวบ่งชี้ 6.3 อืนๆ (ถ้ามี)     

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    4.56 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558     หน้า 144 

 
 

ตารางที่ 27  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

ตัวบ่งชี้ จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3 - 1.5 , 1.6 1.1  3.02  
2 1 - 2.1 -  -  
3 1 - 3.1 -  5.00  
4 1 - 4.1 -  5.00  
5 2 - 5.1 , 5.2 -  5.00  

รวม 8 - 7 1  4.50  
ผลการประเมิน  5.00 3.02    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางการพัฒนา 

3.1 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที่ 28  เปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
 
 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
หน่วยงานมีการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปตามการก ากับมาตรฐานและคุณภาพตาม 

√ √ √ √ √ 
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แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
หน่วยงานมีการด าเนินการบริการวิชาการตาม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

√ √ √ √ √ 

หน่วยงานมีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

√ √ √ √ √ 

หน่วยงานมีการด าเนินการบริหารจัดการตาม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

√ √ √ √ √ 

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 29  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ด าเนินการควบคุมคุณภาพ 
( ต าม ระบบกา รประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะวิชา/หน่วยงานของสกอ.) 

 
 
√ √ √ 

ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ (ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน
ของสกอ.) 

√ √ √ 

ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมิน (ตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภาย ในระดั บ
หลักสูตรและระดับคณะวิชา/
หน่วยงานของสกอ.) 

√ √ √ 
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