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ค าน า 
 

 รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่    
และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2561 โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
บัณฑิตวิทยาลัย และผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการบัณฑิตศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชา และด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย  
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณา           
ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา จนท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี   
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป   
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2515 โดยมีก าเนิดมาจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แสดงเหตุผลความจ าเป็นว่าให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 7/2512 ที่เสนอแนะคณะโบราณคดี
ท าการสอนในขั้นบัณฑิตศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้ก าหนดว่า มหาวิทยาลัย
อาจจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ในเมื่อมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่จะรับผิดชอบ
ด าเนินงานการศึกษาระดับนี้ โดยเฉพาะจะท าหน้าที่บริหาร วางแผน วางนโยบาย จัดการศึกษา ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและการวิจัย ท าการประสานงานและสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา การวิจัย แก่คณะที่
เปิดท าการสอน อีกทั้งยังจะท าหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ของคณะที่จะท าการสอน อันจะท าให้งานสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสาขาวิชาที่เปิดท า
การสอน 
 บัณ ฑิ ตวิทยาลัย  ได้ เปิ ดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้ งแต่ปี การศึกษา 2516 โดยเปิ ดรับนักศึกษา              
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย) มีนักศึกษาทั้งสิ้น          
18  คน 
 ต่อมาในปี 2537 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงาน
ในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพ่ือก าหนดหน้าที่และระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้ก าหนดหน้าที ่ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้  ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่
บริการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดวางแผน ก าหนดควบคุมมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะใน
การน าเสนอหลักสูตรเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการ
จัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใต้สภาวะของข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่ 
งบประมาณ บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดท าหลักสูตรในลักษณะหลักสู ตร
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บูรณาการ โดยการดึงศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของ
สังคมแทนการเปิดหลักสูตรในลักษณะเดี่ยว ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือการจัดท าหลักสูตรที่
สนองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”  
 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขึ้น เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะวิชา
ต่าง ๆ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสต ร์เพ่ือ
การศึกษา (Master of Arts Program in Educational Informatics) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย 
ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์  และเปิดสอนครั้งแรกได้ในปีการศึกษา 
2555 โดยการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจ า ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ ามาจากคณะวิชาต่าง ๆ     
 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้ขยายพ้ืนที่ท าการส าหรับใช้ในการติดต่อ ประสานงาน และการบริการต่าง ๆ 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 3) ชั้น 2 อาคารหอประชุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ และ 4) ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี  
     
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “บริหารและประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และการศึกษาหลังปริญญาอย่างสร้างสรรค์     
สู่มาตรฐานสากลในปี 2565” 
 (นิยาม มาตรฐานสากล หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA หรือ มาตรฐานวิชาชีพ        
ระดับสากล) 
 เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 1 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์                       
มีมาตรฐานสากล นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์  

 เป้าหมายที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตศึกษาตอบโจทย์ปัญหาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ อย่างมีจริยธรรม 

 เป้าหมายที ่  3 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  
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 พันธกิจ 
 1. ก ากับดูแลหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์และศิลป์  
 2. ก ากับดูแลคุณภาพบัณฑิตศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง 
มีจริยธรรม สู่มาตรฐานสากล  ร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์                          
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 
 3. น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการสังคม และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาอย่างมืออาชีพ 
 ค่านิยม (Core Value) 
 GRAD-SU 
 G= Good governance, collaboration and communication มี ก า รบ ริ ห า จั ด ก า ร ยึ ด ห ลั ก        
ธรรมาภิบาล  การประสานงานและสื่อสารดี  
 A= Amicability ให้ความเป็นกัลยาณมิตร 
 D= Deed of excellent art science integration ประดิษฐ์บูรณาการศาสตร์และศิลป์เป็นเลิศ 
 S= Spirit เทิดจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร 
 U= Unity ชาวศิลปากรมีความเป็นหนึ่งเดียว 
 แผน มาตรการของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
2561/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 มาตรการ 
 ในปีการศึกษา 2561/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติราชการ ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
  บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ .ศ . 2559                   
อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ด าเนินงานโดยภาควิชาและ
คณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีส านักงานคณบดี ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้  ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการ  ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนภูมิที่ 1    

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  6 | P a g e  

 

ที่มา :  1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจ าคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 
 2.  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร              
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2551, วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการบริหารโดยมี
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน และประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย     
ยังมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นประธาน และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา        
เป็นกรรมการ 
รายนามคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ปัจจุบัน) 

 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
และวิจัย  

                   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ ารุง  โตรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธติ  นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝ่ายวชิาการและวิจัย 

กรรมการ 

6. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์         

กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณ บดีคณ ะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์    

กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต  ขาวเขียว   คณบดีคณะโบราณคด ี กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นพิัทธส์ุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
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13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์   
     ง้าวหิรัญพัฒน ์    

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติพิงษ์   
    โสภณพงศ์พิพฒัน ์

รักษาการแทนคณบด ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
16. อาจารย์ ด าริห์  บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ์ กรรมการ 

17. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 

กรรมการ 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล     ผู้อ านวยการวทิยาลัยนานาชาต ิ กรรมการ 
19. นางศนัสนีย์  สิทธิศักดิ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  

  
เลขานุการ 

หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559  มีดังนี้  
 1.  ก าหนดนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย    
 2.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ สาขาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3.  พิจารณาออกระเบียบและประกาศภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.  พิจารณาแนวทางการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึงการ
บริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ ก่ากรเงิน การบัญชี การบริหารงานวิชาการ 
โดยค านึงถึงความมีประสิทิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 5.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ รวมทั้งการจัดการวัดผล และประเมินผล 
 6.  พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 7.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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 8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 9. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ  
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 
ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

    ส านักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มีภาระงานที่รับผิดชอบแบ่งตามหน่วยงานย่อยใหม่ ดังนี้ 
1. งานบริหารทั่วไป 
    มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน จ านวน 5 กลุ่มภารกิจ ได้แก่             
1) กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ 2) กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ  3) กลุ่มภารกิจด้านแผน ประกันคุณภาพ 
และ 4) กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5) กลุ่มภารกิจด้านประชาสัมพันธ์        
ดูแลระบบ และเว็บไซต ์
 1.1 กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ 
 - สารบรรณ 
 - การเจ้าหน้าที ่
 - อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 - การประชุม 
  1.1.1 ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ  
  1.1.2 รับ-ส่งเอกสาร จดหมาย สิ่งพิมพ์และพัสดุไปรษณีย์ 
  1.1.3 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1.4 จัดท าบันทึก หนังสือโต้ตอบ 
  1.1.5 จัดท าประกาศ ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับงานบริหารและธุรการ 
  1.1.6 การท าลายเอกสาร 
  1.1.7 จัดเก็บหนังสือตามระบบงานสารบรรณ 
  1.1.8 ติดตามเรื่อง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
  1.1.9 ให้บริการห้องประชุม 
  1.1.10 ให้บริการยานพาหนะ 
  1.1.11 ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกรณีเกิดปัญหา 
  1.1.12 การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ 
  1.1.13 การโอนย้าย ลาออก  
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  1.1.14 การลาศึกษาต่อ 
  1.1.15 การเลื่อนระดับ  เลื่อนเงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
  1.1.16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  1.1.17 การตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
  1.1.18 จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน และโครงการอ่ืน ๆ  
  1.1.19 ขออนุมัติให้ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ       
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
  1.1.20 จัดท ารายงาน สรุปรายเดือน สถิติการลา 
  1.1.21 ประสานงานกับคณะ/สาขาวิชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ  
  1.1.22 จัดเตรียมเอกสารประชุม ด าเนินการประชุม จัดท ารายงาน 
   - การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
   - การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ  
   - การประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
   - การประชุมเฉพาะกิจ 
  1.1.23 ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการของหลักสูตรพหุวิทยาการ 
 1.2 กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ 
  1.2.1 การจัดท างบประมาณประจ าปี แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และตรวจสอบเงินรายได้บริการ
วิชาการ และท าการโอนงบประมาณภายในหน่วยงาน 
  1.2.2 การรับช าระเงิน ประเภทค่าลงทะเบียน ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา ค่าเอกสารหลักฐานการศึกษา       
ค่าสมัครสอบ 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, ค่าตอบแทนอ่ืน 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 
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  1.2.4 การพัสดุ  ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา และจัดเก็บ จัดท า
ทะเบียนคุมรายการวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือ  รวมทั้งการตรวจสอบตรวจนับพัสดุประจ าป ี
  1.2.5 การบัญชี จัดท าบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย ออกงบการเงินต่าง ๆ และบัญชีต้นทุน ศูนย์ต้นทุน ศูนย์ก าไร 
  1.2.6 การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ จัดท าขออนุมัติก าหนดวงเงินทดรองราชการและวงเงินสดย่อย 
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน ท าทะเบียนคุมลูกหนี้  และติดตามลูกหนี้เงินทดรองราชการ รวมทั้งการจัดท ารายงาน
เงินทดรองราชการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  1.2.7 การติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การรับไฟล์ธนาคารจากระบบ Bill Payment  
ประสานงานด้านการเปิด-ปิดบัญชี  การน าฝาก- เบิกถอนเงิน รวมทั้งการท าธุรกรรมโอนจ่ายตรง ระบบ Business 
click 
  1.2.8 การจัดท าประกาศก าหนดอัตราการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณเงินรายได้ 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/สัมมนาเพื่อจัดท าแผน และก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนต่าง ๆ   
   1.3.1.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
   1.3.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   1.3.1.4 จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
   1.3.1.5 จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   1.3.1.6 จัดท าแผนงานวิจัย 
   1.3.1.7 ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   1.3.1.8 ทบทวนแผน   
   1.3.1.9 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย  
   1.3.1.10 จัดท าแผน และรายงานผลการด าเนินงานของคณบดีตามพันธกิจที่ก าหนด  
  1.3.2 ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
