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คานา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 (1 สิ ง หาคม 2561 ถึ ง 31 กรกฎาคม 2562) นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลาดังกล่าว และเพื่อให้คณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในได้ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้นามาใช้ในการประเมินคุณภาพครั้งนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีภารกิจ 2 ส่วน คือ
 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับ และ
บัณฑิตวิทยาลั ยจะยั งคงพัฒ นางานของบัณฑิตวิทยาลั ยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์ ควบคุม กากับ ตรวจสอบ และพัฒนา เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ และตามทิศทางและเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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บทสรุปผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีภารกิจ 2 ส่วน คือ การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร และการจั ด การเรี ย นการสอนหลั กสู ตรพหุ วิ ท ยาการ (หลั ก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท โดยอาจารย์
ประหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อนมาจากคณะวิ ช าร่ ว ม และปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี อ าจารย์ ป ระจ า
จานวน 3 คน)
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ จานวน 5 หลักสูตร โดยในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนนั้น ใช้อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจาจากคณะวิชาร่วม ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ปีการศึกษา 2555)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2557)
3. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรม (เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกปี
การศึกษา 2558)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกปีการศึกษา 2558)
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559)
การประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการประเมินระดับคณะ จานวน 5 องค์ประกอบ รวม 11
ตัวบ่งชี้ (ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 15 และ 16 ไม่รับการประเมินเนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี) ดังนี้
องค์ประกอบ

1.การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
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2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5 องค์ประกอบ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
11 ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเองของคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า ได้ดาเนินการตาม
ภารกิจของสถาบัน โดยมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.70 มีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ
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5.00
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4.70

หน้า 5

สาหรับผลการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบมีดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการประจาปีการศึกษา 2561
รวมจ านวน 5 หลั ก สู ตร และรั บ การประเมิน ผลการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บหลั กสู ตรไป
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รปี ก ารศึ ก ษา 2 561
ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด ของ สกอ. และมีคะแนนอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร
จุดเด่น
1.มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร
2.มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
จุดที่ควรพัฒนา
กากับการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
มีการดาเนินการดาเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มีการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
2. มีการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
3. มีการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามเกณฑ์
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทุกท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทางาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทุกท่านได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
บัณฑิตวิทยาลั ย ได้ดาเนิ น การบริ การวิช าการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และได้ ด าเนิ น การตามเกณฑ์ แ ละระบบกลไกที่ ก าหนด รวมจ านวน 7
โครงการ/กิจกรรม
จุดเด่น
1. การดาเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และบัณฑิต
วิทยาลัย
2. การดาเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานสามารถสนับสนุนได้ทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย
และเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชน และสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
1. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ และการ
ประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา
2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กาหนด รวม
จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม
จุดเด่น
1. มีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และต่อ
ชุมชนและสังคมได้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมและสนั บสนุน การดาเนิ นการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารงานของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
จุดเด่น
มีระบบและกลไกการดาเนิ นการในการบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
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ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
จุดที่ควรพัฒนา
ดาเนินการบริหารของคณะ และกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการการบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนด
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการกากับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร
5. ผลการประเมินทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐานหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
ควบคุ ม ก ากั บ ติ ดตาม การดาเนิ น การตามระบบกากั บ การประกั นคุ ณภาพหลั ก สู ตรเพื่ อ ให้ ทุ ก
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่สกอ.กาหนด
อย่างต่อเนื่อง
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แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องคานึงถึงข้อจากัดด้าน
งบประมาณ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีการวางแผนการเรียนล่วงหน้า โดยมีโอกาสได้
เรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ขณะศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถนาไป
พัฒนางานและพัฒนาอาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
และแก่เครือข่ายองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสนั บสนุนการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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บทที่ 1
ส่วนนา
1. ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2515 โดยมีกาเนิดมาจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แสดงเหตุผลความจาเป็นว่าให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 7/2512 ที่เสนอแนะคณะ
โบราณคดีทาการสอนในขั้นบัณฑิตศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้กาหนดว่า
มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ในเมื่อมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่จะ
รับผิดชอบดาเนินงานการศึกษาระดับนี้ โดยเฉพาะจะทาหน้าที่บริหาร วางแผน วางนโยบาย จัดการศึกษา
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ทาการประสานงานและสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา
การวิจัย แก่คณะที่เปิดทาการสอน อีกทั้งยังจะทาหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็น
การแบ่งเบาภาระงานของคณะที่จะทาการสอน อันจะทาให้งานสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียม
กันทุกสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 โดยเปิดรับนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย) มีนักศึกษาทั้งสิ้น 18
คน
ต่อ มาในปี 2537 มหาวิท ยาลัย ได้อ อกข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรว่า ด้ว ยการจัด ระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพื่อกาหนด
หน้าที่และระบบบริห ารงานในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้กาหนดหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ ให้บัณฑิต
วิทยาลัยมีหน้าที่บริการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดวางแผน กาหนดควบคุมมาตรฐาน
การศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร ประเมิ น ผลการศึ ก ษา ประสานงานและด าเนิ น การด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะใน
การนาเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการ
จัดสรรทรั พยากรของมหาวิทยาลั ย ดังนั้ น ภายใต้ส ภาวะของข้อจากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่
งบประมาณ บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดทาหลักสูตรในลักษณะหลักสูตร
บูรณาการ โดยการนาศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการ
ของสังคมแทนการเปิดหลักสูตรในลักษณะเดี่ยว ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยอื่น หรือการจัดทา
หลักสูตรที่สนองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดทาหลักสูตรพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขึ้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะ
วิชาต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
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การศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนครั้งแรกได้ในปี
การศึกษา 2555 โดยการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย การ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจา ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจามาจากคณะวิชาต่าง ๆ
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีภารกิจ 2 ส่วน คือ การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
1.2 ที่ตั้ง
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ทาการสาหรับใช้ในการติดต่อ ประสานงาน และการบริการต่าง
ๆ ได้ อย่ างสะดวกและรวดเร็ ว รวมจ านวน 4 แห่ ง ได้ แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลั ยศิ ล ปากร
พระราชวังสนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 3) ชั้น 2 อาคาร
หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ 4) ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพชรบุรี
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
บัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริ ห ารและประสานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และการศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาอย่ า ง
สร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากลในปี 2565”
(นิยาม มาตรฐานสากล หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA หรือ มาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล)
2.2 เป้าหมาย (Goal)
เป้า หมายที่ 1 หลั ก สู ต รบั ณฑิ ตศึก ษาด้า นศิ ล ปะ มนุษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์
มีมาตรฐานสากล นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
เป้า หมายที่ 2 งานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตศึกษาตอบโจทย์ปัญหาชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ อย่างมีจริยธรรม
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 พันธกิจ (Mission)
1. กากับดูแลหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์และศิลป์
2. กากับดูแลคุณภาพบัณฑิตศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง
มีจ ริ ย ธรรม สู่ มาตรฐานสากล ร่ ว มกับ คณะวิช าหรือ หน่ว ยงานเทียบเท่า เพื่ อผลิ ตบั ณฑิต ให้ มี อัตลั กษณ์
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
3. นาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการสังคม และ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาอย่างมืออาชีพ
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2.4 ค่านิยม (Core Value)
GRAD-SU
G= Good governance, collaboration and communication มีการบริหาจัดการยึดหลักธรร
มาภิบาล การประสานงานและสื่อสารดี
A= Amicability ให้ความเป็นกัลยาณมิตร
D= Deed of excellent art science integration ประดิษฐ์บูรณาการศาสตร์และศิลป์เป็นเลิศ
S= Spirit เทิดจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร
U= Unity ชาวศิลปากรมีความเป็นหนึ่งเดียว
2.5 แผน มาตรการของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ สถาบั น รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ และพั ฒนาไปสู่
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนาไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาตรการ
ในปี ก ารศึก ษา 2561/ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 บั ณฑิตวิ ทยาลั ย มีแ ผนปฏิ บัติ ราชการ
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ดาเนินงานโดยภาควิชาและ
คณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสานักงานคณบดี ทาหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป
และงานบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้ดาเนินการ ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนภูมิที่ 1
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ที่มา : 1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2559
2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิล ปากร เรื่อง การแบ่งหน่ว ยงานภายในของส่วนงานมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 27 เมษายน 2562
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4.คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินการบริหารโดยมี
คณะกรรมการประจ าบั ณฑิตวิทยาลั ย ประกอบด้ว ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลั ย เป็นประธาน และประธาน
คณะกรรมการบั ณฑิต ศึกษาประจ าคณะที่ เปิด สอนระดับบั ณฑิต ศึก ษาเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บั ณฑิ ต
วิทยาลัยยังมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดี
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน และประธานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะที่ เ ปิ ด สอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ
รายนามคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย (ปัจจุบัน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดี ค ณะสถาปั ต ยกรรม
ศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

รักษาการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารุง โตรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัตศิ ัย
5. อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
6. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
9. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์
ง้าวหิรัญพัฒน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตพิ งษ์
โสภณพงศ์พิพฒ
ั น์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
16. อาจารย์ ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
17. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
19. นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
เลขานุการ

5.หน้าที่ของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1. ก าหนดนโยบายและแผนงานของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาออกระเบียบและประกาศภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. พิจารณาแนวทางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ค รอบคลุมถึง
การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ ก่ากรเงิน การบัญชี การบริหารงาน
วิชาการ โดยคานึงถึงความมีประสิทิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ รวมทั้งการจัดการวัดผล และประเมินผล
6. พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
7. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายให้บุ คคลปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
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ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มีภาระงานที่รับผิดชอบแบ่งตามหน่วยงานย่อยใหม่ ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล กากับ ติดตามการดาเนินงาน จานวน 5 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1)
กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ 2) กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ 3) กลุ่มภารกิจด้านแผน ประกันคุณภาพ
และ 4) กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 5) กลุ่มภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ดูแล
ระบบ และเว็บไซต์
1.1 กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ
- สารบรรณ
- การเจ้าหน้าที่
- อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- การประชุม
1.1.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
1.1.2 รับ-ส่งเอกสาร จดหมาย สิ่งพิมพ์และพัสดุไปรษณีย์
1.1.3 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.1.4 จัดทาบันทึก หนังสือโต้ตอบ
1.1.5 จัดทาประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ
1.1.6 การทาลายเอกสาร
1.1.7 จัดเก็บหนังสือตามระบบงานสารบรรณ
1.1.8 ติดตามเรื่อง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
1.1.9 ให้บริการห้องประชุม
1.1.10 ให้บริการยานพาหนะ
1.1.11 ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกรณีเกิด
ปัญหา
1.1.12 การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ
1.1.13 การโอนย้าย ลาออก
1.1.14 การลาศึกษาต่อ
1.1.15 การเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
1.1.16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.1.17 การตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
1.1.18 จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน และโครงการอื่น ๆ
1.1.19 ขออนุมัติให้ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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1.1.20 จัดทารายงาน สรุปรายเดือน สถิติการลา
1.1.21 ประสานงานกับคณะ/สาขาวิชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ
1.1.22 จัดเตรียมเอกสารประชุม ดาเนินการประชุม จัดทารายงาน
- การประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
- การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ
- การประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
- การประชุมเฉพาะกิจ
1.1.23 ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการของหลักสูตรพหุวิทยาการ
1.2 กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ
1.2.1 การจัดทางบประมาณประจาปี แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และตรวจสอบเงินรายได้
บริการวิชาการ และทาการโอนงบประมาณภายในหน่วยงาน
1.2.2 การรับชาระเงิน ประเภทค่าลงทะเบียน ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา ค่าเอกสารหลักฐานการศึกษา ค่า
สมัครสอบ และค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสมัครวารสาร Veridian E-Journal ,
ค่าสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ,ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
1.2.3 การเบิกจ่ายเงิน ได้แก่
1.2.3.1 เงินเดือน ค่าจ้าง
1.2.3.2 ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าตอบแทนอื่น ๆ
1.2.3.3 ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1.2.3.4 ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย
1.2.3.5 ค่าใช้สอย, ค่าเช่า, ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง, ค่าของที่ระลึก ฯลฯ
1.2.3.6 ค่าวัสดุ
1.2.3.7 ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้า
1.2.3.8 ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ
1.2.4 การพัสดุ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ การซ่อมแซมและบารุงรักษา และจัดเก็บ จัดทา
ทะเบียนคุมรายการวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือ รวมทั้งการตรวจสอบตรวจนับพัสดุประจาปี
1.2.5 การบัญชี จัดทาบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย ออกงบการเงินต่าง ๆ และบัญชีต้นทุน ศูนย์ต้นทุน ศูนย์
กาไร
1.2.6 การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ จัดทาขออนุมัติกาหนดวงเงินทดรองราชการและวงเงินสดย่อย
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน ทาทะเบียนคุมลูกหนี้ และติดตามลูกหนี้เงินทดรองราชการ รวมทั้งการจัดทา
รายงานเงินทดรองราชการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.2.7 การติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับไฟล์ธนาคารจากระบบ Bill Payment
ประสานงานด้านการเปิด-ปิดบัญชี การนาฝาก- เบิกถอนเงิน รวมทั้งการทาธุรกรรมโอนจ่ายตรง ระบบ
Business click
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1.2.8 การจัดทาประกาศกาหนดอัตราการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ ค่าสอน ค่าสอบ
ค่าตอบแทน และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ฯ
1.2.9 การปฏิบัติงานด้านคลังและพัสดุ หลักสูตรพหุวิทยาการ
1.3 กลุ่มภารกิจด้านแผน ประกันคุณภาพ
1.3.1 วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3.1.1 จัดการประชุม/สัมมนาเพื่อจัดทาแผน และกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนต่าง ๆ
1.3.1.2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์
1.3.1.3 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.3.1.4 จัดทาแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
1.3.1.5 จัดทาแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.3.1.6 จัดทาแผนงานวิจัย
1.3.1.7 ควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
1.3.1.8 ทบทวนแผน
1.3.1.9 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย
1.3.1.10 จัดทาแผน และรายงานผลการดาเนินงานของคณบดีตามพันธกิจที่กาหนด
1.3.2 ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
1.3.2.1 มีแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
1.3.2.2 มีช่องทางในการตอบแบบประเมินหลายช่องทาง เช่น แบบสอบถามที่เป็นกระดาษ หรือ
แบบสอบถามแบบออนไลน์ เป็นต้น
1.3.2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานต่าง ๆ
1.3.2.4 มีการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานต่าง ๆ
1.3.2.5 มีการประสานงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
1.3.2.6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3.2.7 มีการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.3.2.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
1.3.2.9 มีการจัดทาแผนและรายงานผลการดาเนินงานของคณบดีตามพันธกิจที่กาหนด
1.3.2.10 มีการจัดทาเอกสารการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1.3.2.11 มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.3.2.12 มีการจัดทารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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1.3.3 ประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.3.1 จัดประชุม/สัมมนาเพื่อจัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับ
หลักสูตร
1.3.3.2 จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และกาหนดตัวชี้วัด
1.3.3.3 จัดทาคาสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร
1.3.3.4 จัดทาปฏิทินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อช่วยให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3.3.5 ควบคุม กากับ ติดตาม รายงาน และประสานงานการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
1.3.3.6 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
และระดับหลักสูตร
1.3.3.7 ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการประเมินระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
1.3.3.8 กรอกข้อมูลเข้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.3.3.9 ประสานงานการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินตามเกณฑ์ระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
1.3.3.10 จัดการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
1.3.3.11 จัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
1.3.3.12 ประสานงานการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1.3.4 การควบคุมความเสี่ยง
1.3.4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1.3.4.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะ
1.3.4.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
1.3.4.4 มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
1.3.4.5 มีการประสานงานติดตามการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
1.3.4.6 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง
1.3.4.7 มีการประสานงานการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
1.3.4.8 มีการประสานงาน ติดตามการดาเนินงาน การประเมินผล และการจัดทารายงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
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1.4 กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.1 ประชุมวิชาการ
1.4.1.1 มีการควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานการจัดโครงการประชุมวิชาการประจาปี ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดงานประชุม
1.4.1.2 มีการจัดทาโครงการประชุมวิชาการประจาปี และขออนุมัติดาเนินการ
1.4.1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงาน
1.4.1.4 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดโครงการ
1.4.1.5 มีระบบการรับสมัครบทความทางเว็บไซต์
1.4.1.6 มีการเผยแพร่บทความจากการประชุมวิชาการประจาปีทางเว็บไซต์
1.4.1.7 มีการประเมินผลการให้บริการวิชาการ
1.4.1.8 มีการรายงานการจัดงานและนาเสนอผู้บริหาร เพื่อนาไปปรับปรุงและแก้ไข
1.4.2 วารสารวิชาการ
1.4.2.1 มีการควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานจัดทาวารสารให้เป็นไปตามโครงการดาเนินงาน
วารสารที่กาหนด และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ
1.4.2.2 มีการจัดทาโครงการดาเนินงานวารสารวิชาการ Veridian E-Journal และขออนุมัติดาเนินการ
วารสาร
1.4.2.3 มีการดาเนินการจัดทาข้อมูลกติกา รูปแบบการตีพิมพ์ และข้อมูลของวารสารตามที่กาหนดใน
ระบบ ThaiJo เพื่อแนะนาและประชาสัมพันธ์วารสาร บนเว็บไซต์ของวารสารให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
1.4.2.4 มีการให้บริการในการติดต่อประสานงานกับผู้เสนอบทความในการรับโทรศัพท์/ตอบอีเมล/ตอบ
คาถามและข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อวารสาร
1.4.2.5 มีการให้บริการในการส่งบทความแบบออนไลน์แก่ผู้เสนอบทความที่มาติดต่อขอความอนุเคราะห์
ที่สานักงานโดยตรง
1.4.2.6 มีการดาเนินการนาบทความออกจากระบบการรับสมัครบทความแบบออนไลน์ในระบบ ThaiJo
และตรวจสอบความครบถ้ วนของบทความตามกติกาวารสาร พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการรับบทความแก่ผู้เสนอ
บทความในระบบ
1.4.2.7 มีการดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบทความเบื้องต้นก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
1.4.2.8 มีการดาเนินการตรวจสอบ ค้นหา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในการพิจารณา
บทความในแต่ละเรื่อง
1.4.2.9 มีการดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
1.4.2.10 มีการดาเนินการติดตามผลการอ่านบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.4.2.11 มีการดาเนินการแสกนผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความในแต่ละเรื่อง เพื่อนาไป
แจ้งผลโดยทางอีเมล แก่ผู้เสนอบทความ และสาหรับนาไปใช้ในการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
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1.4.2.12 มีการดาเนินการนาข้อมูลบทความและการพิจารณาบทความในแต่ละเรื่องเข้าระบบบริหาร
จัดการบทความอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการ ประสานงาน และติดตาม และเพื่อไว้ใช้ในการ
รายงานสถานะบทความแก่ผู้เสนอบทความทางเว็บไซต์
1.4.2.13 มีการดาเนินการจัดทาเอกสารออกใบตอบรับการตีพิมพ์แก่ผู้เสนอบทความที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
1.4.2.14 มีการดาเนิ น การจั ดเก็บ ข้อมูล ผลการพิจารณาของผู้ ทรงคุณวุฒิ ในระบบฐานข้อมูล ผลการ
พิจารณา เพื่อไว้ใช้ในการจัดการ ประสานงาน และติดตาม
1.4.2.15 มีการดาเนิน การจัดรูปแบบบทความในแต่ละเรื่องให้ เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ของวารสารที่กาหนด ก่อนนาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
1.4.2.16 มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล การเผยแพร่ บ ทความของวารสารแต่ ล ะฉบั บ ตามกติ ก า
ประกอบด้วย ปก คานา สารบัญ รายนามคณะกองบรรณาธิการวารสาร รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ บทความ ฯลฯ
เพื่อออกเผยแพร่แบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของวารสาร
1.4.2.17 มีการดาเนินการจัดทารู ปเล่มวารสารแต่ละฉบับให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรายงานต่อศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และรับการประเมินผลคุณภาพวารสาร
1.4.2.18 มีการดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของวารสาร เล่มวารสาร เอกสารสาเนาผลการพิจารณา
บทความของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเรื่อง ฯลฯ
1.4.2.19 มีการดาเนินการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับเป็นหลักฐาน และการค้นหา ได้แก่
เอกสารบทความ และเอกสารผลการประเมินบทความ สาเนาจดหมายเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ สาเนาใบตอบรับ
บทความ ฯลฯ
1.4.2.20 มีการติดต่อประสานงานกับศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และเข้าร่วมการประชุม อบรม
สัมมนาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณวารสารของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
1.4.2.21 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เสนอบทความเพื่อพิ จารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
1.5 กลุ่มภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบ และเว็บไซต์
1.5.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.5.2 ดูแลเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการ update
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.5.3 ติดตาม และประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์
1.5.4 จัดทารายงานผลการประเมิน
1.5.5 ประสานงานการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
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2. งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
มีภาระหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ ดูแล กากับ ติดตามการดาเนินงาน จานวน 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่ ม
ภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา 2) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการการศึกษา 3) กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุ
วิทยาการ และ 4) กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล
2.1 กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา
2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
2.1.1.1 ตรวจเอกสารหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้มีรูปแบบ หัวข้อ
และรายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
2.1.1.2 ประสานงานด้านหลักสูตร ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะและมหาวิทยาลัย
2.1.1.3 รวบรวมและจัดทาข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.2 ข้อบังคับและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1.2.1จัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2.1.2.2 การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา กรณีที่
เกณฑ์ฯ มีการเปลี่ ย นแปลง โดยเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลั ยให้ ความเห็ นชอบแล้ ว เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา
2.1.2.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับฯ กับมหาวิทยาลัย และดาเนินการแจ้ง
ข้อบังคับฯ ให้คณะวิชา ภาควิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2.1.2.4 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมของสาขาวิชา ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.1.2.5 จัดทา (ร่าง)ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอ มหาวิทยาลัยพิจารณา
2.1.2.6 ตรวจสอบและปรับแก้ตามมติที่ประชุมของมหาวิทยาลัย
2.1.2.7 ดาเนินการแจ้งประกาศฯ ให้คณะวิชา ภาควิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2.1.3 การรับสมัครนักศึกษาใหม่
2.1.3.1 ดาเนินการกาหนดการรับสมัคร
2.1.3.2 ด าเนิ น การให้ ค ณะวิ ช าต่ า ง ๆ ทราบก าหนดการรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษา
2.1.3.3 ตรวจสอบการข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครการกาหนดระยะเวลาการสอบต่างๆ ของคณะ
วิชาให้สอดคล้องกับกาหนดการรับสมัคร
2.1.3.4 จัดทาประกาศรับสมัครและรายละเอียดรับสมัครสอบคัดเลือกของคณะวิชาต่างๆ
2.1.3.5 บันทึกข้อมูลในระบบรับสมัครและประสานงานเรื่องการให้โควตาพิเศษ
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2.1.3.6 จัดทาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร จนถึงประกาศผลสอบและสรุปข้อมูลการรับ
สมัคร
2.1.4 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยและดูแลฐานข้อมูลอื่นๆ
2.1.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ขอสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ
2.1.4.2 จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ
2.1.4.3 จัดทาประกาศคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ และ
จัดส่งประกาศรายชื่อพร้อมใบเซ็นชื่อ
2.1.4.4 ส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติให้ภาควิชา
2.1.4.5 ติดตามผลสอบ การประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ
2.1.4.6 ตรวจสอบรายชื่อนั กศึกษาที่ยั งไม่อนุมัติหั ว ข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่อนักศึกษาที่จะครบเวลา
การศึกษาเพื่อแจ้งเตือนภาควิชา/คณะวิชา
2.1.4.7 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ขอสอบวิทยานิพนธ์
2.1.4.8 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก
2.1.4.9 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอคณบดีอนุมัติ
2.1.4.10 ประกาศผลสอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์
2.1.4.11 ดู แ ล ควบคุ ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ ง านวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาในระบบบริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์
อิเล็กทรอนิกส์ และประสานงานด้านข้อมูลผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระบบและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ
2.1.4.12 ดูแลประสานงานการพัฒนาฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.5 วิทยานิพนธ์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
2.1.5.1 ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิส ระ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหรือหลักสูตร
2.1.5.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ พร้อมหนังสือเชิญเป็น
กรรมการและอนุมัติต้นสังกัดบุคคลภายนอกสถาบัน
2.1.5.3 จัดทาประกาศเกี่ยวกับการอนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2.1.5.4 จัดทาคาสั่งเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อสาเร็จการศึกษา พร้อมหนังสือ
เชิญเป็นกรรมการและอนุมัติต้นสังกัดบุคคลภายนอกสถาบัน
2.1.5.5 จั ด ทาหนั งสื อราชการเกี่ ย วกับ วิท ยานิพ นธ์ และการค้น คว้ า อิส ระ ได้แ ก่ การออกหนั งสื อเป็ น
กรรมการ พิจ ารณาโครงร่ า งวิทยานิ พ นธ์ อาจารย์ที่ ปรึก ษา กรรมการสอบ ตรวจเครื่องมื อวิจั ย ทดลอง
เครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมมูล และอื่นๆ
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2.1.5.6 ดู แ ลการใช้ ง านระบบการบริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบให้ แก่คณาจารย์และนักศึกษา การดาเนินงาน
คลินิก IThesis ให้คาแนะนา แก้ปัญหา อานวยความสะดวก และประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ด้านค่าใช้จ่าย
ในการบารุงรักษาระบบ การปรับปรุง พัฒนาระบบ
2.2 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการการศึกษา
2.2.1 สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์
2.2.1.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.1.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย
2.2.1.3 การจัดสรรทุน เผยแพร่ผ ลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการนาเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการที่มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3 กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุวิทยาการ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ด้านการเงิน และดูแลงานกิ จการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ รวมทั้งดูแลนักศึกษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรพหุวิทยาการ
2.3.1 จัดการทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.3.1.1 ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3.1.2 ประสานงานกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.3.1.3 การจัดการผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1.4 ประสานงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในการดาเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.3.2 วิเทศสัมพันธ์
2.3.2.1 ความร่วมมือ ความช่วยเหลือทางวิชาการและการบริหารกับหน่วยงานต่างประเทศ การจัดทา
MOU
2.3.2.2 ประสานงานกับหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.3.3 การจัดการความรู้
การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรพหุ
วิทยาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
2.4 กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล
- งานทะเบียน
- งานประมวลผลการศึกษา
1. ทาผังโครงสร้างหลักสูตร
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2. ทาผังบัญชีค่าใช้จ่าย
3. ปฏิทินการศึกษา
4. กาหนดรหัสนักศึกษาใหม่
5. บันทึกข้อมูลหนี้สิน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
6. ประกาศการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
8. ตรวจสอบวุฒิผู้เข้าศึกษา
9. ประสานงานเรื่องบัตรนักศึกษา
10. รวบรวมข้อมูล นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ให้ สกอ.
11. บันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
12. บันทึกรายวิชาในฐานข้อมูลหลักตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย
13. บันทึกการเปิดรายวิชาในตารางสอน – สอบ
14. ลงทะเบียนรายวิชา ,วิทยานิพนธ์, สอบประมวล, สอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะการลงทะเบียน)
15. เปลี่ยนแผนการศึกษา
16. เทียบโอนรายวิชา
17. ยื่นยกเว้นภาษาต่างประเทศ
18. สอบประจาภาค และบันทึกผลการศึกษา
19. บันทึกความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (IP, NP)
20. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ลาพัก พ้นสภาพ
21. รับสาเนา บฑ.4 หลังจากพี่แอ๊กบันทึก “ผลสอบวิทยานิพนธ์” ทาเสนอจบในระบบ
22. เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
23. ประกาศอนุมัติปริญญา
24. จัดทาใบปริญญาบัตร
25. จัดทารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา คากล่าวรายงานรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
26. หนังสือรับรองการสอบได้
27. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาสถานะต่าง ๆ
28. Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
29. Transcript ฉบับสมบูรณ์ (สาเร็จการศึกษา)
30. หนังสือรับรองวุฒิ (สาเร็จการศึกษา)
31. หนังสือส่งตัวกลับ
32. หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
33. หนังสือตรวจสอบวุฒิ
34. หนังสือขอต่อวีซ่า
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6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
“บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร”
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
กาหนดตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”
8. จุดเด่น
“บริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จั ด วางแผน ก าหนด ควบคุ ม
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประสานงานและดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับ
คณะวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
ดาเนินงานสานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”
9. การเรียนการสอน
9.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
การดาเนินการด้านหลักสูตร
1. หลักสูตรใหม่
ปี การศึกษา 2561 มีห ลั กสู ตรใหม่ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลั ยศิล ปากร จานวน 7
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ ปริญญาโท จานวน 4
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562)
3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม
และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
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สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 กันยายน 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
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2. หลักสูตรปรับปรุง (การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและสาระสาคัญของ
หลักสูตร)
ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 9
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ ปริญญาโท จานวน 5
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงหลักสูตรปรับปรุง ประจาปีการศึกษา 2561
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร)
ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร จานวน 66 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 22 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จานวน 44 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี
พ.ศ. 2558
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ฉบับปี พ.ศ. 2559
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560
6. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561
7. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2557
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2558
13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561
15. หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ฉบับปี พ.ศ. 2561
16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2561
17.
18.
19.
20.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ.
2560
21. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559
22. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 มีนาคม 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 10 เมษายน 2562
วันที่ 12 กันยายน 2561
วันที่ 13 มีนาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 13 มีนาคม 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 10 เมษายน 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ฉบับปี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
พ.ศ. 2560
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
กับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561
6. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
2560
7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2559
8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2557
9. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
2559
10. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 10 เมษายน 2562
11. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 10 เมษายน 2562
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 13 มีนาคม 2562
2561
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา วันที่ 12 มิถุนายน 2562
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับปี พ.ศ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
2556
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
2557
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
17. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
2561
18. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
วันที่ 10 เมษายน 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2561
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
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สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
วันที่ 13 มีนาคม 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ฉบับปี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
พ.ศ. 2559
วันที่ 10 เมษายน 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
วันที่ 13 มีนาคม 2562
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
สาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 13 มีนาคม 2562
2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
2558
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรม
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันที่ 10 เมษายน 2562
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตร
วันที่ 13 มีนาคม 2562
พหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตร

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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หลักสูตร
43. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
44. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2559

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

4. ปิดหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน
4 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน 3
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒธรรม ฉบับปี
พ.ศ. 2557

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ความเห็นชอบ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ 10 เมษายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 111 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ปริญญาเอก จานวน 42 หลักสูตร
2. ปริญญาโท จานวน 69 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการขอเสนอปิด
หลักสูตร)

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
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ตารางที่ 5 แสดงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2561
ระดับการศึกษา/
ลาดับที่

คณะ/หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and
Tourism (International Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะโบราณคดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะมัณฑนศิลป์
Doctor of Philosophy Program in Design Arts (International Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Doctor of Philosophy Program in Mathematics (International Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตร
พหุวิทยาการ)
คณะเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences (International
Program)
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Technology
(International Program)
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering
(International Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering
(International Program)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Doctor of Business Administration Program (International Program)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
Doctor of Philosophy Program in Bioscience for Sustainable Agriculture
(International Program)
วิทยาลัยนานาชาติ
Doctor of Philosophy Programme in International Business (International
Programme)

ระดับปริญญาโท
1
2
3
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7
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9
10
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16
17
18

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and
Tourism (International Program)
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คณะโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะมัณฑนศิลป์
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะอักษรศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
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หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม
และอีเวนต์
คณะดุริยางคศาสตร์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Master of Science Program in Bioscience for Sustainable Agriculture
(International Program)
วิทยาลัยนานาชาติ
Master of Business Administration Programme in Hotel and Tourism
Management (International Programme)
Master of Business Administration Programme in International Business
(International Programme)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
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บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตร
พหุวิทยาการ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตร
พหุวิทยาการ)

6. หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปิดสอน
6.1 หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2561 มีจานวน 5 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)
หลักสูตรนี้ เป็น ความร่ วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะโบราณคดี
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิ ตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 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)
หลั กสูตรนี้ เป็ นความร่ วมมือทางวิช าการของคณะวิช าต่างๆ ได้แก่ 1) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี เปิดรับนั กศึกษารุ่นแรกปี
การศึกษา 2558
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ
กาหนดเปิดรับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559
6.3 รายชื่อวิทยานพินธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาหลั กสูตรพหุวิทยาการ ปีการศึกษา 2561
มีดังนี้
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ตารางที่ 6 รายชื่อวิทยานพินธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ.2561)
(เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555)
นางสาว
การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสาหรับงานวิจัยของ คณะ
1
57902315 ศุภมาศ
อักษรศาสตร์
มหาสุข
นางสาว
การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสาหรับการสืบค้นงานวิจัย
วีรวรรณ ศรี
2
57902306
สวัสดิ์
3
4

57902303
58902202

5

58902303

6

58902306

7

60902201

นางนุจสรา
โพธิ์เงิน
นางสาวณัฏฐ์
นรี กระกร
กุล

การพัฒนาระบบแนะแนวการเลือกสาขาเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในระบบเปิดสาหรับมหาชน: กรณีศึกษา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธร
ว่าที่ร้อยตรี
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุขสาหรับ
นพพล สุดชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
รมย์
นางสาวธิดา การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการใช้บริการ
รัตน์ แซ่หยี ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
นายเผด็จ
และเทคโนโลยีบ่งชี้วัตถุอัตโนมัติกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหา
สวิพันธุ์
ราชานุสรณ์ ร. 4 วัดราชาธิวาสวิหาร

นางสาวพิมพ์ การพัฒนาระบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
8
เพ็ญ วิทยา กรณีศึกษาห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
เกษตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
นาง ภาวิดา การบริการจัดการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่
1
57903201
สมวงศ์
ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสาร
นางสาว
จดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
2
57903202 ธนัญญา
ในจังหวัดพัทลุง
พูลสง
60902302
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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
(หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
นางสาวพวง เพิ่มมูลค่าให้ตึกแถวเก่าย่านดอนเมือง
1
60906308 เพชร
เชี่ยววัฒนกุล
การปรับปรุงโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยเพื่อให้
นางสาว
60906311
สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายโรงแรม
2
มัณฑนา
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559
เตชะวิมล
3

60906315

4

60906302

5
6
7

60906303
60906313
60906316

นายสิทธิกิตติ์
รัชตะทรัพย์
นางชนัญทิพย์
ธนภัทรธี
รานันท์
นาย ธิติพันธ์
ธนภัทรธี
รานันท์
นาย รัฐภัทร์
ธนภัทรธี
รานันท์

การออกแบบบริการสาหรับอพาร์ตเมนท์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและปรับปรุง
โรงแรมเมืองสมุย สปารีสอร์ท
ความเป็นไทยที่ใช้ในการออกแบบโรงแรมในเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
นวัตกรรมการสร้างสรรค์โรงแรมเพื่อสุขภาพ
สาหรับเกาะสมุย

นวัตกรรมการออกและจัดการประติมากรรม
นายฒิพงศ์
เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดในงานออกแบบ อสังหาริมทรัพย์
ประสานพรรณ์
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ตารางที่ 7 จานวนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพหุวิทยาการ ปีการศึกษา 2561 จาแนกตามหลักสูตร
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตร
รวม (คน)
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ตกค้าง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปกติ
พิเศษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ปกติ
พิเศษ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
ปกติ
พิเศษ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ปกติ
พิเศษ
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
ปกติ
พิเศษ
รวมปกติ
รวมปกติทุกชั้นปี
รวมพิเศษ
รวมพิเศษทุกชั้นปี
รวมปกติและพิเศษ
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี

5

-

1
4

3

-

1
4

2

-

2
6

10

2
6

-

-

2

-

2

-

4

-

-

2

-

2

-

4

1

-

1

-

2

-

2

9

-

11

-

12

-

24

10

12
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14

26
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หลักสูตรพหุวิทยาการที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน
ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
หลักสูตร

สกอ. รับทราบ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
27 มิถุนายน
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
2555
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
7 สิงหาคม 2557
จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์

ปีที่เริ่มใช้

หลักสูตรที่
ปิด

2555

-

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2548/2558
2558

2557

-

2548







-

-

2558

-

2548







-

-

2558

-

2548







-

-

2559

-

2548







-

-
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เปิดสอนใน ดาเนินการ ยังไม่ ครบรอบ
ปีการศึกษา ตามกรอบ ครบรอบ ประเมิน
2561
TQF
ประเมิน
แล้ว
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หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48
และ TQF
-

9.2 ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ข้อมูลนักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการ
พิเศษ รวมจานวนทั้งสิ้น 917 คน ภาคปกติ จานวน 319 คน โครงการพิเศษ จานวน 598 คน จาแนกเป็น
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 173 คน ภาคปกติ จานวน 70 คน โครงการพิเศษ จานวน 103 คน และ
ระดับ ปริญญามหาบั ณฑิต จานวน 744 คน ภาคปกติ จานวน 249 คน โครงการพิเศษ จานวน 495 คน
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงจานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะวิชา/สาขาวิชา

ภาค
ปกติ

ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3.คณะโบราณคดี
สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สาขาวิชาสันสฤตศึกษา
4.คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการออกแบบ
5.คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
6.คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ
กลุ่มการประถมศึกษา
กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาศึกษา

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

70
5
5
12
5
7
4
4
10
2
4
2
2

ภาค
รวม
พิเศษ
103 173
- 5
- 5
16 16
2 2
10 10
4 4
- 12
- 5
- 7
27 27
15 15
12 12
- 4
- 4
43 53
18 20
13 17
2 4
4 4
6 8

หน้า 38

7.คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8.คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
10.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
11.คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
12.วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

13
2
2
4
3
2
14
3
6
2
2
1
10
4
4
2
2
2
249
52
52
33
10
6
2
8
1

5 18
- 2
- 2
- 4
- 3
5 5
- 2
- 14
- 3
- 6
- 2
- 2
- 1
- 10
- 4
- 4
- 2
12 14
12 14
495 744
- 52
- 52
27 60
- 10
15 15
- 6
- 2
- 8
- 1
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สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
3.คณะโบราณคดี
สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สาขาวิชาสันสฤตศึกษา
4.คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5.คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
6.คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
7.คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

6
32
5
6
12
9
12
7
5
6
2
1
1
1
1
26
3
3
6
3
4
2

- 6
7 7
5 5
- 32
- 5
- 6
- 12
- 9
27 27
4 4
3 3
20 20
9 21
- 7
- 5
9 9
171 177
57 59
23 24
15 15
11 12
5 6
24 24
30 31
6 6
50 76
- 3
- 3
- 6
18 18
4 7
- 4
9 11
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สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
8.คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
10.คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11.คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
12.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
14.วิทยานานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
15.บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
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4
1
3
72
4
35
7
12
5
2
7
6
2
4
6
2

19 19
- 2
- 3
28 32
- 1
8 8
9 9
11 14
32 104
- 4
- 35
5 12
- 12
24 29
3 5
- 7
88 88
17 17
18 18
53 53
23 23
23 23
19 19
19 19
- 6
- 2
- 4
21 27
6 6
4 6
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สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด

4
319

2 2
9 13
598 917

2. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมจานวนทั้งสิ้น 3,394 คน
ภาคปกติ จานวน 1,211 คน โครงการพิเศษ จานวน 2,183 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จานวน
901 คน ภาคปกติ จานวน 358 คน โครงการพิเศษ จานวน 543 คน และระดับปริญญามหาบัณฑิต จานวน
2,493 คน ภาคปกติ จานวน 853 คน โครงการพิเศษ จานวน 1,640 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจานวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561

คณะวิชา/สาขาวิชา
ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3.คณะโบราณคดี
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สาขาวิชาจารึกศึกษา
สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาสันสฤตศึกษา
4.คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการออกแบบ
5.คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

ภาค
ปกติ
358
30
30
32
29
3
59
8
25
2
7
17
18
14

ภาค
พิเศษ
543
52
23
29
66
45
21
-

รวม
901
30
30
84
23
29
29
3
59
8
25
2
7
17
66
45
21
18
14
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สาขาวิชาประวัติศาสตร์
6.คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ
กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มการสอนภาษาไทย
กลุ่มการสอนสังคมศึกษา
กลุ่มการประถมศึกษา
กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาศึกษา
7.คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8.คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