   1.3.2.1 มีแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   1.3 .2 .2 มีช่ องทางในการตอบแบบประเมินหลายช่องทาง เช่น  แบบสอบถามที่ เป็ นกระดาษ                  
หรือแบบสอบถามแบบออนไลน์ เป็นต้น   
   1.3.2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานต่าง ๆ  
   1.3.2.4 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานต่าง ๆ  
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   1.3.2.5 มีการประสานงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
   1.3.2.6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   1.3.2.7 มีการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
   1.3.2.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
   1.3.2.9 มีการจัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินงานของคณบดีตามพันธกิจที่ก าหนด 
   1.3.2.10 มีการจัดท าเอกสารการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
   1.3.2.11 มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  
   1.3.2.12 มีการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  1.3.3 ประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.3.3.1 จัดประชุม/สัมมนาเพ่ือจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร 
   1.3.3.2 จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และก าหนดตัวชี้วัด 
   1.3.3.3 จัดท าค าสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร 
   1.3.3.4 จัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   
   1.3.3.5 ควบคุม ก ากับ ติดตาม รายงาน และประสานงานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  
   1.3.3.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร 
   1.3.3.7 ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลหลักฐานในการประเมินระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  
   1.3.3.8 กรอกข้อมูลเข้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)      
   1.3.3.9 ประสานงานการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินตามเกณฑ์ระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  
   1.3.3.10 จัดการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  
   1.3.3.11 จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
   1.3.3.12 ประสานงานการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ   
  1.3.4 การควบคุมความเสี่ยง  
   1.3.4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
   1.3.4.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะ 
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   1.3.4.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
   1.3.4.4 มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  
   1.3.4.5 มีการประสานงานติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
   1.3.4.6 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง  
   1.3.4.7 มีการประสานงานการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา   
   1.3.4.8 มีการประสานงาน ติดตามการด าเนินงาน การประเมินผล และการจัดท ารายงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
1.4 กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.4.1 ประชุมวิชาการ 
   1.4.1.1 มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการจัดโครงการประชุมวิชาการประจ าปี  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดงานประชุม   
   1.4.1.2 มีการจัดท าโครงการประชุมวิชาการประจ าปี และขออนุมัติด าเนินการ   
   1.4.1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 
   1.4.1.4 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดโครงการ 
   1.4.1.5 มีระบบการรับสมัครบทความทางเว็บไซต์  
   1.4.1.6 มีการเผยแพร่บทความจากการประชุมวิชาการประจ าปีทางเว็บไซต์ 
   1.4.1.7 มีการประเมินผลการให้บริการวิชาการ 
   1.4.1.8 มีการรายงานการจัดงานและน าเสนอผู้บริหาร เพ่ือน าไปปรับปรุงและแก้ไข   
  1.4.2 วารสารวิชาการ 
   1.4.2.1 มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานจัดท าวารสารให้เป็นไปตามโครงการด าเนินงานวารสาร  
ที่ก าหนด และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ   
   1.4.2.2 มีการจัดท าโครงการด าเนินงานวารสารวิชาการ Veridian E-Journal และขออนุมัติด าเนินการ
วารสาร    
   1.4.2.3 มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลกติกา รูปแบบการตีพิมพ์ และข้อมูลของวารสารตามที่ก าหนดในระบบ 
ThaiJo เพ่ือแนะน าและประชาสัมพันธ์วารสาร บนเว็บไซต์ของวารสารให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง   
   1.4.2.4 มีการให้บริการในการติดต่อประสานงานกับผู้เสนอบทความในการรับโทรศัพท์/ตอบอีเมล/ตอบ
ค าถามและข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อวารสาร   
   1.4.2.5 มีการให้บริการในการส่งบทความแบบออนไลน์แก่ผู้เสนอบทความที่มาติดต่อขอความอนุเคราะห์       
ที่ส านักงานโดยตรง 
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   1.4.2.6 มีการด าเนินการน าบทความออกจากระบบการรับสมัครบทความแบบออนไลน์ในระบบ ThaiJo   
และตรวจสอบความครบถ้วนของบทความตามกติกาวารสาร พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการรับบทความแก่ผู้เสนอ
บทความในระบบ  
   1.4.2.7 มีการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบทความเบื้องต้นก่อนเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
   1.4.2.8 มีการด าเนินการตรวจสอบ ค้นหา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในการพิจารณาบทความ   
ในแตล่ะเรื่อง  
   1.4.2.9 มีการด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
   1.4.2.10 มีการด าเนินการติดตามผลการอ่านบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ  
   1.4.2.11 มีการด าเนินการแสกนผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความในแต่ละเรื่อง เพ่ือน าไปแจ้ง
ผลโดยทางอีเมล แก่ผู้เสนอบทความ และส าหรับน าไปใช้ในการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
   1.4.2.12 มีการด าเนินการน าข้อมูลบทความและการพิจารณาบทความในแต่ละเรื่องเข้าระบบบริหารจัดการ
บทความอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการ ประสานงาน และติดตาม และเพ่ือไว้ใช้ในการรายงาน
สถานะบทความแก่ผู้เสนอบทความทางเว็บไซต์  
   1.4.2.13 มีการด าเนินการจัดท าเอกสารออกใบตอบรับการตีพิมพ์แก่ผู้เสนอบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
   1.4.2.14 มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในระบบฐานข้อมูลผลการพิจารณา 
เพ่ือไว้ใช้ในการจัดการ ประสานงาน และติดตาม 
   1.4.2.15 มีการด าเนินการจัดรูปแบบบทความในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานการตีพิมพ์
ของวารสารที่ก าหนด ก่อนน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
   1.4.2.16 มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลการเผยแพร่บทความของวารสารแต่ละฉบับตามกติกา ประกอบด้วย 
ปก ค าน า สารบัญ รายนามคณะกองบรรณาธิการวารสาร รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ บทความ ฯลฯ เพ่ือออกเผยแพร่
แบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของวารสาร  
   1.4.2.17 มีการด าเนินการจัดท ารูปเล่มวารสารแต่ละฉบับให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือรายงานต่อศูนย์ดัชนี
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) และรับการประเมินผลคุณภาพวารสาร    
   1.4.2.18 มีการด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนี
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของวารสาร เล่มวารสาร เอกสารส าเนาผลการพิจารณาบทความ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเรื่อง ฯลฯ  
   1.4.2.19 มีการด าเนินการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นหลักฐาน และการค้นหา ได้แก่ 
เอกสารบทความ และเอกสารผลการประเมินบทความ ส าเนาจดหมายเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ส าเนาใบตอบรับ
บทความ ฯลฯ 
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   1.4.2.20 มีการติดต่อประสานงานกับศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และเข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณวารสารของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
   1.4.2.21 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เสนอบทความเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal  
 1.5 กลุ่มภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบ และเว็บไซต ์
   1.5.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   1.5.2 ดูแลเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการ update 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
   1.5.3 ติดตาม และประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์   
   1.5.4 จัดท ารายงานผลการประเมิน 
   1.5.5 ประสานงานการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
2. งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน จ านวน 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภารกิจ
ด้านมาตรฐานการศึกษา 2) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการการศึกษา 3) กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุวิทยาการ และ 
4) กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล 
 2.1 กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา 
  2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
   2.1.1.1 ตรวจเอกสารหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้มีรูปแบบ หัวข้อ และ
รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
   2.1.1.2 ประสานงานด้านหลักสูตร ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะและมหาวิทยาลัย 
   2.1.1.3 รวบรวมและจัดท าข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  2.1.2 ข้อบังคับและประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   2.1.2.1จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา    
   2.1.2.2 การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา           
กรณีที่เกณฑ์ฯ มีการเปลี่ยนแปลง  โดยเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
   2.1.2.3  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับฯ กับมหาวิทยาลัย และด าเนินการแจ้งข้อบังคับฯ 
ให้คณะวิชา ภาควิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
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   2.1.2.4 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของสาขาวิชา ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   
   2.1.2.5 จัดท า (ร่าง) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย     
ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอ มหาวิทยาลัยพิจารณา   
   2.1.2.6 ตรวจสอบและปรับแก้ตามมติที่ประชุมของมหาวิทยาลัย 
   2.1.2.7 ด าเนินการแจ้งประกาศฯ ให้คณะวิชา ภาควิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   2.1.3 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   2.1.3.1 ด าเนินการก าหนดการรับสมัคร  
   2.1.3.2 ด าเนินการให้คณะวิชาต่าง ๆ ทราบก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
   2.1.3.3 ตรวจสอบการข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครการก าหนดระยะเวลาการสอบต่างๆ ของคณะวิชาให้
สอดคล้องกับก าหนดการรับสมัคร 
   2.1.3.4 จัดท าประกาศรับสมัครและรายละเอียดรับสมัครสอบคัดเลือกของคณะวิชาต่างๆ   
   2.1.3.5 บันทึกข้อมูลในระบบรับสมัครและประสานงานเรื่องการให้โควตาพิเศษ  
   2.1.3.6 จัดท าบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร จนถึงประกาศผลสอบและสรุปข้อมูลการรับสมัคร  
  2.1.4 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยและดูแลฐานข้อมูลอื่นๆ 
   2.1.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาท่ีขอสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 
   2.1.4.2 จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 
   2.1.4.3 จัดท าประกาศค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ               
และจัดส่งประกาศรายชื่อพร้อมใบเซ็นชื่อ 
   2.1.4.4 ส่งใบแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติให้ภาควิชา 
   2.1.4.5 ติดตามผลสอบ การประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 
   2.1.4.6 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่อนักศึกษาที่จะครบเวลาการศึกษา
เพ่ือแจ้งเตือนภาควิชา/คณะวิชา 
   2.1.4.7 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาท่ีขอสอบวิทยานิพนธ์ 
   2.1.4.8 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาท่ีขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
   2.1.4.9 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอคณบดีอนุมัติ 
   2.1.4.10 ประกาศผลสอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ 
   2.1.4.11 ดูแล ควบคุม ให้มีการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาในระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และประสานงานด้านข้อมูลผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระบบและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ 
   2.1.4.12 ดูแลประสานงานการพัฒนาฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  16 | P a g e  