4
52
11
18
7
1
2
4
9
57
11
2
7
11
4
9
2
8
1
2
51
8
13
7
10
10
2
1
44
2

293
12
133
34
33
8
11
2
11
49
37
37
-

4
345
23
151
41
33
8
12
4
15
58
94
11
2
7
11
4
9
2
8
38
2
51
8
13
7
10
10
2
1
44
2
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
11.คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
12.วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
3.คณะโบราณคดี
สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาจารึกศึกษา
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
สาขาวิชาสันสฤตศึกษา
4.คณะมัณฑนศิลป์
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
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5
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5

81
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17
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125
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6
3
1
1
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9
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สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5.คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
6.คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
สาขาวิชาพัฒนาศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
7.คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีศึกษา
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

5
42
24
18
39
13
12
4
1
5
1
3
98
10
6
3
2
5
15
1
9
17
3
17
7

39
22
64
43
43
641
185
28
89
63
59
3
36
74
79
25
150
52
2
32
60
-

39
27
64
85
24
18
43
680
13
197
32
90
63
64
3
37
74
82
25
248
10
6
3
2
5
15
53
11
17
35
60
17
7
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8.คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
10.คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11.คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
12.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
14.วิทยานานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
15.บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

3
21
8
1
3
9
163
12
61
26
22
13
12
17
18
5
13
1
1
12
2

4
74
34
19
21
63
11
48
4
223
44
18
161
62
62
49
49
1
1
56
18

7
95
8
34
1
22
30
226
12
61
37
22
61
16
17
223
44
18
161
62
62
49
49
19
6
13
1
1
68
20

4

11

15

3

3
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สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์
ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด

6

13

19

-

11

11

1,211

2,183

3,39
4

9.3 อาจารย์และบุคลากร
บุคลากร
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีจานวนบุคลากรรวม 34 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
เป็น ข้าราชการ จานวน 5 คน ลูกจ้างประจา จานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจ า จ านวน 17 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทพนั ก งานชั่ ว คราว จ านวน 6 คน ลู ก จ้ า ง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจา จานวน 1 คน และลูกจ้างมหาวิทยาลั ย ประเภทลู กจ้างชั่วคราว
จานวน 1 คน
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผู้บริหารวิชาการ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี (2 คน)
2) กลุ่มอานวยการและกลุ่มสนับสนุน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 31 คน แบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
2.1) ข้าราชการ
จานวน 5
คน
2.2) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจา
จานวน 17
คน
2.3) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จานวน 6
คน
2.4) ลูกจ้างประจา
จานวน 1
คน
2.5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจา
จานวน 1
คน
2.6) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 1
คน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
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ตารางที่ 11 จานวนบุคลากรจาแนกตามหน่วยงาน ประเภท และวุฒิการศึกษา
รายการ

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ป.ตรี
สานักงานคณบดี

1

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
รวม

ป.โท

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พนักงาน
ประจา)
ป.ตรี ป.โท

1
1

1

2

2

1

1

4

5

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(พนักงาน
ชั่วคราว)
ป.ตรี ป.โท

ต่า
กว่า
ป.ตรี

ป.
ตรี

ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
(ลูกจ้างประจา
(ลูกจ้าง
)
ชั่วคราว)
ต่ากว่า ป. ต่ากว่า ป.
ป.ตรี ตรี ป.ตรี ตรี

3
4

1

6
5

ลูกจ้างประ
จา

รว
ม

1

1

1

1

12

4

18
9

2

1

1

1

30

*ไม่นับรวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการฯ

ตารางที่ 12 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง ประเภท และวุฒิการศึกษา

รายการ

พนักงาน
มหาวิทยา
ข้าราชกา
ลัย
ร
(พนักงาน
ประจา)
ป. ป.
ตรี โท

นักวิชาการเงินและ
บัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักการเงิน
พนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
รวม

ป.
ตรี

ป.
โท

ประเภทบุคลากร
พนักงาน
มหาวิทยาลั
ลูกจ้างประ
ย
จา
(พนักงาน
ชั่วคราว)
ต่า
ป. ป. กว่า ป.
ตรี โท ป. ตรี
ตรี

ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลั มหาวิทยาลั รว
ม
ย
ย
(ลูกจ้างประ (ลูกจ้าง
จา)
ชั่วคราว)
ต่า
ต่า
ป. กว่า ป.
กว่า
ตรี ป. ตรี
ป.ตรี
ตรี

1

1

1

2

1
1
1
1
1

2

8
2

3

3
4
1
15
3

3

1
2

2

5

12

3

3

1

1
1

1
1

2
1

*ไม่นบั รวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการ
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ตารางที่ 13 จานวนบุคลากรจาแนกตามระดับของตาแหน่ง (เฉพาะข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย)
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ชานาญการ ปฏิบัติกา
ชานาญ
ชานาญการ
ชานาญการ
พิเศษ
ร
การพิเศษ
1
2
1
2
1
1
1
9
3
3
1
11
4
1

รายการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักการเงิน

รวม

รวม
1
3
4
1
9
3
20

*ไม่นบั รวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการ

ตารางที่ 14 จานวนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612564
อัตรากาลังที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566
2563 2564 2565 2566

อัตรากาลังปัจจุบัน ณ 1 สิงหาคม 2560

รายการ

สานักงานคณบดี

ลูกจ้า
พนักงาน
งมหา
พนักงาน มหาวิทยาลั
ลูกจ้าง
วิท
มหาวิทยา ย
มหาวิทยา รวม
ข้าราชกา
ลูกจ้าง ยาลัย
ลัย
(พนัก
ลัย
1 ต.ค. 1 ต.ค.
ร
ประจา (ลูกจ้า
(พนักงาน งาน
(ลูกจ้าง
2562 2563
ง
ประจา) ชั่วคราว
ชั่วคราว)
ประ
)
จา)
1
2
3

งานบริหารทั่วไป

1

9

5

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ
รวม

2

6

1

4

17

6

1
ต.ค. 1 ต.ค.
256 2565
4

1

1

1

1
8
9

1

3

1

1

1

1

3
0

1

3

1

*ไม่นับรวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการ
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อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรตามหลักสูตรที่เปิดสอน
ตารางที่ 15 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ชื่อหลักสูตร
(ระบุสาขา)
ปริญญาโท
1. หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
จานวน (คน)
2. หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม
จานวน (คน)
3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะ
เสียง
จานวน (คน)
4. หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม
จานวน (คน)
5. หลักสูตรหลักสู ตร
ศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรม
การออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและ
อสังหาริ มทรัพย์
รวมทุกหลักสูตร
จานวน (คน)

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

อยู่
ระหว่าง
ลาศึกษา
ต่อ

รวม

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

5

-

-

2

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

2

1

-

1

-

-

1

-

-

5

-

-

2

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

5

-

-

8

1

3

4

1

3

4

-

1

-

-

25
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ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารย์ประจา จานวน 3 คน ดังนี้
ตารางที่ 16 อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัยจาแนกตาแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผู้ช่วย
รอง
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1
2
1
2
รวม
1
2
1
2
10. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ด้านการดาเนินการทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 9 ทุน รวมเป็นเงินที้งสิ้น จานวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
1. ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 5 ทุนๆ ละ
10,000 บาท/คน รวมเป็นเงินจานวน 50,000 บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.1 60001212 นางสาวชนินาถ ชาวนะศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
1.2 60260311 นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง สาขาวิชาพัฒนศึกษา
1.3 57264305 นายเอกวุฒิ อุสายพันธ์
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการ
ศึกษา
1.4 61606316 นายพิชญะ อมฤทธิ์
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ
1.5 60904301 นางสาววรรณวิษา วรวาท
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
2. ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะชุดสากล
นิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
รวมเป็นเงินจานวน 40,000 บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
2.1 60202805 นายสิขรินทร์ สนิทชน
สาขาวิชาภาษาไทย
2.2 60751201 นางสาววรรณวิษา เปินสมุทร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2.3 61902301 สิบเอกพงศกร สุกันยา
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
2.4 61902304 นางสาวอาพร บัวจีน
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
การดาเนินการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ การสนับสนุนทุนการตีพิมพ์แ ละนาเสนอเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 32 ทุน รวมเป็นจานวนเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
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1. ทุน อุ ด หนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ จากเงิ น รายได้ ที่ เ ปลี่ ย นประเภทจากเงิ น รั บ ฝากของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ 2562 ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 30 ทุน แยก
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จานวน 20 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 10
ทุนๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินจานวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ผู้มี
รายชื่อดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาเอก จานวน 10 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท ดังนี้
1. 57155954 นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
2. 59107802 นางสาวบุศรา สว่างศรี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
3. 58202804 นางสาวอรวี บุนนาค
สาขาวิชาภาษาไทย
4. 58251803 นางสาวเณริกา เกิดนาสาร
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตฯ
5. 58604911 นางสาวกัลยา สว่างคง
สาขาวิชาการจัดการ
6. 57305802 นายสุชาติ เสมประวัติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7. 58312901 นางสาวธนัญญา ศูนย์คุ้ม
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
8. 58365801 นางสาวจุฑาภรณ์ ผลไพบูลย์
สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
9. 57356805 Miss Yamin Ko Ko
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
10. 58401802 นายวิษณุ เซ็นบัว
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาโท จานวน 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ดังนี้

1. 59005205 นางสาวเศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
2. 59052201 นายชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. 57157312 นางสาวสรวีย์ เดชะ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
4. 59107208 นางสาวภูษณิศา ทองประทุม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
5. 59202204 นางสาวดวงกมล จันทร์ศิริ สาขาวิชาภาษาไทย
6. 57253309 ว่าที่ร้อยตรีจุมพล เอื้องเพ็ชร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
7. 58262305 นางสาวปิยะวรรณ บริหารพานิช สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
8. 60902302 นางสาวพิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
9. 60903304 นายสิรภพ คู่เทียม สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศฯ
10. 60904201 Ms. Soun Sreyleak สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
11. 59601308 นางสาววรมน เหลืองสังวาล สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
12. 59303207 นางสาวศศิธร เสนามนตรี สาขาวิชาชีววิทยา
13. 59305206 นางสาวกาญจนา เจริญสิทธิชัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14. 59317206 นายอภิวัฒน์ ชืน่ ชิด สาขาวิชาเคมี
15. 60362206 นายรวิ จิระปาน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
16. 57363205 นายสามารถ จารัส สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
17. 59403203 นางสาวปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
18. 60405301 นายกิตติศักดิ์ แสนฉลาด สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
19. 60406202 นายภูมินทร์ ไกรแสงศรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
20. 60407207 นายพงษ์ชิต พลกิติพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
21.
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 52

2. ทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝากของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000
บาท รวมเป็นเงินจานวน 20,000 บาท โดยจัดสรรให้ ผู้มีรายชื่อดังนี้
1. 59260401 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2. 60602321 นางสาวธัญญาวดี เพ็งตะโก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ สาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ทุนโดยการนาเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ฯ จานวน 4 คน 4 ผลงาน เป็นเงิน
จานวน 7,000 บาท และทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ จานวน 10 คน 12
ผลงาน เป็นเงินจานวน 102,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาท
ถ้วน)
(1) ทุนประะเภทเงินรางวัลตอบแทนโดยการนาเสนอผลงานวิจยั ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม
ระดับชาติ ด้วยวาจา จานวน 2 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ดังนี้
1. 59403203 นางสาวปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. 60751201 นางสาววรรณวิษา เปินสมุทร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ระดับนานาชาติ ด้วยวาจา จัดในประเทศ จานวน 1 ทุนละ 2,000 บาท ดังนี้
1. 57363205 นายสามารถ จารัส สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
ระดับนานาชาติ ด้วยวาจา จัดในต่างประเทศ จานวน 1 ทุนละ 3,000 บาท ดังนี้
1. 60407207 นายพงษ์ชิต พลกิติพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(2) ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ
ระดับชาติ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 จานวน 1 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท ดังนี้
1. 59005205 นางสาวเศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
ระดับชาติ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 จานวน 7 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท ดังนี้
1. 58202801 นางสาวพรรณราย ชาญหิรัญ สาขาวิชาภาษาไทย
2. 58202801 นางสาวพรรณราย ชาญหิรัญ สาขาวิชาภาษาไทย
3. 58202804 นางสาวอรวี บุนนาค สาขาวิชาภาษาไทย
4. 58202805 นายอานาจ ปักษาสุข สาขาวิชาภาษาไทย
5. 58202204 นายภัคพล คาหน้อย สาขาวิชาภาษาไทย
6. 59202201 นายวรรธนะ ปัญบุตร สาขาวิชาภาษาไทย
7. 58902303 ว่าที่ร้อยตรีนพพล สุดชารมย์ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ระดับนานาชาติ อยู่ในฐานตามประกาศ ก.พ.อ. จานวน 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000
ดังนี้
1. 57356805 Miss Yamin Ko Ko สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
2. 58365801 นางสาวจุฑาภรณ์ ผลไพบูลย์ สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
3. 58365801 นางสาวจุฑาภรณ์ ผลไพบูลย์ สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม
4. 58401802 นายวิษณุ เซ็นบัว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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11. ด้านการทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
ตารางที่ 17 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ
ที่
MOU
วันที่ลงนาม
ระยะเวลาสิ้นสุด
1
Memorandum of Understanding Konkuk 22 กย.2553
หลังทาMOU
University Seoul Campus
6 เดือน/5ปีหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ก็จะต่อ
ระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
2
ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
9 มิถุนายน 2558
ไม่กาหนดเวลาสิ้นสุด
ศิลปากร กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
ความร่วมมือกับสาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรม
8 สค.2556
ไม่กาหนดเวลาสิ้นสุด
สถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
4
ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม
14 กค.2557
ไม่กาหนดเวลาสิ้นสุด
5
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส า นั ก ง า น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 21 พค.2557
ไม่กาหนดเวลาสิ้นสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
6
Memorandum of Understanding between January 5, 2015 ไม่กาหนดเวลาสิ้นสุด
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.
7

8

Memorandum of Understanding between November
National University of Laos Lao People’s 24,2014
Democratic Republic and Silpakorn
University Kingdom of Thailand , Signed
on November 24,2014
ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 กันยายน 2560
(การตรวจสอบลอกเลียนวรรณกรรม)
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สิ้นสุด 26 มีนาคม
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12. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
บัณฑิตวิทยาลั ย มีการดาเนิ น การด้านการบริการทางวิช าการแก่สั งคม โดยการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพื่อดาเนินการในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
ตารางที่ 18 โครงการบริการทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้ง
ที่ 9
ความร่วมมือ
โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียน
วัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด
โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะ
ควน โรงเรียนวัดไผ่เดีย่ ว และโรงเรียนวัด
ดอนตาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่
ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า จังหวัด
สุพรรณบุรี
2.โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ
ศิลปากรวิจยั และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการเสนอผลงาน
วิจับัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48
ความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ และที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
สถานที่
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
3.การอบรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะด้านดิจิตอล สาหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบ
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็น
การบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ

วันเดือนปีที่ดาเนินการ
วันที่ 15 มีนาคม 2562

ค่าลงทะเบียน
-

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

2,500/เรื่อง

-
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งบประมาณ จานวน 100,000 บาท)
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัย/คณะวิชา
สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4.การอบรม “การพัฒนาระบบ
28 มิถุนายน 2562
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม”
(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม” ซึ่ง
เป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั บ การบริ ก าร
วิ ช าการและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม งบประมาณ จานวน 200,000
บาท)
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ
วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
สถานที่
วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
5.โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ Veridian
E – Journal บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน
2 หัววารสาร
1.วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal, Silpakorn University
2.วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal Science and Technology
Silpakorn University
งบประมาณ จานวน 1,350,000 บาท
ความร่วมมือ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ TCI
(ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ
ของฐานข้อมูล TCI )
สถานที่
1.ให้บริการทางเว็บไซต์ของวารสาร
6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม
ประจาปี การศึกษา 2561 สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
งบประมาณ 800,000 บาท

-

ปีการศึกษา 2561/ปีงปบระมาณ
2562

2,500/เรื่อง (เมื่อ
บทความผ่านการ
พิจารณาให้เผยแพร่
ได้)

ปีการศึกษา 2561

ค่าลงทะเบียน
4,000 บาท/คน
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ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับ คณะโบราณคดี
สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
7.ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการ
27-29 สิงหาคม 2561
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 12 ตุลาคม 2561
ตามแผน ได้แก่
การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พหุวิทยาการ (ในการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย)
ดังนี้
-โครงการทับแก้ววิชาการ งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
-โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการในงานทับแก้ว
วิชาการ ครั้งที่ 5
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ
และการจัดเสวนาจากหลักสูตรอนุรักษ์
ศิลปกรรม เรื่อง "อนุรักษ์จิตรกรรมไทย
อย่างไรไม่ให้สญ
ู สิ้น"
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วันที่/สถานที่
-งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5
ประกอบด้วย
ออกบูธ เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุ
วิทยาการ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561
ณ บริเวณลานหน้าอาคารสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
-การเสวนาวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม
2561 เวลา14.30-15.30 น. บัณฑิต
วิทยาลัยได้ จัดเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรม
ไทยอย่างไรไม่ให้สูญสิ้น" โดยมี ผศ.อภิชัย
ภิรมย์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตรกรรมฯ และ อาจารย์จริ าภรณ์
อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรกั ษ์
ศิลปกรรม เป็นวิทยากร
-วัออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุ

-
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วิทยาการ ในวันสถานปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ

13. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพื่อดาเนินการในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
ตารางที่ 19 โครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 9 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ
ศิลปากรวิจยั และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 48

วันเดือนปีที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียน
2,500/เรื่อง (เมื่อ
บทความผ่านการ
พิจารณาให้เผยแพร่
ได้)

งบประมาณ

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม”
(Development of IoT for Art and
Culture Conservations) (ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นการบูร
ณาการร่วมกับการบริการวิชาการและ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในเทศกาลสงกรานต์
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สื บ ส านประเพณี แ ล ะ
วัฒนธรรม และสนับสนุนการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

28 มิถุนายน 2562
ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพฯ

-

200,000

10 เมษายน 2562
ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

-

20,000

4.โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
“ทาบุญสมโภชกฐินสามัคคี”
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม และสนับสนุนการทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

-

20,000
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14. การบริหารจัดการ
14.1 งบประมาณ นาเสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ควรนาเสนอแยกเป็น งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินแหล่งอื่น เป็นต้น หรืออาจจะแยกตามหมวดที่
ได้รับการจัดสรรควบคู่ไปด้วย เช่น หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ เป็น
ต้น ดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี
2562
2561
2560

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
จากเงินรายได้
จากโครงการพิเศษ
3,381,800.00
11,474,040.00
3,261,140.00
1,617,564.00
17,319,639.00
5,963,800.00
1,492,590.00
10,460,000.00
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14.2 การพัฒนาบุคลากร ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บัณฑิตวิทยาลัย มีการ
ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานจัด ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ 21 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา ในประเทศ/ต่างประเทศ
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
แผนพัฒนาบัณฑิต
นางกฤษณา สุภชัย
วิทยาลัย
พานิชพงศ์
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
นางพนมพร ยูถะสุนทร
น.ส.อรุณ บัวจีน
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็น
สุข
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ
นายนพพล สุดชารมย์
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
นายสมนึก คาแสน
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางทิวา เพ็งตะโก
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย

วันที่
2 ส.ค. 61
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หน่วยงาน/สถานที่
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม
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ต่างประเทศ
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3

น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
น.ส.นภาพร บุญศรี
นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
นางกฤษณา สุภชัย
พานิชพงศ์
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
นางพนมพร ยูถะสุนทร
น.ส.อรุณ บัวจีน
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็น
สุข
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ
นายนพพล สุดชารมย์
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
นายสมนึก คาแสน
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางทิวา เพ็งตะโก
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
น.ส.นภาพร บุญศรี
นางกฤษณา สุภชัย
พานิชพงศ์

โครงการอบรม เรื่อง
“การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน”

2 พ.ย. 61

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร

5-9 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
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โรงแรมไมด้า
นครปฐม

ในประเทศ

ในประเทศ
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นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
นางสาวอรุณ บัวจีน
นางทิวา เพ็งตะโก

4

5

นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
นางกฤษณา สุภชัย
พานิชพงศ์
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
นางพนมพร ยูถะสุนทร
น.ส.อรุณ บัวจีน
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็น
สุข

“การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”

พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม

โครงการอบรมเรื่อง
7-8 ก.พ. 62
“EdPEx Overview
และการบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
ด้วยเกณฑ์ EdPEx”
โครงการพัฒนาและ
22 มี.ค. 62
ปรับปรุงสถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางาน (5 ส.)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธรกรุงเทพฯ

ในประเทศ

สานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้ง 3 วิทยา
เขต ตลิ่งชัน
นครปฐม เพชรบุรี

ในประเทศ
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น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ
นายนพพล สุดชารมย์
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
นายสมนึก คาแสน
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางทิวา เพ็งตะโก
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
น.ส.นภาพร บุญศรี
นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
นางกฤษณา สุภชัย
พานิชพงศ์
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
นางพนมพร ยูถะสุนทร
น.ส.อรุณ บัวจีน
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็น
สุข
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ
นายนพพล สุดชารมย์
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
นายสมนึก คาแสน

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2561

11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม
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นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางทิวา เพ็งตะโก
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
น.ส.นภาพร บุญศรี
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
โครงการเตรียมความ
29 เม.ย. 62
ปกรณ์
พร้อมเข้ารับการประเมิน
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์ ด้วยระบบ AUN-QA
เรื่อง ระบบกลไล EdPEx
ระดับคณะ และ
กรณีศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
โครงการพัฒนาความรู้ 27-31 พ.ค.
นางกฤษณา สุภชัย
ด้านการสื่อสาร
62
พานิชพงศ์
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
นางพนมพร ยูถะสุนทร
น.ส.อรุณ บัวจีน
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็น
สุข
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ
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คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม

ในประเทศ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม
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นายนพพล สุดชารมย์
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
นายสมนึก คาแสน
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางทิวา เพ็งตะโก
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
น.ส.นภาพร บุญศรี
นายสมนึก คาแสน
โครงการอบรบการ
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
ดับเพลิงและปฐม
นายนพพล สุดชารมย์
พยาบาลเบื้องต้น
ประจาปี 2562
นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
นางกฤษณา สุภชัย
พานิชพงศ์
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง
นางพนมพร ยูถะสุนทร
น.ส.อรุณ บัวจีน
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์
นางนพรัตน์ มีศรี
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก
น.ส.วนิดา ศรีเกษร
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็น
สุข
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ

23 ส.ค. 62 ห้องปฏิบัติการชั้น 3
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
โครงการพัฒนาความรู้ 27-31 พ.ค. มหาวิทยาลัย
ด้านการสื่อสาร
62
ศิลปากร วิทยาเขต
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม
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นายนพพล สุดชารมย์
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์
นายสมนึก คาแสน
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม
น.ส.สุภาวดี เหลืองศรี
ปกรณ์
นางทิวา เพ็งตะโก
นางนาตยา บุตรอยู่
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์
นางกรรยา ดอกกลอย
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์
น.ส.นภาพร บุญศรี
14.3 อาคารสถานที่
พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้
อาคารที่ตั้ง
1. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคารชั้น 7 อาคาร 50 ปี
2. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

จานวนพื้นที่
(ตารางเมตร)
483.4
350

ตารางที่ 22 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารสถานที่
1. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคาร
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี

ใช้งานพื้นที่
ห้องคณบดี
ห้องรองคณบดี
ห้องงานบริหาร
ห้องงานบริการ+
งานแผน
ห้องการเงิน
ห้องอาหาร
ห้องเก็บของ

จานวน
ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

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

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

19 ตร.ม.
24 ตร.ม.
26 ตร.ม.
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ห้องวิทยานิพนธ์
ห้องประชุม
ห้องคอมพิวเตอร์

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

53 ตร.ม.
54 ตร.ม.
56 ตร.ม.

ห้องสานักงาน
ห้องน้า
ทางเดิน
พื้นที่รวม
2. พื้นที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
ห้องคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ห้องรองคณบดี
ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
ห้องเลขาฯ
ตลิ่งชัน
ห้องประชุม
ห้องเก็บของ
ห้องพักหน้าห้อง
เลขา
ห้องสานักงาน
พื้นที่รวม

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
12 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

48 ตร.ม.
12 ตร.ม.
116.4 ตร.ม.
483.4ตร.ม.
17 ตร.ม.
8 ตร.ม.
24 ตร.ม.
23 ตร.ม.
65 ตร.ม.
7 ตร.ม.

1 ห้อง
7 ห้อง

206 ตร.ม.
350 ตร.ม.

ข้อมูลปัจจัยเกื้อหนุนและตารางสรุป
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้สาหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประกอบด้วยรายละเอียด ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 23 ปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้สาหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

เก้าอี้
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่อง UPS
เครื่อง SCANNER
เครื่องคานวณเลข
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เทปบันทึกเสียง

หน่วย
นับ
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

งปม.เงิน
แผ่นดิน
35
3
0
1
-

จานวนรายการครุภัณฑ์
งปม.เงินรายได้/เงิน รวมทั้งหมด
โครงการพิเศษ
124
159
64
64
10
13
36
36
5
5
1
2
2
2
2
1
1
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เครื่องวิทยุ
เครื่องโทรทัศน์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
เครื่องอัดสาเนาไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทาน้าเย็น
เครื่องเคลือบบัตร
จอภาพ
ชั้นเหล็ก
โซฟารับแขก
ตู้เหล็ก
ตูต้ ดิ ประกาศ
ตู้เซฟนิรภัย

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
จอ
ชั้น
ชุด
ใบ
ใบ
ใบ

2
22
1
2
14
2
40
3
2

2
4
2
1
1
9
1
1
0
26
2
40
3
2

2
4
2
3
1
31
2
1
2
40
4
80
6
4

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

โต๊ะ
เคาน์เตอร์สานักงาน
นาฬิกาติดผนัง
เครื่องโทรศัพท์
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมดูดอากาศ
เครื่องเข้าเล่ม
รถเข็นพัสดุ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด
เครื่องเรียงหน้ากระดาษ

ตัว
ชุด
เรือน
เครื่อง
ตัว
ตัว
เครื่อง
คัน
เครื่อง
เครื่อง

27
4
1
1

43
2
2
15
3
4
1
2
12
-

70
6
2
16
3
4
1
2
12
1
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ลาดับที่

รายการ

หน่วย
นับ

34

เครื่อง HUB อุปกรณ์กระจาย
สัญญาเครือข่าย
เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องบันทึกเวลาด้วย
ลายนิ้วมือ
กล้องถ่ายรูป
เครื่องสารองข้อมูล
เครื่องบันทึก DVD-RW
เครื่อง VIDEO
CANFERENCE

เครื่อง

-

1

1

เครื่อง
เครื่อง

-

2
2

2
2

ตัว
ตัว
เครื่อง

-

2
4
2

2
4
2

เครื่อง

-

2

2

35
36
37
38
39
40

จานวนรายการครุภัณฑ์
งปม.เงิน งปม.เงินรายได้/ รวมทั้งหมด
แผ่นดิน เงินโครงการพิเศษ

15. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้เลือกแบบ PDCA (Plan Do Check Act)
ดังนี้

วงจรคุณภาพ PDCA
Plan = หมายถึง การวางแผน/กาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือมาตรฐานของงาน
Do
= หมายถึง การปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
Check = หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D
Act
= หมายถึง การปรับปรุงตามที่ได้แก้ไขจาก C
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16. การนาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยได้นาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560
ไปพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ตารางที่ 24 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบ/ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
-ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน กากับมาตรฐาน
-ในปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินการจัดทา
หลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงขึ้นทุกหลักสูตร แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร และมีการ
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
-ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการสนับสนุน
-ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
งบประมาณในการทาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ทาวิจัย แก่คณาจารย์ห ลั กสู ตรพหุ วิทยาการ และมี
การประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ทุ น วิ จั ย จากภายนอกแก่
คณาจารย์
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
-การจัดทาแผนควรแยกวัตถุประสงค์ออกจากตัวชี้วัด -ในปี การศึก ษา 2561 มี การจัด ท าแผนการบริ ก าร
วิ ช าการแก่ สั ง คม และแยกวั ต ถุ ป ระสงค์ อ อกจาก
ความสาเร็จและควรประเมินแผนตามวงจร PDCA
ตัวชี้วัดความสาเร็จ และควรประเมินแผนตามวงจร
PDCA
-ควรกาหนดพื้นที่การบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ -ในปีการศึกษา 2561 ควรกาหนดพื้นที่การบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับศักยภาพเพื่อจะได้ดูแลพื้นที่
ศักยภาพเพื่อจะได้ดูแลพื้นที่ได้ต่อเนื่องและยั่งยืน
ได้ต่อเนื่องและยั่งยืน
-ควรบรรยายให้เห็นความต้องการรับบริการวิชาการ -ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารบรรยายให้ เ ห็ น ความ
ของสังคม
ต้องการรับบริการวิชาการของสังคม
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-ควรมีการประเมินแผนตามวัตถุประสงค์ของแผน
-ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารประเมิ น แผนตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
-ควรกาหนดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ -ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารก าหนดโครงการท านุ
โดดเด่นและแสดงศักยภาพของคณะวิชาอย่างแท้จริง บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมทั้ ง ในด้ า นการส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
-ควรมีการกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
-ในปีการศึกษา 2561 มีการกาหนดค่าเป้าหมายการ
สายวิชาการและสายสนับสนุนในประเด็นการเพิ่มวุฒิ พัฒ นาบุคลากรสายวิช าการและสายสนับสนุนตาม
ทางการศึกษาและการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นให้ชัดเจนใน แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรของ
แต่ละปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
1.การบริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการให้มี
คุณภาพระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร

1.มีการควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
หลักสูตรพหุวิทยาการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
หลักสูตร และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ของบประมาณจาก 3.มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกเพื่อส่งเสริม
แหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนให้อาจารย์ของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก
4.แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 4.มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ควรกาหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถ
ที่มกี ารกาหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน
กากับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ควรจัดทาแผนกลยุทธ์การเงินในแต่ละหลักสูตรให้ 5.มีการจัดทาแผนกลยุทธ์การเงินในแต่ละหลักสูตร
ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ
อย่างชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ
6.ควรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตร
6.มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบ
พหุวิทยาการทุกหลักสูตร ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปี 2562
เพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ
7.ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรพหุ 7.มีการสารวจความคิดเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาการในระดับดุษฎีบัณฑิตสาหรับศิษย์เก่า หรือผู้ หลักสูตรพหุวิทยาการในระดับดุษฎีบัณฑิต
ที่สนใจ
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บทที่ 2
ส่วนสาระ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 2 ส่วน คือ
 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ (หลักสูตรระดับปริญญาโท)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการประเมินระดับคณะ จานวน 5 องค์ประกอบ รวม 11 ตัว
บ่งชี้ (ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 15 และ 16 ไม่รับการประเมินเนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี)
ดังนี้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1.การผลิตบัณฑิต

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5 องค์ประกอบ
11 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเองของคณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย พบว่า ได้ดาเนินการตามภารกิจของสถาบัน โดยมีผล
การประเมิน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน 4.70 มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ ละองค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
หน่วยงานที่ต้องประเมิน : บัณฑิตวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ = .........3.32..............
สูตรคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

คะแนนที่ได้ = 3.32

16.58
5

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการในปีการศึกษา 2561 จานวน 5 หลักสูตร
(ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะวิชาโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมาจากคณะวิชาร่วม)
ตารางที่ 29 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
รับการประเมิน
หลักสูตร
วันที่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการออกแบบและศิ ล ปะเสี ย ง (หลั ก สู ต ร
พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
(หลักสูตรพหุวิทยาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

คะแนน
ผลการประเมิน
3.31

3 กรกฎาคม 2562

3.27

8 กรกฎาคม 2562

3.36

15 กรกฎาคม 2562

3.40

12 กรกฎาคม 2562

3.24

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร

16.58
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จานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนที่ได้
ผลการประเมินปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: 3.16
: 3.32
: 3.17
: 3.33

5
3.32

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูต รพหุวิทยาการประจาปีการศึกษา 2561 รวม
จานวน 5 หลักสูตร และรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรไปเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรพหุวิทยาการ ในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรมีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. รายงานการประเมิ น ตนเองของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.1 1.1-1)
2. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561 (อ.1 1.1-2)
3. รายงานการประเมิ น ตนเองของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปกรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.1 1.1-3)
4. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะ
เสียง ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.1 1.1-4)
5. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.1 1.1-5)
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด ของ สกอ. ดังรายงานผลการประเมิน ดังนี้
1. รายงานผลการประเมิ น การประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.31
(เอกสารหมายเลข อ.1 1.1-6)
2. รายงานผลการประเมิ น การประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.40 (เอกสารหมายเลข อ.1 1.1-7)
3. รายงานผลการประเมิ น การประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.27 (เอกสาร
หมายเลข อ.1 1.1-8)
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4. รายงานผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.36
(เอกสารหมายเลข อ.1 1.1-9)
5 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลั กสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิ ช า
นวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561
(เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559) อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.24 (เอกสารหมายเลข อ.1
1.1-10)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
อ.1 1.1-1

อ.1 1.1-2

อ.1 1.1-3

อ.1 1.1-4

อ.1 1.1-5

อ.1 1.1-6

อ.1 1.1-7

รายการเอกสารหลักฐาน
1. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
2. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
3. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
4. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะ
เสียง ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
6. รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
7. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
8. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา
2561
รายละเอียด
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หมายเลข
อ.1 1.1-8

อ.1 1.1-9

อ.1 1.1-10

รายการเอกสารหลักฐาน
 File PDF
9. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศลิ ปกรรม ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
10. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง) ประจาปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
 File PDF
12. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2561 (เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559)
 File PDF

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

1.1

3.32

ผลการดาเนินงาน
3.32

ผลการประเมิน
3.32

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีความสาคัญและจาเป็น ที่เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
2. มีหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร หรือ เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียน เช่น
องค์กร สถาบัน ผู้เรียน เป็นต้น
3. มีหลักสูตรพหุวิทยาการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพจากศาสตร์ต่ าง ๆ ที่มีความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะ
4. เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีเป้าหมายสาคัญ คือ การนาองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์
สาหรับนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. เป็นโอกาสในการนาหลักสูตรเข้าสู่อาเซียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้หลักสูตร และเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และสถาบัน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสูตรที่กาหนด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละขึ้นไป 80
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

=66.67x5
80
=4.17

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มี
การปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ตารางที่ 30 จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มวี ุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มวี ุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มวี ุฒิปริญญาเอก

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
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ผลการดาเนินงานใน
ปีการศึกษา
2558
2559
2560

2

2

2

1
66.67

1
66.67

1
66.67
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

ร้อยละ ...-.
ร้อยละ ...4.17..
ร้อยละ ...4.17

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายปีต่อไป :

ร้อยละ ....4.17

เกณฑ์ประเมิน :

..-.. คะแนน
...5. คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
...5. คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย มีจานวน 3 คน ได้แก่
1. รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
2. รศ.สุรพล นาถะพินธุ อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
3. อ.ดร.สมาธิ นิลวิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
(เอกสารหมายเลข อ.1 1.2-1)
ตารางที่ 31 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์
ลาศึกษาต่อ

รวมจานวนอาจารย์
ปฏิบตั ิงานจริงและลา
ศึกษาต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557)

1

-

-

-

ลาปฏิบัติ
ราชการ
ต่างประเทศ
-

หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

3

หลักสูตร

รวม

ปฏิบตั ิงานจริง

ป.โท

ป.เอก

ป.โท-เอก
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ตารางที่ 32 จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร

วุฒิปริญญาตรี
ปี 59
ปี 60
ปี 61

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
รวม
ร้อยละ

จานวนอาจารย์
วุฒิปริญญาโท
ปี 59
ปี 60
ปี 61

1

-

-

-

1
33.33

1

1
33.33

วุฒิปริญญาเอก
ปี 59
ปี 60
ปี 61
1
1
1

1

1
33.33

1

1

1

2
66.67

2
66.67

2
66.67

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

อ.1 1.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน

คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด
 File PDF

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 80

สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

= 66.67x5
80
= 4.17
ตารางที่ ........ จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ผลการดาเนินงานใน
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยวัด
2559
2560
2561
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (รศ. และ ศ.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มตี าแหน่งวิชาการ (รศ. และศ.)
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจาที่มตี าแหน่งวิชาการ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

ร้อยละ .-...
ร้อยละ ..4.17..
ร้อยละ ..4.17

คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
คะแนน
คะแนน

2

2

1
3
66.67
4.17
-

1
3
66.67
4.17
-

เกณฑ์ประเมิน :
.-..
คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
.5.. คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน :
..5. คะแนน

เป้าหมายปีต่อไป :
ร้อยละ ...4.17
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย มีจานวน 3 คน ได้แก่
1. รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
2. รศ.สุรพล นาถะพินธุ อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
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3. อ.ดร.สมาธิ นิลวิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
(เอกสารหมายเลข อ.1 1.3-1)
ตารางที่ 33
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557)

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จาแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา

จานวนอาจารย์ประจา (คน)
ลา
ปฏิบตั ิงาน ลาศึกษา
รวม
ปฏิ
บ
ัติงาน
จริง
ต่อ
1
1

หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2558)
หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา
(หลักสูตรพหุ
วิทยาการ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560)

1

1

1

1

รวม
ร้อยละ

ไม่มี
ตาแหน่ง

จานวนอาจารย์ตามตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้มีตาแหน่งทางวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
1
1
100

1

1

1

2
66.67

1

100

1

0

3
100

0

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

อ.1 1.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน

คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด
 File PDF
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คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนั กศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นั ก ศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นกั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต แต่ ล ะรายวิช าที่เ หิ ด สอนทุ กรายวิ ช าตลอดปี ก ารศึ ก ษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ
ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรั บจานวนในระหว่า งปริญญาตรีแ ละบัณ ฑิตศึกษา ให้ มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่ว นจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
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สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทยศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
เกษตร ป่าไม้และประมง
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
4:1
6:1
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร = 13.95
ตารางที่ ... จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา
คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษา
ปริญญาตรี

-

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญา
เอก

-

จานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า

จานวน
อาจารย์
(ปฏิบตั ิงาน
จริง)

13.95
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อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์
มาตรฐาน

คะแนน

25:1

-44.08
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

..5...
..5..
.5..

เป้าหมายปีต่อไป :

.5.

เกณฑ์ประเมิน :
..-.
คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
...5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน :
..5. คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา มีคะแนนเป็น 5 เนื่องจาก
ค่าร้อยละของค่าความต่างจากเกณฑ์มาตรฐานที่ได้คือ -44.08 ตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
อ.1 1.4-1

รายการเอกสารหลักฐาน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2561
(หลักสูตรพุวิทยาการ)
รายละเอียด
 File PDF

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.32
4.17
4.17
5
-

3.32
4.17
4.17
5
-

ผลการประเมิน
3.32
4.17
4.17
5
- (ไม่มีนักศึกษาปริญญาตรี)
- (ไม่มีนักศึกษาปริญญาตรี)

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1.มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร
2.มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
จุดที่ควรพัฒนา
กากับการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจ กรรมวิช าการที่ส่ งเสริ มงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี ก ารสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิ ทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

...5..
...5..
..5..

เป้าหมายปีต่อไป :

..5...