 

  2.1.5 วิทยานิพนธ์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   2.1.5.1 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา และหรือหลักสูตร 
   2.1.5.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ พร้อมหนังสือเชิญเป็น
กรรมการและอนุมัติต้นสังกัดบุคคลภายนอกสถาบัน 
   2.1.5.3 จัดท าประกาศเกี่ยวกับการอนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
   2.1.5.4 จัดท าค าสั่งเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือส าเร็จการศึกษา พร้อมหนังสือเชิญ
เป็นกรรมการและอนุมัติต้นสังกัดบุคคลภายนอกสถาบัน 
   2.1.5.5 จัดท าหนังสือราชการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ได้แก่ การออกหนังสือเป็นกรรมการ 
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ ตรวจเครื่องมือวิจัย ทดลองเครื่องมือวิจัย        
เก็บรวบรวมข้อมมูล และอ่ืนๆ 
   2.1.5.6 ดูแลการใช้งานระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา การด าเนินงานคลินิก IThesis        
ให้ค าแนะน า แก้ปัญหา อ านวยความสะดวก และประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ด้านค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรั กษา
ระบบ 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 การจัดสรรทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตี พิมพ์              
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการที่มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.3 กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ด้านการเงิน และดูแลงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ รวมทั้งดูแลนักศึกษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรพหุวิทยาการ 
  2.3.1 จัดการทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   2.3.1.1 ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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   2.3.1.2 ประสานงานกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในการจดทะเบียนทรัพย์สิน       
ทางปัญญาของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 
   2.3.1.3 การจัดการผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3.1.4 ประสานงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  2.3.2 วิเทศสัมพันธ์ 
   2.3.2.1 ความร่วมมือ ความช่วยเหลือทางวิชาการและการบริหารกับหน่วยงานต่างประเทศ การจัดท า MOU  
   2.3.2.2 ประสานงานกับหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในการดูแลนักศึกษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา  
  2.3.3 การจัดการความรู้ 
  การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรพหุ
วิทยาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 2.4 กลุ่มภารกิจด้านทะเบียนและประมวลผล 
  - งานทะเบียน 
  - งานประมวลผลการศึกษา 
   1. ท าผังโครงสร้างหลักสูตร 
   2. ท าผังบัญชีค่าใช้จ่าย 
   3. ปฏิทินการศึกษา 
   4. ก าหนดรหัสนักศึกษาใหม่ 
   5. บันทึกข้อมูลหนี้สิน  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
   6. ประกาศการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
   7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
   8. ตรวจสอบวุฒิผู้เข้าศึกษา 
   9. ประสานงานเรื่องบัตรนักศึกษา 
   10. รวบรวมข้อมูล นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ให้ สกอ. 
   11. บันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
   12. บันทึกรายวิชาในฐานข้อมูลหลักตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย 
   13. บันทึกการเปิดรายวิชาในตารางสอน – สอบ 
   14. ลงทะเบียนรายวิชา ,วิทยานิพนธ์, สอบประมวล, สอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะการลงทะเบียน) 
   15. เปลี่ยนแผนการศึกษา 
   16. เทียบโอนรายวิชา 
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   17. ยื่นยกเว้นภาษาต่างประเทศ 
   18. สอบประจ าภาค และบันทึกผลการศึกษา 
   19. บันทึกความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (IP, NP) 
   20. ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ลาพัก พ้นสภาพ 
   21. รับส าเนา บฑ.4 หลังจากพ่ีแอ๊กบันทึก “ผลสอบวิทยานิพนธ์” ท าเสนอจบในระบบ 
   22. เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
   23. ประกาศอนุมัติปริญญา 
   24. จัดท าใบปริญญาบัตร 
   25. จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ค ากล่าวรายงานรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   26. หนังสือรับรองการสอบได้ 
   27. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาสถานะต่าง ๆ 
   28. Transcript  ฉบับไม่สมบูรณ์ 
   29. Transcript  ฉบับสมบูรณ์  (ส าเร็จการศึกษา) 
   30. หนังสือรับรองวุฒิ  (ส าเร็จการศึกษา) 
   31. หนังสือส่งตัวกลับ 
   32. หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
   33. หนังสือตรวจสอบวุฒิ 
  34. หนังสือขอต่อวีซ่า 
 

บุคลากร  
 บุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรรวม 34 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน        
เป็น ข้าราชการ จ านวน 5 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
จ านวน 17 คน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จ านวน 6  คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน  

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มผู้บริหารวิชาการ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี (2 คน) 
2) กลุ่มอ านวยการและกลุ่มสนับสนุน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 31 คน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

ดังนี้ 
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2.1) ข้าราชการ  จ านวน 5 คน 
2.2) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า จ านวน 17 คน 
2.3) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จ านวน 6 คน 
2.4) ลูกจ้างประจ า   จ านวน 1 คน 
2.5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 คน 
2.6) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 1 คน 

ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน ประเภท และวุฒิการศึกษา 
รายการ ประเภทบุคลากร รวม 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน
ประจ า) 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน
ชั่วคราว) 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 

(ลูกจ้างประจ า) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 

(ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ป.ตร ี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

 

ส านักงานคณบดี 1  1 1         3 

งานบริหารทั่วไป  1 4 5 4 1 1  1  1  18 

งานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

1 1  6  1       9 

รวม 2 2 5 12 4 2 1  1  1  30 

*ไม่นับรวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการฯ 

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง ประเภท และวุฒิการศึกษา 

รายการ 

ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน
ประจ า) 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน 
ชั่วคราว) 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย 
(ลูกจ้างประจ า) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 

(ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.ตร ี ป.โท 
ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.ตร ี
 

นักวิชาการเงินและบัญช ี 1            1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 2         3 

นักวิชาการศึกษา 1 2 1          4 

นักวิชาการพัสด ุ   1          1 

นักวิชาการอุดมศึกษา   1 8 3 3       15 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  20 | P a g e  

 

รายการ 

ประเภทบุคลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน
ประจ า) 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน 
ชั่วคราว) 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย 
(ลูกจ้างประจ า) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 

(ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.ตร ี ป.โท 
ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี

ต่ า
กว่า 
ป.
ตร ี

ป.ตร ี
 

นักการเงิน   1 2         3 
พนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป       1  1  

  
2 

พนักงานขับรถยนต์           1  1 

รวม 2 2 5 12 3 3 1  1  1   

*ไม่นับรวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการ 

ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับของต าแหน่ง (เฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) 

รายการ 

ประเภทบุคลากร  
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวม  

ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ปฏิบตัิการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

  

นักวิชาการเงินและบัญช ี 1     1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    2 1 3 

นักวิชาการศึกษา 2 1  1  4 

นักวิชาการพัสด ุ    1  1 

นักวิชาการอุดมศึกษา   9   9 

นักการเงิน   3   3 

รวม 3 1 11 4 1 20 

*ไม่นับรวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการ 
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ตารางที่ 4 จ านวนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

รายการ 

อัตราก าลังปัจจุบัน ณ 1 สิงหาคม 2560 

รวม 

อัตราก าลังที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(พนักงาน
ประจ า) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

(พนัก 
งาน

ชั่วคราว) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
มหาวิท 
ยาลัย 

(ลูกจ้าง 
ประจ า) 

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย 

(ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

2563 2564 2565 2566 

1 ต.ค. 
2562 

 1 ต.ค.           
2563 

1 ต.ค. 
2564 

1 ต.ค. 
2565 

ส านักงานคณบดี 1 2     3     

งานบริหารทั่วไป 1 9 5 1 1 1 18  1 3 1 

งานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

2 6 1    9     

รวม 4 17 6 1 1 1 30  1 3 1 

*ไม่นับรวมคณบดี รองคณบดี และเลขานุการ 

อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
ตารางท่ี 5 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิ 
             การศึกษา 

ระดับปริญญา 
ชื่อหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

อยู่
ระหว่าง
ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
ปริญญาโท 
1. หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา 
จ านวน  (คน) 

- - 2 - - 1 - - - - - - - 3 

2. หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
จ านวน  (คน) 

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

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 

- - 2 - 1 2 - - - - - - - 5 
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ระดับปริญญา 
ชื่อหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

อยู่
ระหว่าง
ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะ
เสียง 
จ านวน  (คน) 
4. หลักสูตรศิลป   
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
จ านวน  (คน) 

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

5. หลักสูตรหลกัสูตร
ศิลปมหาบณัฑิต  
สาขาวชิานวตักรรม
การออกแบบและการ
จดัการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย ์

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

รวมทุกหลักสูตร 
จ านวน  (คน) 

- - 8 1 3 4 1 3 4 - 1 - - 25 

  
ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ า จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 ตารางท่ี 6 อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยจ าแนกต าแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา 

             ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
 อาจารย์ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 1 - 2 1 2 

รวม 1 - 2 1 2 
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การพัฒนาบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  บัณฑิตวิทยาลัย  มีการส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนา

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
โดยจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานจัด ตลอดจนการศึกษา
ดูงานทั้งในและนอกประเทศ  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางดังนี้  
ตารางท่ี 7 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา ในประเทศ/ต่างประเทศ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/

ต่างประเทศ 
1 นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ 

นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
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 อยู่เป็นสุข 
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห ์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
นายสมนึก ค าแสน 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 

แผนพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย 

2 ส.ค. 61 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

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 

2 นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ 
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
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 อยู่เป็นสุข 
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห ์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
นายสมนึก ค าแสน 

โครงการอบรม 
เรื่อง “การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน” 

2 พ.ย. 61 โรงแรมไมด้า 
นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
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 

3 นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
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.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
นางนาตยา บุตรอยู่ 
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น 
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์ 
นางกรรยา ดอกกลอย 
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา 
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์ 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การ
เขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงาน
ประจ าเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน” 

5-9 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม 

ในประเทศ 

4 นางสาวอรุณ บัวจีน 
นางทิวา เพ็งตะโก 

โครงการอบรมเรื่อง 
“EdPEx 

7-8 ก.พ. 62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รนิธรกรุงเทพฯ 

ในประเทศ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  26 | P a g e  

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

Overview และ
การบริหารองค์กร
ให้ประสบ
ความส าเร็จด้วย
ด้วยเกณฑ์ EdPEx” 

5 นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ 
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
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 อยู่เป็นสุข 
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห ์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
นายสมนึก ค าแสน 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
นางทิวา เพ็งตะโก 

โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
สถานที่ท างานน่า
อยู่ น่าท างาน  
(5 ส.) 