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ









เกณฑ์ประเมิน :
..-.
คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
..5.. คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : ...5... คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บั ณ ฑิต วิ ทยาลั ย ได้ มี การสนั บ สนุ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ส าหรั บอาจารย์
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ ทั้งในส่วนของระดับมหาวิทยาลัย และ
บัณฑิตวิทยาลัย ดังเช่น ในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสนับสนุนการค้นคว้าแหล่งทุนและการดาเนินการ
สนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในเครือข่าย
และจากภายในและภายนอก การให้ ความรู้ด้านการวิจัย การให้ ความรู้ในเรื่องจริยธรรมในการวิจัย และ
ฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ข องอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป็ น ต้ น (เอกสารหมายเลข
อ.2 2.1.1-1) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีประกาศสาหรับใช้ในการบริหารการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และ
ฉบั บ ที่ 2 ลงวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2561 ส าหรั บ ใช้ ใ นการบริ ห ารการวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.1-2)
สาหรับบัณฑิตวิทยาลัยยังมีระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังเช่น
แหล่ ง ค้ น คว้ า งานวิ จั ย จากวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ร ะ บ บ D s p a c e ก า ร ค้ น ห า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
(เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.1-3)
ก า ร ส นั บ ส นั บ ส นุ น แ ห ล่ ง ก า ร นา เ ส น อ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย
ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ดั ง เ ช่ น
- ก า ร จั ด โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี และการ
จัดทาฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ
เพื่อการศึกษาและค้นคว้า (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.1-4)
-การจัดทาวารสารวิชาการออนไลน์ โดยจัดทาวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn
University (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.1-5) และวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and
Technology Silpakorn University (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.1-6) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อ
การศึกษาและค้นคว้า
ข้อ 2 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามประเด็นที่กาหนด
ได้แ ก่ การจั ดท าแผนภารกิ จ เชิ งนโยบายงบประมาณรายจ่ ายจากเงิน รายได้ ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่ อ
สนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ประจา การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งในส่วนของการบริการจากมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
- มีห้องปฏิบัติการสาหรับการทางานวิจัย ซึ่งอาจารย์สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ ที่บัณฑิตวิทยาลัย วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ และตลิ่งชัน และห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิชาร่วมหลักสูตรพหุวิทยาการ
เป็นต้น
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- มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ได้
สามารถค้นคว้าได้ จานวน 3 วิทยาเขต ได้แก่ วังท่าพระ สนามจันทร์ และเพชรบุรี
- มีสิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งบริการโดยห้องสมุดของมหาวิทยาลัย การใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริการ
โดยสานักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ ยังมี
ความร่วมมือกับคณะวิชาร่วมหลักสูตรพหุวิทยาการเพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นต้น
- มีกิจ กรรมวิช าการที่ส่ งเสริ มงานวิจั ย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดทาวารสารวิช าการ Veridian
E-Journal เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แก่ การจัดทาวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn
University (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.2-1) และวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and
Technology Silpakorn University (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.2-2) และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติประจาปีและการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ ประจาปี ซึ่งได้ดาเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ร่วมกับ การประชุม
วิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้ งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจับัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัด นครปฐม และบัณฑิตวิทยาลัยได้เรียนเชิญ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รองผู้ อานวยการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มาแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์เพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยื น ” ในงานการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังสรุปการจัดงานการประชุม
วิชาการ (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.2-3)
ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สาหรั บอาจารย์ ป ระจ า ตามระบบและกลไกที่กาหนด โดยการจัดทาแผนภารกิ จเชิงนโยบายงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนทุนการทาวิจัยของอาจารย์ประจา ประกอบด้วย
การประกาศรับทุน การพิจารณาทุน การทาสัญญาการรับทุน การส่งเล่ม และการเผยแพร่ผลงานวิจัย สาหรับ
ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจานวน 300,000 บาท เพื่อ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
ชื่อโครงการวิจัย
1.โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”

ผู้วิจัย
งบประมาณ
อ.ดร.สมาธิ นิลวิเศษ
200,000
หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ปานใจ ธาร
ทัศนวงศ์
ผู้ร่วมวิจยั
อ.ดร.จุมพฏ กาญจนกาธร
ผู้ร่วมวิจยั
2.โครงการวิจัย : องค์ประกอบทักษะ อ.ดร.สมาธิ นิลวิเศษ
100,000
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ หัวหน้าโครงการวิจัย
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริ
ธรรม ผูร้ ่วมวิจัย

หมายเหตุ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั งโ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
(เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.3-1)
และสัญญาการรับทุนวิจัย (เอกสาร
หมายเลข อ.2 2.1.3-2)

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั งโ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
(เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.3-3)
และสัญญาการรับทุนวิจัย (เอกสาร
หมายเลข อ.2 2.1.3-4)
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ข้อ 4 จั ดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการจัดทาแผน
ภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ประจา (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.4-1) นอกจากนี้ ยังมีเวทีสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ดังเช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจาปีและการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ประจาปี ซึ่งได้ดาเนินการจัดงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
9 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ร่วมกับ การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจับัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (เอกสารหมายเลข
อ.2 2.1.4-2) การจัดทาวารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University (เอกสารหมายเลข อ.
2 2.1.4-3) และวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
(เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.4-4)
นอกจากนี้ ได้ ส นั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานของอาจารย์ประจาโดยยกเว้ นค่าสมัครบทความ
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ดังเช่น บทความเรื่อง “การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้โดยผ่านพิพิธภัณฑ์:กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4 วัดราชาธิวาสวิหาร” อาจารย์ ดร.สมาธิ
นิลวิเศษ (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.4-5)
ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กาลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ งอาจารย์ แ ละนั ก วิ จัย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ดี เ ด่ น ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทุนอุ ดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
การเผยแพร่ นาเสนอ และแสดงผลงาน และการให้รางวัล/เงินสมนาคุณ ดัง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ย และวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรมและการ
สร้ า งสรรค์ ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2561 และฉบั บ ที่ 2 ลงวั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2561 (เอกสารหมายเลข
อ.2 2.1.5-1)
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจา โดยได้ส่งอาจารย์ประจา
เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ดังนี้
อาจารย์ ดร.สมาธิ นิ ล วิเ ศษ เข้า ร่ว มโครงการประชุม วิช าการบัณฑิ ตศึก ษาระดับ ชาติ และ
นานาชาติ ครั้ ง ที่ 9 ระหว่ า งวั น ที่ 13-14 มิถุ น ายน 2562 ร่ ว มกั บ การประชุ ม วิ ช าการศิ ล ปากรวิ จัย และ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจับัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล เข้าร่วมการสัมมนาหลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นอกจากนี้ ยั ง ได้ส นั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อส่ งเสริ มสมรรถนะของอาจารย์ในการทางานวิจั ย
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเพื่อให้อาจารย์ประจาได้ทางานวิจัยที่นามา
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พัฒนานวัตกรรมสาหรับใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดังเช่น สนับสนุนงบประมาณจานวน 300,000 บาท เพื่อดาเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 แผนภารกิจเชิง
นโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.5-2)
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์ ที่น าไปใช้ป ระโยชน์ และดาเนิ น การตามระบบที่กาหนดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลั ยศิล ปากร
ในด้านต่าง ๆ โดยมีสานักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุน
รางวัลสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่ได้จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิบัติ ผลงานละไม่เกิน 50,000 บาทต่อเรื่อง อนุสิทธิบัติ ผลงาน
ละไม่เกิน 30,000 บาทต่อเรื่อง และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างอื่น ผลงานละไม่เกิน 10,000 บาทต่อเรื่อง เป็น
ต้น รายละเอีย ดดังประกาศมหาวิทยาลั ย ศิล ปากร เรื่อง หลั กเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่า ย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และฉบับที่ 2 ลงวันที่
7 สิงหาคม 2561 (เอกสารหมายเลข อ.2 2.1.6-1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
อ.2 2.1.1-1 1.ฐานข้อมูลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.1-2 2.ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.1-3 3 . ร ะ บ บ D s p a c e ก า ร ค ้ น ห า ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ ์ ร ะ ด ั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.1-4 4.ฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
น า น า ช า ติ
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.1-5 5.การจัดทาวารสารวิชาการออนไลน์ โดยจัดทาวารสารวิชาการ Veridian E-Journal,
Silpakorn University
รายละเอียด
 File PDF
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หมายเลข
อ.2 2.1.1-6

อ.2 2.1.2-1
อ.2 2.1.2-2

อ.2 2.1.2-3

อ.2 2.1.3-1
อ.2 2.1.3-2
อ.2 2.1.3-3

อ.2 2.1.3-4

รายการเอกสารหลักฐาน
6.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn
University
รายละเอียด
 File PDF
7.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University
รายละเอียด
 File PDF
8.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn
University
รายละเอียด
 File PDF
9. การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ป ระจ าปี แ ละการจั ด แสดงงาน
สร้างสรรค์ประจาปี ซึ่งได้ดาเนินการจัดงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ
ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจับัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด
 File PDF
10.โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”
รายละเอียด
 File PDF
11.สัญญาการรับทุนวิจัย
รายละเอียด
 File PDF
12.โครงการวิจัย: องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
 File PDF
13.สัญญาการรับทุนวิจัย
รายละเอียด
 File PDF
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หมายเลข
อ.2 2.1.4-1

รายการเอกสารหลักฐาน
14.แผนภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด
 File PDF

อ.2 2.1.4-2 15.การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ป ระจ าปี แ ละการจั ด แสดงงาน
สร้างสรรค์ประจาปี ซึ่งได้ดาเนินการจัดงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ
ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจับัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.4-3 16.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.4-4 17.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn
University
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.4-5 18.บทความเรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภัณฑ์:กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
มหาราชานุสรณ์ ร.4 วัดราชาธิวาสวิหาร”
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.5-1 19.ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.5-2 20.แผนภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.1.6-1 21.ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
 File PDF
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะที่กลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 300,000
3
= 100,000 บาท
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา

= ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
= 100,000 x 5
100,000
=5
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หมายเหตุ
1. จ านวนอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ให้ นั บ ตามปี ก ารศึ ก ษา และนั บ เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้ นั บ จ านวนเงิ น ที่ มี ก ารลงนามในสั ญ ญารั บ ทุ น ในปี ก ารศึ ก ษาหรื อ
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐาน
จากแหล่ งทุน หรื อหลั ก ฐานจากการตกลงร่ ว มกันของสถาบันที่ร่ ว มโครงการ ให้ แบ่ ง
สัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย
ของแต่ละคณะ
4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงิน
โครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ตารางที่ ... เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
60
62
62

รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท)
1.งบรายได้ของคณะวิชา
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท)
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช.
2.แหล่งทุนต่างประเทศ
3.หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4.หน่วยงานภาคเอกชน
5.แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)

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

100,000 บาท
.....................

300,000 บาท
.....................

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

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

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

รวมเงินสนับสนุนภายนอก

-

-

-

รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน

-

200,000 บาท

300,000 บาท

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

1 คน
.................

1 คน
.................

จานวนอาจารย์ประจา (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจา(ลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัย(ลาศึกษาต่อ)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

....................
.....................
.....................
-

3 คน
.....................
3 คน
-

3 คน
.....................
3 คน
-
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จานวนนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

-

-

-

33,333 บาท 2 0 0 , 0 0 0
บาท
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ ...... งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ.2561)
(เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา
2555)
2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2558 (เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2557)
3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ประจาปี
การศึกษา 2558 (เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกปีการศึกษา 2558)
รวมระดับคณะ

จานวน อาจารย์
และนักวิจัย
ที่ปฎิบัติงานจริง
(ปีการศึกษา
2562)
1

-

300,000

-

300,000

เงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 256 2
100,000

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

300,000

-

300,000

100,000

จานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
งบประมาณแผ่นดิน
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รวม

คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.
5.00

5.00

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

1.67
5.00
5

เป้าหมายปีต่อไป :

5

เกณฑ์ประเมิน :
.-.
คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
..5
คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวม....2..ทุน เป็นทุน
จากภายใน...2.. ทุน เป็นเงิน..300,000..............บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน .......1.......คนและนักวิจัย....-...คน
เป็นทุนจากภายนอก ...-....ทุน เป็นเงิน......-..........บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน ....-..........คนและนักวิจัย...-....คน
รวมเป็นเงินทุน .... 300,000....... บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์และนักวิจยั เป็นเงิน.....100,000..........บาทต่อคน
คณะวิชามีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ).....3.........คน จานวน....
3..... คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนั กวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) .....-..... มีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อ......-....คนและนักวิจัยลาศึกษาต่อ...-....คน (เอกสารหมายเลข..อ.2 2.2-1 ) และ(เอกสารหมายเลข
..อ.2 2.2-2 )
ตารางที่ … โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

1.โครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม”

2

2 . โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย :
องค์ ป ระกอบทั ก ษะ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ใ ช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

อ.ดร.สมาธิ
10 เดือน
นิลวิเศษ
หัวหน้า
โครงการวิจัย
รศ.ดร.ปานใจ
ธารทัศนวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.จุมพฏ
กาญจนกาธร
ผู้ร่วมวิจัย
อ.ดร.สมาธิ
12 เดือน
นิลวิเศษ
หัวหน้า
โครงการวิจัย
รศ.ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม
ผู้ร่วมวิจัย

แหล่งเงินทุน
งบประมาณ
สนับสนุน (ระบุ)
(บาท)
บัณฑิตวิทยาลัย 200,000
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน
300,000
หมายเหตุ ถ้ามีโครงการจานวนมากสามารถสรุปจานวนโครงการตามแหล่งทุนสนับสนุน ส่วนรายละเอียดใส่ไว้
ในตารางภาคผนวก ซึ่งสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกออกจากเล่มรายงานได้
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
อ.2 2.2-1 สัญญาการรับทุนวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.2-2 สัญญาการรับทุนวิจัยโครงการวิจัย: องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
 File PDF
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คะแนนที่ได้ =
ค่าน้าหนัก

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ระดับคุณภาพ

x5

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.60

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

1.00

-

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิจัยหรือบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรือหนังสือ หรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

น้าหนัก

0.20

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

2

0.4

ตารางที่ 2.3-1

0.20

0.40
0.40
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ตารางที่ 2.3-1
ตารางที่ 2.3-2
ตารางที่ 2.3-2
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
วิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิช าการที่ ไ ม่อ ยู่ ใ น
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิ ชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิมพ์ ในวารสารทางวิ ชาการที่ ไม่ อยู่ ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่ สถาบั นนาเสนอสภาสถาบั นเพื่ออนุมัติ และจั ดทาเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2
3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จั ดทาเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่ว ไปและแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.2บทความวิ ชาการที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ ที่ ไม่ อยู่ ใน
ฐานข้ อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ สถาบั นนาเสนอสภาสถาบั นเพื่ออนุมัติ และ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิ ชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลัก เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.8 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ

น้าหนัก

จานวน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 2.3-2

0.40
ตารางที่ 2.3-2

0.40
0.40

ตารางที่ 2.3-2
ตารางที่ 2.3-3

0.60

ตารางที่ 2.3-3

0.60

ตารางที่ 2.3-4

0.80
ตารางที่ 2.3-4

0.80
0.80

1

0.80

0.80

ตารางที่ 2.3-4
ตารางที่ 2.3-4
ตารางที่ 2.3-5

1.00
ตารางที่ 2.3-5
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5

1.00
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา

น้าหนัก

จานวน

...-5...
....5...
...5..

เป้าหมายปีต่อไป :

...5..

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ตารางที่ 2.3-6

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ตารางที่ 2.3-6
ตารางที่ 2.3-6
ตารางที่ 2.3-6
ตารางที่ 2.3-6
3
3
2.4
80
10

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

-

เกณฑ์ประเมิน :
..-... คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
..5... คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน :
...
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
มีผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ ในวารสารวิชาการ
จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
อาจารย์ ดร.สมาธิ นิลวิเศษ
วารสารวิชาการ
1.การประเมิ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม
2561. หน้าที่ 1946 - 1957. (0.80)
2.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บารุง) (Development of learning media entitling “Eating Healthful Food
for Happy Life” for the grade four students of Watbanluang School). Veridian E-Journal, ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2561. หน้าที่ 2235 2255. (0.80)
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3.การพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.๔ วัดราชาธิวาสวิ
หาร (Development of Learning Systems through Museum: A Case Study of Maharajanusorn
Rama 4 Museum, Wat Rajathiwasvihara). Veridian E-Journal, สาขาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-สิงหาคม 2561. หน้าที่ 31 - 49. (0.80)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
อ.2 2.3.-1 บทความวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หน้าที่ 1946 - 1957.
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.3.-2 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บารุง) (Development
of learning media entitling “Eating Healthful Food for Happy Life” for the
grade four students of Watbanluang School). Veridian E-Journal, ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม
2561. หน้าที่ 2235 - 2255.
รายละเอียด
 File PDF
อ.2 2.3.-3 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
มหาราชานุสรณ์ ร.๔ วัดราชาธิวาสวิหาร (Development of Learning Systems
through Museum: A Case Study of Maharajanusorn Rama 4 Museum, Wat
Rajathiwasvihara). Veridian E-Journal, สาขาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5
ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-สิงหาคม 2561. หน้าที่ 31 - 49.
รายละเอียด
 File PDF
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

2.1

5

5

5

2.2

5

5

5

2.3

5

5

5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
2. มีการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
3. มีการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามเกณฑ์
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทุกท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทุกท่านได้เผยแพร่ผลงานวิจัย

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 104

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
หน่วยงานที่ต้องประเมิน : ทุกหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี
√

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2
√
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3
√
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า
4
√
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5
√
นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม
6
√
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
6
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
6
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
เป้าหมายของปีนี้ :
6
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :
6
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ข้อ 1 จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทาแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนร้อยละ 80 รวมจานวน 12 ตัวชี้วัด และกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการร้อยละ 80 รวมจานวน 29 ตัวชี้วัด รายละเอียดแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.1-1)
ส าหรั บ การส ารวจความต้ อ งการของสั ง คมในการรั บ การบริ ก ารวิ ช าการจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้ ส ารวจความต้องการโรงเรี ยนวัดดอนไข่เต่ า
โรงเรียนวัดดอนขาด โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ ยว และโรงเรียนวัดดอนตาจีน
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และนามาวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการ
และก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของแผน เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด โครงการอบรม “จากหิ้ ง สู่ ชุ ม ชน” ครั้ ง ที่ 9
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น รายละเอียดข้อมูลการสารวจความต้องการของชุมชน มีดังเอกสาร (เอกสาร
หมายเลข อ.3 3.1.1-2)
บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ได้น าแผนการบริ การวิช าการแก่ สั ง คมประจาปี ก ารศึ กษา 2561/ปีง บประมาณ
พ.ศ.2562 เสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติดาเนินการในการประชุมครั้งที่
11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.1-3)
ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน ปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 7 โครงการ โดยมีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการจากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สังคม
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
1 โครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 9
ความร่วมมือ
โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอน
ขาด โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน โรงเรียน
วัดไผ่เดี่ยว และโรงเรียนวัดดอนตาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่/สถานที่
วันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
ครูและนักเรียนในชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
การคิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
2

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ร่วมกับ
การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจับัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48
ความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(ทคบร.)
วันที่/สถานที่
13-14 มิถุนายน2562
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร/
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ อาจารย์ ผู้ บ ริ ห าร นั ก วิ ช าการ
นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
การคิดค่าบริการ
คิดค่าบริการเสนอผลงานเรื่องละ 2,500 บาท

แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สังคม
1. อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ลงพื้นที่ และ
นาองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนการสอน /
การวิ จัย ไปถ่า ยทอดให้กั บชุ ม ชน และเพื่อ การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันในการนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน การทาวิจัย ของคณาจารย์และนักศึกษาต่อไป
2.ครูได้รับการเพิ่มทักษะการสอนศิลปะ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน
3.นักเรียนได้รับการเพิ่มทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะกับการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียน และสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
พื้นถิ่น และการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1.อาจารย์และนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก มีเวทีในการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ออกสู่แวดวงวิชาการและสาธารณะ
2.อาจารย์และนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์และเห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยและ
งานสร้ า งสรรค์ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ ต่ อ ยอดและ
พัฒนางานวิ จัยในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่ อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
3 การอบรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน
ดิจิตอล สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา”
ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ
งบประมาณ จานวน 100,000 บาท)
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัย/คณะวิชา
วันที่/สถานที่
-วันที่ 15 มิถุนายน 2562
-ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
การคิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
4 การอบรม “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อ
การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม”
(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง
“การพั ฒ นาระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง เพื่ อ การ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ
การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณ จานวน 200,000 บาท)
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
สถานที่ /วันที่
28 มิถุนายน 2562
วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
บุคลากรที่ดแู ลโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งหอศิลป์
ต่างๆ
การคิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สังคม
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและผู้ ส นใจทั่ ว ไป ได้ รั บ การ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิตอล สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการ
สื่อสาร การเรียน การวิจัย และการปฏิบัติงานในองค์กร/
หน่วยงานต่อไป

1.อาจารย์ และนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอน การทาวิจัย
หรื อ เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่อไป
2.บุคลากรที่ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งหอศิลป์
ต่างๆ ได้รั บความรู้ร ะบบอิ นเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่งเพื่ อการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งศิลปกรรมต่างๆ ซึ่งทาให้เกิด
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่อไป
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หน้า 108

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
5 โครงการจัดทาวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Veridian
E – Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวน 2 หัววารสาร
1.วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal, Silpakorn University
2.วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal Science and Technology Silpakorn
University
งบประมาณ จานวน 1,350,000 บาท
ความร่วมมือ วันที่ดาเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ TCI
(ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการของฐานข้อมูล
TCI )
วันที่/ สถานที่
1.ดาเนินการ
ปีการศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ 2562
2.ให้บริการทางเว็บไซต์ของวารสาร
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
การคิดค่าบริการ
คิดค่าบริการ เมื่อบทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ บทความละ 2,500 บาท
(ยกเว้นคณาจารย์ประจาของ มศก.)

แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สังคม
1.อาจารย์ และนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกมีเวทีในการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
ออกสู่แวดวงวิชาการและสาธารณะ
2. อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ.
3.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสามารถ
นาไปใช้อ้างอิงในการขอจบการศึกษา
4.คณะวิชาสามารถนับผลงานของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
ระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการนับระดับ
คุณภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสกอ.ได้
5.อาจารย์ นั ก วิ ช าการนั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกและผู้สนใจทั่วไป มีแหล่งในการศึกษาค้นคว้าหาองค์
ความรู้จากวารสารวิชาการดังกล่าว
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจาปี การศึกษา
2561 สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณ
800,000 บาท
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะ
โบราณคดี
วันที่ สถานที่
1.ดาเนินการปีการศึกษา 2561
2.ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
การคิดค่าบริการ
คิดค่าบริการ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สังคม
1.นั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ได้ รับ ความรู้จ ากการอบรม
ภาษาอั ง กฤษเข้ ม ส าหรั บ เพิ่ ม พู น ความรู้ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียน การนาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนบท
บทความเพื่อนาเสนอหรือเผยแพร่การประชุมหรือวารสารใน
ร ะ ดั บ นา นา ช า ติ กา ร ป ฏิ บั ติ งา น กา ร สื่ อส า ร แ ล ะ
ชีวิตประจาวันต่อไป
2. ผู้ ส นใจที่ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ รั บ ความรู้ จ ากการอบรม
ภาษาอั ง กฤษเข้ ม ส าหรั บ เพิ่ ม พู น ความรู้ และน าไปใช้
ประโยชน์ ใ นการเรี ย น การปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สาร และ
ชีวิตประจาวันต่อไป
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
7 ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบันตามแผน ได้แก่
การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ
(ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย) ดังนี้
-โครงการทับแก้ววิชาการ งบประมาณ จานวน 5,000
บาท
-โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่
5
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พหุวิทยาการ และการจัดเสวนาจากหลักสูตรอนุรักษ์
ศิลปกรรม เรื่อง "อนุรักษ์จิตรกรรมไทยอย่างไรไม่ให้สญ
ู
สิ้น"
ความร่วมมือ
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่/สถานที่
-งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย
ออกบูธ เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ วันที่
27-29 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
-การเสวนาวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา14.3015.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้ จัดเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรม
ไทยอย่างไรไม่ให้สูญสิ้น" โดยมี ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตรกรรมฯ และ อาจารย์จริ าภรณ์ อรัณยะนาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นวิทยากร
-วัออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ ในวัน
สถานปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมฯ
ชุมชนหรือกลุม่ ผู้รับบริการ
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผูส้ นใจทั่วไป
การคิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สังคม
1.ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้
ด้า นการอนุรั ก ษ์จิ ตรกรรมไทย จากการเข้ าร่ ว มการเสวนา
อนุรักษ์จิตรกรรมไทย ของหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม เพื่อ
น าไปเป็ น แนวทางในการเรี ย น การสอน การท าวิ จั ย /งาน
สร้างสรรค์
2.นั ก ศึ ก ษาและผู้ ส นใจทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรพหุวิทยาการในระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อ และได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมการเสวนาอนุรักษ์จิตรกรรม
ไทย
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แผนการใช้ประโยชน์ จากการบริการวิช าการจากการบริการวิช าการเพื่อให้ เกิดผลต่อการพัฒ นา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังเอกสาร (หมายเลข อ.3 3.1.21)
ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
บัณฑิตวิทยาลัย มีโ ครงการบริ การวิชาการแก่สั งคมตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี
การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจานวน 7 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการแบบให้เปล่าจานวน
4 โครงการ ได้แก่
1.โครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่ 9
2.การอบรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิตอล สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็น
การบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ)
3.โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร“การพั ฒ นาระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรม”(ภายใต้ โ ครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปะวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
4.ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันตามแผน ได้แก่
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย) ในโครงการทับแก้ววิชาการ และโครงการสถาปนา
มหาวิทยาลัย
โดยได้กาหนดโครงการ/กิจ กรรมดังกล่ า วไว้ในแผนการบริการวิช าการประจาปีการศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.3-1)
ข้อ 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว พบว่า
- ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการแก่สังคม คิดเป็นร้อยละ 91.67
เป็นไปตามเป้าหมายความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 ซึ่งดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายได้
จานวน 11 ตัวชี้วัด จากทั้งหมดจานวน 12 ตัวชี้วัด
- ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสาเร็จ ตามตัวชี้วัด ของโครงการที่กาหนดไว้ ร้อยละ 80 ซึ่งดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายได้จานวน 27
ตัวชี้วัดจากจานวนทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด
รายละเอียดดังรายงานผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสาร
หมายเลข อ.3 3.1.4-1) และรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผน เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.4-2)
บัณฑิตวิทยาลั ยได้ ร ายงานผลการประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ตามแผนบริการวิชาการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมข้อเสนอแนะ
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ในการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมในปีต่อไป และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แล้ว (เอกสารหมายเลข
อ.3 3.1.4-3)
ข้อ 5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
บัณฑิตวิทยาลัยได้นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาทบทวนในการประชุมหัวหน้างานครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 พบว่า ที่ประชุมกาหนดให้มีการปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะการกาหนดตัวชี้วัดในระดับแผนและในระดับโครงการ
ด้านการกาหนดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยควรกาหนดระยะเวลาดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่
ชัด เจนไว้ล่ ว งหน้ า เพื่ อ จะได้ มี ร ะยะเวลาการประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้อ ย่ างเพี ยงพอ และควรประชาสั มพั น ธ์อ ย่ า ง
กว้างขวางเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส นใจได้สมัครเข้าร่วมงานได้ทันเวลา
ดังร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ปี การศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข อ.3
3.1.5-1)
และมอบหมายให้ หั ว หน้ า งานน าไปทบทวนการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการให้ ม ากขึ้ น และเข้ า ถึ ง
ผู้รับบริการให้มากขึ้น และให้นามาวางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในโครงการสัมมนา
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึง่ กาหนดจัดสัมมนาเพื่อจัดทาแผนจานวน 2 ครั้ง การสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.0016.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลั ยศิล ปากร พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม และการสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องโรสคอน
เนอร์ โรงแรม “โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน” จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 และ 17 กันยายน 2562
ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.5-2)
ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
บัณฑิตวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยได้ดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ร่วมกับงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม
2561 ณ บริ เวณลานหน้ าอาคารสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม และในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30-15.30 น. ได้จัดเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรมไทย
อย่างไรไม่ให้สูญสิ้น" โดยมี ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ และ อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นวิทยากร ณ บริเวณลานหน้า
อาคารสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วม
การเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป จานวน 29 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการเสวนา พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรมไทยอย่างไร
ไม่ ใ ห้ สู ญ สิ้ น " ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ( =4.27,
SD. 0.59) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.32
ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.6-1)
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2.กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
จานวน 67 คน (เอกสารหมายเลข อ.3 3.1.6-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

อ.3 3.1.1-1
อ.3 3.1.1-2

อ.3 3.1.1-3

อ.3 3.1.2-1

อ.3 3.1.3-1

อ.3 3.1.4-1

อ.3 3.1.4-2

รายการเอกสารหลักฐาน

1. แผนการบริการวิชาการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด
 File PDF
2.ข้อมูลการสารวจความต้องการของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด
 File PDF
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
 File PDF
4. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการจากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด
 File PDF
5. โครงการที่บริการแบบให้เปล่า จานวน 4 โครงการ ตามแผนการบริการวิชาการประจาปี
การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด
 File PDF
6. รายงานผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รายละเอียด
 File PDF
7. รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผน
รายละเอียด
 File PDF
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อ.3 3.1.4-3

อ.3 3.1.5-1

อ.3 3.1.5-2

อ.3 3.1.6-1

อ.3 3.1.6-2

8. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2562
รายละเอียด
 File PDF
9.ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด
 File PDF
10. โครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด
 File PDF
11. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรมไทย
อย่างไรไม่ให้สูญสิ้น"
รายละเอียด
 File PDF
12.รายชื่อผู้เข้าร่วมชมบูธบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการในงานวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
 File PDF
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

3.1

6

ผลการดาเนินงาน
6

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการประเมิน
5
5 /1 = 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. การดาเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และบัณฑิต
วิทยาลัย
2. การดาเนินการบริการวิชาการของหน่วยงานสามารถสนับสนุนได้ทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย และ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชน และสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
1. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ และการ
ประชาสัมพันธ์

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 116

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด้ านท านุ บารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
ก าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :

6
6
6

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายปีต่อไป :

6

เกณฑ์ประเมิน :

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี
√
√

√
√
√
√
-

√

5
คะแนน
5
คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ข้อ 1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวมี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การติดตาม การประเมินผลสาเร็จ และการ
รายงานผลการด าเนิ น งาน ดั ง มี ร ายชื่ อคณะกรรมการและหน้า ที่ค วามรับ ผิ ดชอบตามคาสั่ งบั ณฑิ ต วิท ยาลั ย
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ที่ 827/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.1-1) และกาหนดบุคลากรในการรับผิดชอบ
และประสานงานการดานินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.1-2)
ข้อ 2 จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี การศึกษา 2561
/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนร้อยละ 80 รวมจานวน 6
ตัว ชี้วัด รวมทั้งจั ดสรรงบประมาณเพื่อ สนั บสนับสนุนการดาเนินการตามแผน วงเงินจานวน 375,000 บาท
รายละเอียดดังแผนการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รายละเอียดมีดงั แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.2-1)
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ข้อ 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัยมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
-กาหนดการขออนุมัติแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนการดาเนินงาน ดังรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.3-1)
-กาหนดให้ มี ก ารระบุ ชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรม และระบุ ร ายชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและประสานงานการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.3-2)
-กาหนดให้มีการระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไว้ในการกากับ ติดตาม
การดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.3-3)
-กาหนดให้ มีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผน และการรายงานความก้าวหน้า ในการ
ประชุมหัวหน้างานของบัณฑิตวิทยาลัยที่กาหนด (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.3-4)
-กาหนดให้มีการประเมินความสาเร็จและการรายงานตามตัวชี้วัดของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.3-5)
-ก าหนดให้ มี ก ารรายงานผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนหรือ
พัฒ นาการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมในปี ต่อไป เสนอต่ อที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย เพื่ อ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดัง (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.3-6)
ข้อ 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า ความสาเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายความสาเร็จ ตามตัวชี้วัดของ
แผนร้อยละ 80 ซึ่งการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายจานวน 6 ตัวชี้วัด จากทั้งหมดจานวน 6 ตัวชี้วัด นอกจากนี้
ยังพบว่า ความสาเร็จของโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมดจานวน 4 โครงการ/กิจกรรมบรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละของโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนดร้ อยละ 80 ดัง รายงานผลการประเมิน ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ.
4 4.1.4-1) และรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผน (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.4-2)
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ น ารายงานผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงแผนหรื อพัฒนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมในปีต่อไป เสนอต่อที่ประชุม
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คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แล้ว
(เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.4-3)
ข้อ 5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัยได้นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาทบทวนในการประชุมหัวหน้างานครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 พบว่า ที่ประชุมกาหนดให้มีการปรับปรุงแผนและพัฒ นาการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมในปี การศึ กษา 2562/ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะด้า นการประชาสั ม พันธ์ ซึ่ง ควรมี การ
ประชาสั มพัน ธ์โ ครงการ/กิจกรรมล่ ว งหน้ า หรือกาหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดังร่าง
แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข อ.4
4.1.5-1)
และมอบหมายให้หัวหน้างานนาไปทบทวนการจัดโครงการ/กิจกรรม และการกาหนดเป้าหมาย วัน
เวลา สถานที่ และการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น และให้นามาวางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากรในโครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกาหนดจัดสัมมนาเพื่อจัดทาแผนจานวน 2 ครั้ง การสัมมนาครั้งที่ 1
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และการสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมห้องโรสคอนเนอร์ โรงแรม “โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน” จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่
2 และ 17 กันยายน 2562 ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.5-2)
ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
บัณฑิตวิทยาลัยได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561/ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 62 โดยเผยแพร่ ท างเว็ บไซต์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_culture_2561.pdf

(เอกสารหมายเลข อ.4 4.1.6-1)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

อ.4 4.1.1-1 1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.1-2 2. แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.2-1 3. แผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.3-1 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติดาเนินการ
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.3-2 5. แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.3-3 6.แผนปฏิบัติราชการประจาปี ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.3-4 7. ปฏิทินการประชุมหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.3-5 8.การประเมินความสาเร็จและการรายงานตามตัวชี้วัดของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.3-6 9. ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
 File PDF
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

อ.4 4.1.4-1 10.รายงานผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.4-2 11. รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผน
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.4-3 12. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2562 เมื่ อ วั น ที่ 13
สิงหาคม 2562
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.5-1 13.ร่างแผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
การศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.5-2 14. โครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด
 File PDF
อ.4 4.1.6-1 15. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปี
การศึกษา 2561/256 2 ต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด
 File PDF
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

4.1

6

ผลการดาเนินงาน
6

ผลการประเมิน
5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. มีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และต่อชุมชน
และสังคมได้อย่างชัดเจน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น การด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
หน่วยงานที่ต้องประเมิน : ทุกหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลั กสู ตร สั ดส่ ว นค่าใช้จ่ ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลั กสู ตร ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลในการผลิ ตบัณฑิ ต และโอกาสในการ
แข่งขัน
ดาเนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ ต รง และแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ตามประเด็ น ความรู้ อย่ า งน้ อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่

2

3

4
5

6
7
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การดาเนินการ
มี
ไม่มี
√

√

√

√
√

√
√
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

เหมาะสมและสอดคล้ องกั บพั นธกิ จและพั ฒนาการของคณะที่ ได้ ปรั บให้ การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
7
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
7
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
เป้าหมายของปีนี้ :
7
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :
7
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกั บวิสัยทัศน์ ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิลปากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
สรุ ป ความสอดคล้ องของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี การศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 กับ แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622565
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มี
มาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพ
ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)
เป้าหมายที่ 1 บัณฑิตศึกษาด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีมาตรฐานสากลผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์
แผนงานที่ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA หรือ
มาตรฐานสากลเฉพาะสาขา
แผนงานที่ 1.2 : พัฒนา กากับ ดูแล หลักสูตรพหุ
วิทยาการบัณฑิตศึกษาด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 125

สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้มีนวัตกรรมจัด
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีความเป็นสากล
เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและ เป้าหมายที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตอบโจทย์
ประเทศชาติ
ปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการ
แผนงานที่ 2.1 : พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
สร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
บัณฑิตศึกษาตอบโจทย์ปัญหา ชุมชน สังคม และ
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการ และ ประเทศชาติ อย่างมีจริยธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานที่ 2.2 : พัฒนาบูรณาการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของบัณฑิตศึกษากับบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปะวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็น
เป้าหมายที่ 3 เป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
(การบริหารจัดการ)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือใน แผนงานที่ 3.1 : พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร
แผนงานที่ 3.2 : พัฒนาบุคลากร
นโยบายที่ 3.3 การจัดทาแผนพัฒนาที่สาคัญ
รวม
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกาหนด
ความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนร้อยละ 80 ตัวชี้วัดมีทั้งหมดจานวน 108 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสาร
(เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.1-1) และได้ เ สนอคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ดาเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.1-2)
เมื่อสิ้นแผน บัณฑิตวิทยาลัยได้ประเมิน ความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนคิดเป็นร้อยละ 99.07
เป็นไปตามเป้าหมายความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนร้อยละ 80 โดยดาเนินการได้จานวน 107 ตัวชี้วัด
จากทั้งหมด 108 ตัวชี้วัด พร้ อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒ นาแผนในปีต่อไป รายละเอียดดังเอกสาร
(เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.1-3) และได้เสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.1-4)
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดปรับปรุงและพัฒนาแผนตามผลการประเมิน ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกัน ระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร ใน “โครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ซึ่งกาหนดจัดสัมมนาเพื่อจัดทาแผนจานวน 2 ครั้ง การ
สัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และการสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา
9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องโรสคอนเนอร์ โรงแรม “โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน” จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ 2 และ 17 กันยายน 2562 ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.1-5)
จุดแข็ง :
1. มีการดาเนินการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบั น รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. มี แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี เ พื่ อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่กาหนด และมีการควบคุม กากับ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ และรายงาน
จุดอ่อน : ข้อ 2 ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทารายงานการคานวณต้นทุนต่อ
หน่วยต่อหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรพหุวิทยาการ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน
สวั ส ดิ ก าร ค่ า เสื่ อ มราคา ต้ น ทุ น รวม จ านวน FTES โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง รายงาน (เอกสารหมายเลข
อ. 5 5.1.2-1) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ วิทยาการ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา
2561 จานวน 5 หลักสูตร
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการดาเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (โครงการพิเศษ) จานวน 5 หลักสูตรดังกล่าว และดาเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาได้มีการจัดทารายงานมคอ.7 ทุกหลักสูตร และรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่ง พบว่า ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
5 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผลคะแนนอยู่ในระดับดี และยังพบว่า ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตจาก
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด
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จุดแข็ง :
มีหลักสูตรพหุวิทยาการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ดาเนิ น การจั ด ทารายงานการค านวณต้ น ทุ น ต่อ หน่ ว ยต่ อ หลั กสู ต รทุ กปี ก ารศึก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
วิเคราะห์หาแนวโน้วความคุ้มทุนของหลักสูตร
จุดอ่อน :
จานวนนักศึกษายังค่อนข้างน้อย
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข :
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย/เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
ข้อ 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามคาสั่งที่ 829/2561
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดาเนินงาน
(เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.3-1)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของคณะ
โดยพิจารณาจากระบบ ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลที่ได้รับหรือผลผลิต (Output)
ได้ความเสี่ยง จานวน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)
ทรัพยากรการบริหาร
-ภารกิจ
-โครงสร้าง
-งบประมาณ
-บุคลากร
-ยุทธศาสตร์
ฯลฯ
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กระบวนการ (Process)
กระบวนการบริหาร
-การวางแผนฯ
-การวางแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคุกคาม
ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย

ผลที่ได้รับหรือผลผลิต (Output)
-ควบคุมความเสี่ยง
-ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการดาเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึง ระบุความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยงในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามกรอบแนวทางไว้ จานวน 4 ด้าน ดังนี้
ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคุกคาม ได้แก่
- การแข่งขันด้านการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือจานวนประชากรวัยเรียนอาจ
น้อยลง อาจมีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละปี
ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
- การปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ
- การปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาระบบ
- การปฏิบัติงานด้านคลังและพัสดุ
- การปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา
- การปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง ได้แก่
- โครงสร้างขององค์กรจากการปรับบทบาทภารกิจ
ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย
- การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะ ตาม
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ. 5
5.1.3-2)
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
คณะกรรมการฯ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ตามเกณฑ์ที่กาหนด 5 ระดับ จานวน 4 ด้าน โดยจัดลาดับความเสี่ยงตาม
คะแนนความเสี่ยงได้ดังนี้
รวมคะแนนจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ความเสี่ยง
โอกาส
(คะแนน)
ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคุกคาม
การแข่งขันด้านการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
3
ต่าง ๆ หรือจานวนประชากรวัยเรียนอาจน้อยลง อาจ
มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละปี
รวม
ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2
การปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ
1.การพัฒนาบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของบัณฑิตวิทยาลัย
การปฏิบัตงิ านด้านแผนและพัฒนาระบบ
1. การดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. อาจมีการคัดลอกผลงานในวารสารวิชาการ
Veridian E-Journal
การปฏิบัติงานด้านคลังและพัสดุ
1.การใช้จ่ายงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงิน และอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน และด้านความคุ้มทุน
การปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา
1. ระบบ ขั้นตอน และการสื่อสารในการให้บริการ
ด้านงานบริการการศึกษา แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจเกิดความสับสนในการติดต่อ/รับ
บริการกรณีการบูรณาการระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับ
กองบริการการศึกษา
การปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
1.การทาวิทยานิพนธ์
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่
กาหนด มีผลกระทบทาให้นักศึกษาไม่สามารถอนุมัติ
หัวข้อได้ทันตามกาหนดระยะเวลาการศึกษา
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(คะแนน)