22 มี.ค. 62 ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้ง 3 วิทยา
เขต ตลิ่งชัน 
นครปฐม เพชรบุรี 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

นางนาตยา บุตรอยู่ 
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น 
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์ 
นางกรรยา ดอกกลอย 
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา 
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์ 
น.ส.นภาพร บุญศรี 

6 นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ 
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
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 อยู่เป็นสุข 
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห ์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
นายสมนึก ค าแสน 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 

โครงการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561 

11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
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 

7 น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์ 
 

โครงการเตรียม
ความพร้อมเข้ารับ
การประเมินด้วย
ระบบ AUN-QA 
เรื่อง ระบบกลไล 
EdPEx ระดับคณะ 
และกรณีศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

29 เม.ย. 62 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม 

ในประเทศ 

8 นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ 
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง 
น.ส.สายสวาท พงษ์วิธี 
น.ส.ชนาธิป จิตตะเสวี 
น.ส.พัชมณ ศรีสว่าง 
นางพนมพร ยูถะสุนทร 
น.ส.อรุณ บัวจีน 
น.ส.เชาวณีย์ แถมยงค์ 

โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษแก่
บุคลากร 
 
 
 
 

27-31 พ.ค. 
62 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

นางนพรัตน์ มีศรี 
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์พุธ 
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ 
น.ส.หงสรถ อ่วมจุก 
น.ส.วนิดา ศรีเกษร 
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข 
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห ์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
นายสมนึก ค าแสน 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 นายสมนึก ค าแสน 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
นายนพพล สุดชารมย์ 

โครงการอบรบการ
ดับเพลิงและปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

23 ส.ค. 62 ห้องปฏิบัติการชั้น 3 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

10 นางศนัสนีย์ สิทธิศักดิ์ 
นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
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 ศรีเกสร 
น.ส.ชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข 
น.ส.ปารวัณ สุขเสน่ห ์
น.ส.พิชชาภา บุญณสะ 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
นายสมนึก ค าแสน 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
น.ส.สภุาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
นางทิวา เพ็งตะโก 
นางนาตยา บุตรอยู่ 
น.ส.หทัยชนก แจ่มถิ่น 
น.ส.มณฑิชา จันทร์ทนต์ 

โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษแก่
บุคลากร 

27-31 พ.ค. 
62 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม 

ในประเทศ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่ ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

นางกรรยา ดอกกลอย 
น.ส.ชลธิชา บุณยเลขา 
น.ส.ชนิศา บุญวงษ์ 
น.ส.นภาพร บุญศรี 

 
อาคารสถานที่ 
 พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้  
 

อาคารที่ตั้ง 
จ านวนพื้นที่  
(ตารางเมตร) 

1. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ตั้งอยู่อาคารชั้น 7 อาคาร 50 ปี 

483.4 

2. พ้ืนที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งอยู่ชั้น 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

350 

   ตารางท่ี 8 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

อาคารสถานที่ 
ใช้งานพื้นที่ 

จ านวน
ห้อง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องคณบดี 1 ห้อง 27 ตร.ม.  
ห้องรองคณบดี 1 ห้อง 12 ตร.ม.  
ห้องงานบริหาร 1 ห้อง 12 ตร.ม.  
ห้องงานบริการ+
งานแผน 

1 ห้อง 24 ตร.ม.  

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

  

1 ห้อง 56 ตร.ม.  
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อาคารสถานที่ 
ใช้งานพื้นที่ 

จ านวน
ห้อง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

 

 

ห้องส านักงาน 1 ห้อง 48 ตร.ม.  
ห้องน้ า 1 ห้อง 12 ตร.ม.  
ทางเดิน 1 ห้อง 116.4 ตร.ม.  

พื้นที่รวม 12 ห้อง 483.4ตร.ม.  
2. พ้ืนทีต่ั้งของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  
ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

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

1 ห้อง 7 ตร.ม.  

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

 
ข้อมูลปัจจัยเกื้อหนุนและตารางสรุป 
 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประกอบด้วยรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 
  ตารางท่ี 9 ปัจจัยเกื้อหนุนที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย
นับ 

จ านวนรายการครุภัณฑ ์

งปม.เงิน
แผ่นดิน 

งปม.เงินรายได้/เงิน
โครงการพิเศษ 

รวมทั้งหมด 

1 เก้าอ้ี ตัว 35 124 159 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง  - 64 64 

3 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง 3 10 13 

4 เครื่อง UPS เครื่อง 0 36 36 

5 เครื่อง SCANNER เครื่อง - 5 5 

6 เครื่องค านวณเลข เครื่อง 1  - 1 

7 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่อง  - 2 2 
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ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย
นับ 