ระดับความเสี่ยง

3

9 (ปานกลาง)

3

9 (ปานกลาง)
6 (ปานกลาง)
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1.2 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
การสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติที่ไม่ตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เช่น ผลงานวิจัย มีผลกระทบทาให้
นักศึกษาที่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มคี ุณสมบัตไิ ม่ตรง
ตามเกณฑ์ไม่สามารถเป็นกรรมการสอบได้
2.การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
- การตรวจสอบเอกสารการจบของนักศึกษา เช่น ใบ
ตอบรับการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ ซึ่งได้เคยมีการ
ตรวจพบการปลอมแปลงเอกสาร มีผลกระทบทาให้
นักศึกษาไม่จบการศึกษาและเกิดการฟ้องร้อง
รวม
ความเสี่ ย งที่ 3 ความเสี่ ย งด้ า นโครงสร้ า งและ
ทรัพยากร
ผลกระทบโครงสร้างขององค์กรจากการปรับบทบาท
ภารกิ จ เช่ น อาจท าให้ บุ ค ลากรไม่ เ ข้ า ใจการปรั บ
ภารกิ จ ตามโครงสร้ า งใหม่ ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างงานใหม่ เป็นต้น
ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย
ทรัพย์สินของหน่วยงานอาจสูญหาย หรือไม่ปลอดภัย

6 (ปานกลาง)
2

3

6 (ปานกลาง)

2
รวม

2

4 (ปานกลาง)
4 (ปานกลาง)

จัดลาดับความเสี่ยงได้ดังนี้
ความเสี่ยงลาดับที่ 1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกคุกคาม
คะแนนความเสี่ยง 9 คะแนน
ความเสี่ยงลาดับที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
คะแนนความเสี่ยง 6 คะแนน
ความเสี่ยงลาดับที่ 3 ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
คะแนนความเสี่ยง 6 คะแนน
ความเสี่ยงลาดับที่ 4 ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบัณฑิตวิทยาลัย
คะแนนความเสี่ยง 4 คะแนน
รายละเอียดการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.3-3)
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผนคณะวิชา
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้น จึงควบคุม ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ไว้ในแผนปฏิบัติการความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 4 ด้าน ดังนี้
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แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 4 ด้าน ดังนี้
ความเสี่ยงด้าน
ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกคุกคาม
-การแข่งขันด้านการรับนักศึกษา
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ปัจจัยเสี่ยง

แผนปฏิบัติการ

การแข่งขันด้านการรับนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ
จานวนประชากรวัยเรียนน้อยลง
อาจมีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษา

ควบคุมความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ด้านการรับนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือ
จานวนประชากรวัยเรียนน้อยลง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาแต่ละปี
ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการ ผลกระทบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ควบคุมความเสี่ยงผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน
ทีอ่ าจทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่อาจทาให้
ตามแผน/เป้าหมาย
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมาย
ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้าน
โครงสร้าง
โครงสร้างขององค์กรจากการปรับ ผลกระทบโครงสร้างขององค์กรจาก ควบคุมความเสี่ยงผลกระทบ
บทบาทภารกิจ
การปรับบทบาทภารกิจ เช่น อาจ โครงสร้างขององค์กรจากการปรับ
ทาให้บุคลากรไม่เข้าใจการปรับ
บทบาทภารกิจ เช่น อาจทาให้
ภารกิจตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งอาจจะ บุคลากรไม่เข้าใจการปรับภารกิจ
มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
ตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งอาจจะมีผล
โครงสร้างงานใหม่ เป็นต้น
ต่อการปฏิบัติงานตามโครงสร้างงาน
ใหม่ เป็นต้น
ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการ ผลกระทบทรัพย์สินของหน่วยงาน ควบคุมความเสี่ยงผลกระทบ
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน อาจสูญหาย หรือไม่ปลอดภัย
ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย
อาจสูญหาย หรือไม่ปลอดภัย

รายละเอียดกิจกรรมแต่ละโครงการ/กิจกรรมพร้อมกาหนดดาเนินการและงบประมาณ เพื่อดาเนินการ
ควบคุมความเสี่ย ง ตามแผนปฏิบั ติการบริ หารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.3-4) และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ การประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เอกสาร
หมายเลข อ. 5 5.1.3-5)
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารติ ด ตามการด าเนิ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง และได้ มี ก าร
ประเมินผลการดาเนิงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกันในการประชุมหัวหน้างาน พบว่า ความสาเร็จ
ในการดาเนินงานกิจกรรมที่กาหนดตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสาเร็จในการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ได้จานวน 27 กิจกรรม จากทั้งหมด
จานวน 27 กิจกรรม โดยมี ข้อเสนอแนะว่า ควรดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การป้ องกัน/ควบคุมความเสี่ ย งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป และได้ รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561/ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
ดังรายละเอียด (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.6) และนาเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข อ. 5 5.1.3-7)
ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาเนินการตามภารกิจหลัก 2 ประการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ โดยมี
คณะกรรมการในการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดีบั ณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และ
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังมีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย
อานาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจาบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ตามที่ ก าหนดในข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยา ลั ย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาออกระเบียบและประกาศภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. พิจารณาแนวทางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึงการ
บริหารงานบุคคล สิทิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ ก่ากรเงิน การบัญชี การบริหารงานวิชาการ
โดยคานึงถงความมีประสิทิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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5. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ รวมทั้งการจัดการวัดผล และประเมินผล
6. พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
7. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
บัณฑิตวิทยาลั ยมีการบริ ห ารงานด้ว ยหลั กธรรมาภิบาลของการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) สาหรับใช้เป็นหลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม ประกอบด้ว ย องค์ป ระกอบ 10 หลั ก ได้แก่ หลั กประสิ ทธิผ ล หลั กประสิ ทธิภ าพ หลั กการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติธรรม
หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ ดังแสดงผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการได้
ดังต่อไปนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิต
วิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจ โดยมีการกาหนดดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง
ๆ พร้ อมเป้ าหมาย และตัว บ่ งชี้ในการดาเนินการอย่า งชัดเจน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนเป็นไปตามเป้าหมายความสาเร็จ ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนร้อยละ 80 โดยดาเนินการได้จานวน 107 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 108 ตัวชี้วัด
รายละเอียดังรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-1)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารราชการตามแนวทางการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ต ามภารกิ จ ซี่ ง สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้นา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบ PDCA (Plan Do Check Act) มาใช้ในการบริหาร
จั ด การงานต่ า ง ๆ และการด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน ดั ง เช่ น การด าเนิ น การน า
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย มีการวางแผน มีการกากับและปฏิบัติ มีการติดตามและ
ประเมิ น ผล และมี ก ารรายงานและมี ก ารน าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ และเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะอยู่ใน
ระดับ ดี -ดีมาก อย่ างต่อเนื่ อง ดังตารางผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2554-2560 (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.4-2)
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ตาม
ภารกิจ โดยสามารถดาเนินการได้ ตามกระบวนการในการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงความพึงพอใจในการรับบริการด้านต่าง ๆ ดังเช่น ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.02 ดังรายงานผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-3) นอกจากนี้ จากการสารวจความพึง
พอใจของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.03 ดังรายงานผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-4) เป็นต้น
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ทั้งในด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ ตลอดจนการด าเนิ น การด้ า นการวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังในการดาเนินการ
โครงการ/กิ จ กรรมในปี ก ารศึ ก ษา 2561 /ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ด าเนิ นการโครงการ/กิ จกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น จานวน 81 โครงการ รายละเอียด
ดังรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-5)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการดาเนินการด้านการเงินตามระบบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การเสนอขอ
งบประมาณ การใช้จ่าย การรายงาน และการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัย
และมีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานและการบริการ แก่ผู้รับบริการ และประชาชน ดังเช่น ด้านการเงิน มีการจัดทา
แผนการใช้จ่าย และรายงานการเงินตามระบบของมหาวิทยาลัยที่กาหนด ทั้งในระบบ MIS ทุก 6 เดือน 9 เดือน
และ12 เดือน และการรายงานเป็นไตรมาสปีละ 4 ไตรมาส ดังเช่น ระบบ MIS (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-6)
ด้านข้อ มูล หน่ ว ยงานและการบริ การ มีการแสดงข้อมูล ต่าง ๆ ทั้ง ด้านการบริห ารงาน เช่ น ข้อ มูล หน่ ว ยงาน
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา การให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น การให้บริการการศึกษา การส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-7)
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้สามารถติดต่อและสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ หรือ ทาง facebook หรือ ช่องทางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการต่าง ๆ จากบัณฑิตวิทยาลัยทั้งทางเอกสาร และผ่านทางเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-8) เป็นต้น
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
บัณฑิตวิทยาลั ยมีการบริห ารงานโดยการมีส่ว นร่ว มของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันคิดในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ดังเช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะวิชาที่มีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาจะมีผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการทุกคณะ เพื่อร่วมกันในการทาหน้าที่บริหารจัดการ ทั้งการกาหนด
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นโยบายและแผน และด้ านต่าง ๆ ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยศิล ปากรว่าด้ว ยคณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้มีการวางแผน และประเมินผลการทางานของคณะกรรมการทุกปี เพื่อนาไปสู่
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ดั ง รายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-9) ซึ่งพบว่า
ผลการประเมิน พบว่า ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11
ผลการประเมิน พบว่า ระดับผลการประเมินการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16
นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดให้ หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบ พิจารณา และหารือการดาเนินการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง
นอกจากนี้ ในส่ว นของผู้บริ หารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดให้มีส่ว นร่ว มในการวางแผน
การปฎิบัติราชการประจาปีทุกปี และสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน และหาแนวทาง
การทางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดาเนินการจัด
โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรี ยมความพร้อมด้านแผนและ การประกันคุณภาพการศึกษา บัณ ฑิตวิทยาลั ย
ประจ าปี การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้ องประชุมไมดาส 1
โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561
/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งผลการ
ประเมิน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.4-10)
นอกจากนี้ ในส่วนของผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดให้มีการสารวจความ
พึงพอใจในการใช้บริการทุกปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา โดยในปี
การศึกษา 2561 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-11)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ไปยังรองคณบดี เลขานุการ และหัวหน้างาน เพื่อ
ร่วมกันดาเนินการตามภารกิจของหน่ว ยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังเช่น มีการแต่งตั้งรองคณบดี
ฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และการ
แต่งตั้ งหั ว หน้ างาน เพื่ อกระจายอ านาจและความรั บผิ ดชอบในการตั ดสิ นใจ และเพื่อ ให้ การดาเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึง พอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
และเพิ่มคุณภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของหน่วยงาน
นอกจากนี้ ยั ง มีค ณะกรรมการต่ าง ๆ เพื่ อร่ ว มคิด ร่ว มด าเนิ นการ กาหนดนโยบายกากับ ติด ตาม
ตรวจสอบ การดาเนิ นงานของหน่ วยงานดังจะเห็ นได้จากโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลั ย (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.4-12)
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาเนินการตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัดงานด้านต่าง ๆ แก่ บุคลากร
ผู้รับบริการ (นักศึกษา และอาจารย์) และบุคคลทั่วไป ตามภารกิจ ดังเช่น
ด้ า นคณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ด้านบุคลากร กาหนดบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา การปฏิบัติงานตามกรอบตาแหน่งงานที่
กาหนด การพิจารณาความดีความชอบ ความก้าวหน้า ตามระเบียบ และประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับ
การพัฒนาบุคลากรได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ
100 โดยในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 ตามรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒ นาบุ คลากร (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-13) และได้มีการประชาสั มพันธ์เผยแพร่บุคลากรด้า น
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ดี โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-14)
ด้ า นนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการจั ด ท าคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก คนและทุกคณะได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ เดียวกัน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ตั้งแต่วันที่นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเป็น
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และได้ เ ผยแพร่ ไ ว้ บ นเว็ บ ไซต์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (เอกสารหมายเลข
อ.5 5.1.4-15)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการปฏิบัติและให้บริการแก่ผู้รับบริการตามกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ทั้ ง นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ชุ ม ชน และบุ ค คลทั่ ว ไป ดั ง เช่ น มี ก ารให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา โดยใช้ระบบเดียวกันทุกระดับ มีการให้บริการโครงการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
แก่ผู้รับบริการในทุกระดับ ตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ และประชาชน เป็นต้น
ดังรายชื่อโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ นักศึกษา ชุมชน และบุคคลทั่วไป ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-16)
นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยแก่ประชาชนทั่วไป
ทุกระดับอย่างเปิดเผย บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-17)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการ
เรี ย นการสอนหลั ก สู ตรพหุ วิทยาการ โดยใช้กระบวนการประชุมคณะกรรมการประจาบั ณฑิตวิทยาลั ย และ
การบริหารงานภายในหน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการประชุมหัวหน้างาน ดังนี้
การจัดการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกเดือน เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ระดมความคิดเห็นร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ
หามติร่วมกัน โดยกาหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ดังปฏิทินกาหนดการประชุม
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คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ปี พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-18)
และกาหนดให้มีการประชุมหัวหน้างานเพื่อ การบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและให้มีการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน ระดมความคิดเห็นร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และหามติร่วมกัน ประชุมทุก
เดือน ๆ ละ 2 ครั้ง ดังปฏิทินกาหนดการประชุมหัวหน้างานปี พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.4-19)
เป็นต้น
จุดแข็ง :
1. มีระบบและกลไกในการบริหารงานตามภารกิจของหน่วยงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
โดยความร่ว มมือระหว่างคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ บริหาร และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย
2. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมการต่าง ๆ ที่เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสั งคม โดยความร่ ว มมื อ ต่า ง ๆ กั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรี ย น
ประชาชน อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง : ดาเนินการตามระบบและกลไกในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน :
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา KM ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลั กษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านควบคุมมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประสานงานและดาเนินการ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา
บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้เพื่อจัดทา เสริมสมรรถนะการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 (เอกสารหมายเลข
อ.5 5.1.5-1) โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทาแผนการจัดการความรู้ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน และ
ประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ และรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และมีการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.5-2)
ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2561/งบประมาณ พ.ศ. 2562 (SU KM 011) เรื่อง
เสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3
(เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.5-3) โดยได้กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อ 1 ที่ครอบคลุมพันธกิจด้าน “การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
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โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์” คือ รวบรวมข้อมูลเดิมที่นักศึกษาเคยเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งสามกลุ่ม
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เพื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรฯ นามาหารือเพื่อออกแบบ
กิจกรรมในลักษณะผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเพื่อต่อยอดความรู้นอกชั้นเรียน และเป้าหมายคือ
1) มีโครงการ/กิจ กรรมเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการการจัดการความรู้ตามวัตถุประสงค์ของแผนจานวน 5
โครงการ/กิจกรรม 2) นักศึกษามีหัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 5 คน 3) นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 3 บท ได้ จานวน 5 คน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
บัณฑิตวิทยาลัยมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 (SU KM 011) เรื่อง เสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 เป้าหมาย คือ 1) มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการการจัดการความรู้ตามวัตถุประสงค์ของแผนจานวน 5 โครงการ/กิจกรรม 2) นักศึกษามี
หัวข้อในการทาวิทยานิพนธ์ จานวน 5 คน 3) นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท ได้ จานวน 5 คน
1. การบ่งชี้ความรู้
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรพหุ วิทยาการ สาขาวิช าสนเทศศาสตร์ เพื่ อการศึก ษา บั ณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง เสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
อาจารย์ประจาหลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ศึกษารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อก่อให้ เกิด การพิจ ารณาความเชื่อมโยงสิ่ งที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการความรู้ตามวัตถุประสงค์ของแผนจานวน 5 โครงการ/กิจกรรม นักศึกษามีหัวข้อในการ
ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 5 คน นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท ได้ จานวน 5 คน
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลเดิมที่
นักศึกษาเคยเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ นามาหารือ
เพื่อออกแบบกิจกรรมในลักษณะผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การประมวลกลั่นกรองความรู้
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ สาขาวิ ช าสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษา ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน กาหนดรูปแบบและเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงให้สิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสมรรถนะการ
ทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
5. การเข้าถึงความรู้
อาจารย์ประจาหลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ไปถ่ายทอดความรู้ในชั้น
เรียน และนักศึกษาสามารถนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ สาขาวิ ช าสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษา ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในชั้นเรียน มีการจัดโครงการเสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ เข้าร่วม 4 คน
นักศึกษาฯ รุ่นพี่ 9 คน และนักศึกษาฯ กลุ่มเป๋าหมาย 5 คน รวมเป็น 18 คน ซึ่งอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิทยานิพนธ์ ทาให้นักศึกษาเกิดความรู้ในการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีความ
เข้ า ใจในการเขี ย นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระยะเวลาที่ ก าหนด
ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัด
การศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การจัดการศึกษาและวิจัยสารสนเทศในมิติใหม่ ”
ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี นครปฐม ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมระดับชาติ และ
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่ององค์ประกอบทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ ทาให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในยุค Thailand 4.0 และการนา
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์
7. การเรียนรู้
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ สาขาวิ ช าสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษา ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยหารือการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ในบทที่ 1-3
3. มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
จากการที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการความรู้เรื่อง “เสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3” แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่นักศึกษาสาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ตามเป้าหมายที่
กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
บัณฑิตวิทยาลัยมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.5-4) และเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก และสาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.5-5)
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5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
บัณฑิตวิทยาลัย มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนไปสู่นักศึกษาสาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา ตามเป้าหมายที่กาหนด
จุดแข็ง :
1. มีคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
2. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนและการสอน การวิจัย
และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
3. หน่วยงานนาผลการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ดาเนินการวางแผนการจัดการความรู้และดาเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ตามที่กาหนด
จุดอ่อน :
ข้อ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัยมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีบุคลากรสายวิชาการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมาจากคณะวิชาร่วมซึ่งอยู่ในการ
กากับ และการพัฒ นาของคณะวิช า) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลั ย
ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ตามคาสั่งบัณฑิตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 825/2561 ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.6-1)
มีการวางแผนการบริ ห ารและพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลั ย โดยมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) และกาหนดสมรรถนะสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.6-2) และสอดคล้องตาม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน มีคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาตนให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการ
สรรหาเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพ
ยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีการธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561/ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี แ ผนการบริ ห ารบุ ค ลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.6-3) และมีผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรตามยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561/ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
คุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมเพื่อการพัฒนา ดัง
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม “ทาบุญสมโภชกฐิน
สามัคคี”
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม และสนับสนุน
การทานุบารุงพระพุทธศาสนา ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
14 พ.ย.2561
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ราชวร มหาวิหาร กรุงเทพฯ
2.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 ณ ห้อง
ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วางแผนอัตรากาลังให้สอดคล้อง 1.มีการดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการ และมีการดาเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย
สรรหาเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 2.บุคลากรมีคุณวุฒิและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามระบบและกลไกการสรรหาบุคลากรตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
เพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพ สนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะ
ยิ่งขึ้น
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1. โครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการ
ทดแทน และเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
(ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวันที่ 7
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พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2. โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” วันที่ 2 พ.ย.61 ห้อง
ประชุมไมดาส 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
3. โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”
ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น
7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีการธารงรักษาและสร้างขวัญ 1.จัดทาโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อ
กาลังใจบุคลากร
พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและส่งเสริมสุขภาวะ/
คุณภาพชีวิต
1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ท างาน (5 ส.) เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 22 มี น าคม 2562 ณ
สานักงานบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิลปากร ทั้ง 3
วิทยาเขต คือ ตลิ่งชัน นครปฐม เพชรบุรี
1.2 โครงการ/กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ปีพ.ศ.
2562 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
พระราชวังสนามจันทร์
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญและกาลังใจแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่
2.1มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือ
เป็นแบบอย่างที่ดี (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) /กิจกรรมของ
หน่วยงาน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบประเมินผลการ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติงาน
สนับสนุนวิชาการ ที่โ ปร่งใสและเป็นธรรม ปีล ะ 2 ครั้ง
ครั้งละ 6 เดือน พร้อมแบบฟอร์มเพื่อให้บุคลากรกาหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และ
รายงานผลการดาเนินงานตามรอบการปฏิบัติงาน (ตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย) ที่ชัดเจน
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ซึ่งในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสายสนับสนุน ของบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ดังตารางบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม
สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ และโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน ดังเอกสาร (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.6-4)
มีการรายงานผลการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งพบว่า ความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายความสาเร็จ ตามตัวชี้วัดของแผน
ร้อยละ 80 ซึ่งการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายจานวน 7 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 7 ตัวชี้วัด และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรด าเนิ น การวางแผนบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลของหน่ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้าง และสอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป และส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.6-5)
บัณฑิตวิทยาลัยได้นาเสนอรายงานผลการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แล้ว (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.1.6-6)
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามผลการประเมินดังกล่าว ในการประชุม หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2562 ซึ่งได้มีการประชุมทบทวนการดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 แล้ว พบว่า ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อจะ
ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีทักษะและศักยภาพตรงตามสายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานนาไปทบทวนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน และให้
นามาวางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในโครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปี การศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกาหนดจัดสัมมนา
เพื่อจัดทาแผนจานวน 2 ครั้ง การสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และการสัมมนาครั้งที่
2 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องโรสคอนเนอร์ โรงแรม “โรสการ์เด้น ริเวอร์
ไซด์ สวนสามพราน” จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 และ 17 กันยายน 2562 ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5
5.1.6-7)
จุดแข็ง :
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100
แนวทางเสริมจุดแข็ง :

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 144

1.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพตรงตามสายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป
จุดอ่อน :
ข้อ 7 ด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/หน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-1) สาหรับใช้ในการกาหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับสถาบัน ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย คณะวิ ช า/หน่ ว ยงาน และบุ ค ลากร มี ดั ง เอกสาร (เอกสารหมายเลข
อ.5 5.1.7-2) เพื่อดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสกอ. ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยได้กาหนดปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2561 เพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน ดังสรุปได้ดังนี้
ปฏิทินการดาเนินงานระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม- มิถุนายน คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
2562
แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา / หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 –
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า พร้อมทั้งป้อนข้อมูล
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม และแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2562
(CHE QA System Online)
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน - หลังจากการประเมินระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่าเสร็จเรียบร้อย ให้คณะวิชา
2562
ดาเนินการกรอก SAR และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System
Online ให้เสร็จ
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ/หน่วยงาน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

หน้า 145

วันอังคารที่ 24
กันยายน 2562 และ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม
2562

เทียบเท่าโดยใช้เกณฑ์ EdPEx และส่งมาที่กองประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่9/2562 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2562 วันที่ 24 กันยายน
2562 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงาน
ปีการศึกษา 2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย มีดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-3) เพื่อทราบความก้าวหน้า
ในการดาเนินการ การปรับปรุง และการพัฒนาการดาเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการกากับ ติดตาม และ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสาหรับนาไป
ปรับปรุงและพัฒนาทุกปี ทั้งในระดับคณะวิชา และระดับหลักสูตร ดังนี้
ระดับคณะวิชา
บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-4) เพื่อดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินผลการดาเนินงานของคณะวิชา/
หน่วยงาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และนาเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแ นะต่อ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการนาไปปรับปรุงและพัฒนา ดังเช่น ในปี
การศึกษา 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทารายงานประจาปีและรับการประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ ซึ่งมีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา
2560 อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.01 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-5) และได้เสนอรายงานผลการประเมิน
พร้อมแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตฯ เพื่อพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-6) และบัณฑิตฯ ได้
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีการศึกษา 2561 ดังกล่าวแล้ว ดัง
ตามเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-7)
ระดับหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มีการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพหลักสูตรพหุวิทยาการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. โดยคณะกรรมการ
ประจ าบั ณฑิตวิทยาลั ย และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการซึ่ง ประกอบด้ว ย
ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตรเป็นกรรมการ (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-8) เพื่อทา
หน้าที่ดังนี้
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1. วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ ในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานของหลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. รายงานผลการประเมิน หลักสูตรพหุวิทยาการต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลั ก สู ต รพหุ วิท ยาการได้ มี การด าเนิ นการประกั นคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ตามปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานระดั บ หลั ก สู ต รประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
วัน เดือน / ปี /

กิจกรรม/รายการ

ลาดับ
ปฏิทินการดาเนินงานระดับหลักสูตร
มีนาคม-เมษายน 2562 -คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2561
3 มิถุนายน – กรกฎาคม -คณะวิชาจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
2562
ปีการศึกษา 2561
-ภายหลังการประเมินฯทุกหลักสูตรรายงานผลการประเมินและจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 และจัดส่งให้คณะวิชา
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2562
ให้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
9 สิงหาคม 2562
- หลักสูตรจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 และรายงานผล
การประเมินโดยคณะกรรมการการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ให้สานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
- หลังจากการประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบร้อย ให้หลักสูตรดาเนินการกรอก
SAR และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System Online ให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประเมินระดับคณะวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จานวน 5 หลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-9) และรายงานผลการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จานวน 5
หลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-10)
บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทา มคอ.7 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกปี
การศึ ก ษา และน าเสนอผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต ฯ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการนาไปปรับปรุงและพัฒนา ดังเช่น ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการ
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ประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จานวน 5 หลักสูตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร ซึ่งบัณฑิตฯ ได้ดาเนินการ
ตามขั้ น ตอนและมอบหมายให้ ป ระธานหลั ก สู ต รน าไปด าเนิน การปรั บ ปรุง และพัฒ นาตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการต่อไปแล้ ว และบั ณฑิตฯ ได้เสนอรายงานผลการประเมินพร้อ มแผนการปรับปรุง และพัฒ นา
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตฯ เพื่อพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.1.7-11) แล้ว
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และระดับหลักสูตร ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ในปีการศึกษา 2561 แล้ว พบว่า ได้ดาเนินการตามระบบและกลไกที่
กาหนด ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ทั้งในระดับหลักสูตร และ
และระดับคณะ และทาให้เห็นความก้าวหน้าและแนวทางในปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการต่าง ๆ ของคณะ และ
หลักสูตรพหุวิทยาการ ตลอดจนการดาเนินการในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ในช่วงปี การศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลั ย จะได้ร่ว มนาร่องการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ เกณฑ์ EdPEx เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
จุดแข็ง :
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และระดับหลักสูตร
2. มีระบบและกลไกการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
3. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร
และรับการประเมินและการนาไปปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่กาหนด
จุดอ่อน :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
อ.5 5.1.1-1 1. แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.1-2 2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมือ่ วันที่ 27
พฤศจิกายน 2561
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อ.5 5.1.1-3
อ.5 5.1.1-4
อ.5 5.1.1-5
อ.5 5.1.2-1
อ. 5 5.1.3-1
อ. 5 5.1.3-2
อ. 5 5.1.3-3
อ. 5 5.1.3-4
อ. 5 5.1.3-5
อ. 5 5.1.3-6
อ. 5 5.1.3-7

อ.5 5.1.4-1

อ.5 5.1.4-2
อ.5 5.1.4-3

3. ประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา
2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
5.โครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.รายงานการคานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561
7.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามคาสั่งที่ 829/2561 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
8.รายละเอียดการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของคณะ ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9.รายละเอียดการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
10.โครงการ/กิจกรรมพร้อมกาหนดดาเนินการและงบประมาณ เพื่อดาเนินการควบคุม
ความเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11.มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ การประชุมครั้งที่
11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
12.รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13.มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

14.รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
15.ตารางผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2554-2560
ดูรายละเอียด
 File PDF
16.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย ในปี
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การศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-4 17.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-5 18.รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-6 19.รายงานผลการดาเนินงานการใช้-จ่ายเงินตามแผน ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-7 20.การเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-8 21.แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการต่าง ๆ จากบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทาง
เว็บไซต์
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-9 22.รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-10 23.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-11 24.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้สาเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
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อ.5 5.1.4-12 25.โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-13 26.รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2561/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-14 27.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บุคลากรด้านจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ดี โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-15 28.คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-16 29.รายชื่อโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้นักศึกษา ชุมชน และบุคคลทั่วไป ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-17 30.การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยแก่ประชาชนทั่วไป
ทุกระดับอย่างเปิดเผย บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-18 31.ปฏิทินกาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.4-19 32.ปฏิทินกาหนดการประชุมหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.5-1 33.คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.1.5-2 34.การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ดูรายละเอียด
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อ.5 5.1.5-3

อ.5 5.1.5-4
อ.5 5.1.5-5

อ.5 5.1.6-1
อ.5 5.1.6-2

อ.5 5.1.6-3

อ.5 5.1.6-4

อ.5 5.1.6-5

อ.5 5.1.6-6

 File PDF
35.แผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2561/งบประมาณ พ.ศ. 2562 (SU KM
011) เรื่อง เสริมสมรรถนะการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3
ดูรายละเอียด
 File PDF
36.แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้
ดูรายละเอียด
 File PDF
37.เผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และ
สาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
38.คาสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 825/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
39.แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 25602563
ดูรายละเอียด
 File PDF
40.แผนการบริหารบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
41.ตารางบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและ
ต่างประเทศ และโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา
2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
42.รายงานผลการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
43.มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่
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อ.5 5.1.6-7

อ.5 5.1.7-1

อ.5 5.1.7-2
อ.5 5.1.7-3

อ.5 5.1.7-4
อ.5 5.1.7-5

อ.5 5.1.7-6

อ.5 5.1.7-7

8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
44.โครงการสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูรายละเอียด
 File PDF
45.ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
46.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดูรายละเอียด
 File PDF
47.รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา
2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
48.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
49.ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน บัณฑิต
วิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
ดูรายละเอียด
 File PDF
50.มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
51.การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ในปีการศึกษา
2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
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อ.5 5.1.7-8
อ.5 5.1.7-9

อ.5 5.1.7-10

อ.5 5.1.7-11

52.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
ดูรายละเอียด
 File PDF
53.รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
54.รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
55.มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2562
ดูรายละเอียด
 File PDF

จุดเด่น
มีระบบและกลไกการดาเนินการในการบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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6. มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
จุดที่ควรพัฒนา
ดาเนินการบริหารของคณะ และกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
หน่วยงานที่ต้องประเมิน : บัณฑิตวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีร ะบบและกลไกในการกากั บ การด าเนิ นการประกั น คุณ ภาพหลั ก สู ตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า นองค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6
6
6
6

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี
√
√

√
√
√
√

เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ข้ อ 1 มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และแผนและขั้นตอนกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา/หน่วยงาน และบุคลากร เพื่อกาหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และระดับสถาบัน ให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ประจาปีการศึกษา 2561 และเป็น
แนวทางและทิศทางเดียวกัน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กาหนดเป็นข้อบังคับ
ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (เอกสารหมายเลข อ.5
5.2.1-1)
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังสรุปได้ดังนี้
วัน เดือน / ปี /

กิจกรรม/รายการ

ลาดับ
ปฏิทินการดาเนินงานระดับหลักสูตร
มีนาคม-เมษายน 2562 -คณะวิชาประสานงาน ทาบทามคณะกรรมการประเมิน และเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2561
3 มิถุนายน – กรกฎาคม -คณะวิชาจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
2562
ปีการศึกษา 2561
-ภายหลังการประเมินฯทุกหลักสูตรรายงานผลการประเมินและจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 และจัดส่งให้คณะวิชา
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2562
ให้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
9 สิงหาคม 2562
- หลักสูตรจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 และรายงานผล
การประเมินโดยคณะกรรมการการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ให้สานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
- หลังจากการประเมินระดับหลักสูตรเสร็จเรียบร้อย ให้หลักสูตรดาเนินการกรอก
SAR และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA System Online ให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประเมินระดับคณะวิชา
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ข้อ 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัยมีการคณะกรรมการกากับ ควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา แผนและขั้นตอน
กระบวนการที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แก่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.2.2-1) และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลั กสูตรพหุ วิทยาการ (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.2.2-2)
ในปีการศึกษา 2561 มีการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่
1 การกากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยกากับ
ติดตาม โดยผ่านกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
มีการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จานวน 5 หลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.2-3)
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
มีการรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จานวน 5 หลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ดังเอกสาร (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.2-4)
ข้ อ 3. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มี ก ารจั ด สรรทรั พยากรเพื่อสนับ สนุ นการด าเนิน งานของหลั ก สู ต รพหุ วิท ยาการ
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์กากับมาตรฐานหลักสูตรตามมคอ.2
ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน 3 คน ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.3-1)
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การจดหมายเหตุ แ ละสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.3-2)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5
คน ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.3-3)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 5 คน ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.3-4)
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หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ จานวน 5 คน ตาม มคอ.2 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.3-5)
มีเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน
มีงบประมาณสาหรับใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ดังเอกสารงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.2.3-6) มีกองทุนส าหรับสนับสนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย/วิทยานิพนธ์และการ
เผยแพร่ผลงาน และการไปประชุม อบรม และสัมมนา ต่าง ๆ และกองทุนสาหรับสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา
สาหรับการทาวิจัย/วิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ ดังประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.3-7)
มีอาคารสถานที่และห้องเรียน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Internet ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน และการค้นคว้า (ดูจากสถานที่จริง)
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดให้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (Graduate Study One Stop Access Learning
and Service, GOALS) โดยร่ ว มมือกับส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลั ยศิล ปากร โดยใช้พื้นที่ที่ห อสมุ ด
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) 2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า
และวิ จั ย ส าหรั บ นั ก ศึก ษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษา และ3) เพื่ อ บูร ณาการการให้ บ ริก ารทรัพ ยากรการเรีย นรู้ข อง
สานักหอสมุดและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น (ดูจากสถานที่จริง)
ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงาน การปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์การ
เรียนการสอน การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์สาหรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังเช่น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา สนับสนุนการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม
1. ปรับปรุงห้องเรียนเล็กของบัณฑิตวิทยาลัยฯให้เป็นห้องเรียนรู้ของหลักสูตร โดยจะใช้ห้องดังกล่าว
เป็นที่จัดโครงการ Journal Club จัดทาบอร์ดภายในห้องเป็นที่ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อน.ศ.
ในหลักสูตร
2. จัดทาฐานข้อมูลวารสารและการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาและบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ที่
จะตั้งไว้ในห้องเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้น.ศ.สามารถมาใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้
3. นาเอาตาราสาคัญของหลักสูตรมาวางไว้ในห้องเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นเหมือนห้องสมุดย่อยของ
หลักสูตร
4. สนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบและศิ ล ปะเสี ย ง จั ด ซื้ อ เครื่ อ งผสม
สัญญาณเสียง และบันทึกเสียงจานวน 247,789.30 บาท
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หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ข้อ 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามก าหนดเวลาทุ ก หลั ก สู ต ร และรายงานผลการประเมิ น ให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
สาหรับในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ จานวน 5 หลักสูตร
และได้ดาเนิน การรั บการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตรทุกหลั กสูตรเรียบร้อยแล้ ว ผลการ
ประเมินหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร ดังนี้
1. รายงานผลการประเมิน หลั กสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.5 5.2.4-1)
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2561 (อ.5 5.2.4-2)
3. รายงานผลการประเมิน หลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ประจาปี
การศึกษา 2561 (อ.5 5.2.4-3)
4. รายงานผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.5 5.2.4-4)
5. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ประจาปีการศึกษา 2561 (อ.5 5.2.4-5)
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดาเนินการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ จะได้นาไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษา 2562 ต่อไป (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.4-6)
ข้อ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา และได้นามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งพบว่า ทาให้หลักสูตรมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังการเปรียบเทียบคะแนนผลการ
ประเมินของแต่ละหลักสูตร (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.5-1)
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ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐาน ทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่
ผลการประเมิน การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั ก สู ตรปีการศึกษา 2561 ทุกหลั กสู ตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด ของ สกอ. รายละเอียดปรากฏดังคะแนนผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด ของ สกอ. ดังรายงานผลการประเมิน ดังนี้
1. รายงานผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.31 (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.2.6-1)
2. รายงานผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี
ได้คะแนน 3.40 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.6-2)
3. รายงานผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ประจาปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.27 (เอกสารหมายเลข อ.5
5.2.6-3)
4. รายงานผลการประเมิน การประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิช าการออกแบบและศิ ล ปะเสี ย ง ประจาปีการศึก ษา 2561 อยู่ในระดั บดี ได้ค ะแนน 3.36 (เอกสาร
หมายเลข อ.5 5.2.6-4)
5. รายงานผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลั กสู ตรศิล ปมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ประจาปีการศึกษา 2561 (เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกปีการศึกษา 2559) อยู่ในระดับดี ได้คะแนน 3.24 (เอกสารหมายเลข อ.5 5.2.6-5)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

อ.5 5.2.1-1 1. ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.2-1 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
 File PDF
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

อ.5 5.2.2-2 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.2-3 4. การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.2-4 5. การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.3-1 6. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.3-2 7. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.3-3 8. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.3-4 9. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.3-5 10. มคอ.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
ดูรายละเอียด
 File PDF
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

อ.5 5.2.3-6

11. งบประมาณสาหรับใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.3-7 12. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.4-1 13. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.4-2 14. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.4-3 15. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.4-4 16. รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและ
ศิลปะเสียง
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.4-5 17. รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
และการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
ดูรายละเอียด
 File PDF
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

อ.5 5.2.4-6 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.5-1 19.เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินของแต่ละหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 25572561
ดูรายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.6-1 20. รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
รายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.6-2 21. รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม
รายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.6-3 22. รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
รายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.6-4 23. รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง
รายละเอียด
 File PDF
อ.5 5.2.6-5 24.รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด
 File PDF
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

5.1

7

7

5

5.2

6

6

5

รวมค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 5 = 5

อยู่ในระดับดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้ เป็นไปตามระบบและกลไกในการกากับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา และระดับหลักสูตร และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับ สนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร
5. ผลการประเมินทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐานหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
ควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินการตามระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อให้ทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่สกอ.กาหนดอย่างต่อเนื่อง
และตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA โดยเริ่มหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรแรก
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 26 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

เป้าหมาย

ผ่าน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
ตัวหาร หรือสัดส่วน)
16.58
5

คะแนนประเมิน
ของคณะ........
3.32

5.00

4.17

5.00

4.17

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
องค์
ประกอบ
ที่

1
2
3
4
5
รวม
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

6
3
1
1
2
13

จานวนตัว
บ่งชี้

4.45
1.67
4
4.59
การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

I

5.00
5.00
5.00
5.00
7
5.00
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก

P

O

3.16
5.00
2
4.16
การดาเนินงาน
ระดับดี

คะแนน
เฉลี่ย

4.13
3.89
5.00
5.00
5.00

4.17
5.00
5.00
5.00
5.00
4.70

ผลการประเมิน
0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51–5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก

ทิศทางการพัฒนา
3.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 28 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
หน่วยงานมีการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปตามการกากับมาตรฐานและคุณภาพตาม
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
หน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น การบริ ก ารวิ ช าการตาม
องค์ ป ระกอบที่ 3 การบริ ก ารวิ ชาการแก่ สั งคม
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่วยงานมีการดาเนิน การทานุ บารุงศิ ลปะและ
วัฒนธรรมตามองค์ ประกอบที่ 4 การทานุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น การ บริ หารจั ด การ ตาม
องค์ประกอบที่ 5 การ บริหารจัดการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ปีงบประมาณ
2561
2562
√
√

2559
√

2560
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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2563
√
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3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 29 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
ดาเนินการควบคุมคุณภาพ
(ต า ม ร ะ บ บ กา ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ
คณะวิชา/หน่วยงานของสกอ.)
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ (ตามระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในระดั บ หลั กสู ต รและ
ระดั บ คณะวิ ชา/หน่ ว ยงาน
ของสกอ.)
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมิน (ตาม
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภ ายในระดั บ
หลักสูตรและระดับคณะวิชา/
หน่วยงานของสกอ.)

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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