จ านวนรายการครุภัณฑ ์

งปม.เงิน
แผ่นดิน 

งปม.เงินรายได้/เงิน
โครงการพิเศษ 

รวมทั้งหมด 

8 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง  - 2 2 

9 เทปบันทึกเสียง เครื่อง  - 1 1 

10 เครื่องวิทยุ เครื่อง  - 2 2 

11 เครื่องโทรทัศน์ เครื่อง  - 4 4 

12 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่อง  - 2 2 

13 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่อง 2 1 3 

14 เครื่องอัดส าเนาไฟฟ้า เครื่อง  - 1 1 

15 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 22 9 31 

16 เครื่องท าน้ าเย็น เครือ่ง 1 1 2 

17 เครื่องเคลือบบัตร เครื่อง  - 1 1 

18 จอภาพ จอ 2 0 2 

19 ชั้นเหล็ก ชั้น 14 26 40 

20 โซฟารับแขก ชุด 2 2 4 

21 ตู้เหล็ก ใบ 40 40 80 

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

24 โต๊ะ ตัว 27 43 70 

25 เคาน์เตอร์ส านักงาน ชุด 4 2 6 

26 นาฬิกาติดผนัง เรือน  - 2 2 

27 เครื่องโทรศัพท์ เครื่อง 1 15 16 

28 พัดลมตั้งพ้ืน ตัว  - 3 3 

29 พัดลมดูดอากาศ ตัว  - 4 4 

30 เครื่องเข้าเล่ม เครื่อง  - 1 1 

31 รถเข็นพัสดุ คัน        - 2 2 
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ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย
นับ 

จ านวนรายการครุภัณฑ ์

งปม.เงิน
แผ่นดิน 

งปม.เงินรายได้/เงิน
โครงการพิเศษ 

รวมทั้งหมด 

32 เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่อง  - 12 12 

33 เครื่องเรียงหน้ากระดาษ เครื่อง 1 - 1 
34 
  

เครื่อง HUB อุปกรณ์กระจาย 
สัญญาเครือข่าย 

เครื่อง 
  

 - 
  

1 
  

1 
  

35 เครื่องท าลายเอกสาร เครื่อง  - 2 2 
36 เครื่องบันทึกเวลาด้วย

ลายนิ้วมือ 
เครื่อง  - 2 2 

37 กล้องถ่ายรูป ตัว  - 2 2 

38 เครื่องส ารองข้อมูล ตัว  - 4 4 

39 เครื่องบันทึก DVD-RW เครื่อง  - 2 2 

40 เครื่อง VIDEO CANFERENCE เครื่อง  - 2 2 
  

การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
ตารางท่ี 10 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 
ที ่ MOU  
1 Memorandum of Understanding Konkuk University Seoul Campus 
2 ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง 
3 ความร่วมมือกับสาวิกาสิกขาลัย  เสถียรธรรมสถาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4 ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม 
5 ความร่วมมือกับส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
6 Memorandum of Understanding between The Graduate School, Silpakorn University and 

The Center for Integrated Area Studies The Center for Southeast Asian Studies  The 
Graduate School of Asian and African Area Studies Kyoto University. Signed on January  
5, 2015.   
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ที ่ MOU  
7 Memorandum of Understanding between National University of Laos Lao People’s 

Democratic Republic and Silpakorn University Kingdom of Thailand , Signed on 
November 24,2014  

8 ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
(การตรวจสอบลอกเลียนวรรณกรรม) 

 
งบประมาณ  
 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

2562 3,381,800.00 11,474,040.00 - 14,855,840.00 

2561 3,261,140.00 1,617,564.00 17,319,639.00 22,198,343.00 

2560 5,963,800.00 1,492,590.00 10,460,000.00 17,916,390.00 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้เลือกแบบ PDCA  (Plan Do Check Act) 
ดังนี้ 

 
วงจรคุณภาพ PDCA 
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Plan = หมายถึง การวางแผน/ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือมาตรฐานของงาน 
Do = หมายถึง การปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 
Check = หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม D 
Act = หมายถึง การปรับปรุงตามที่ได้แก้ไขจาก C 
 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2562 ผลการประเมิน พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน โดยมีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.70 มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้   

องค์ประกอบ ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

1. การผลิตบัณฑิต 4.13 
2.  การวิจัย 5.00 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.70 

 
 ส าหรับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตร        
พหุวิทยาการ ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 
5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่  1) คณะอักษรศาสตร์              
2) คณะศึกษาศาสตร์ และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่ างๆ ได้แก่  1) คณะโบราณคดี 
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกปีการศึกษา 2557 
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 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะดุริยางคศาสตร์   
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 4) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558)  
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี   เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558 
 5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์  และคณะวิทยาการจัดการ ก าหนด
เปิดรับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559 
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ส่วนที่ 2  
     โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561  
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การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   
บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
ตารางที่ 11 โครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
1. โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศึกษา  
ครั้งท่ี 9 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ
ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 
และการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษา
ครั้งท่ี 48  

ระหว่างวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2562 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                           
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม  
 

2,500/เรื่อง 
(เมื่อบทความผ่าน
การพิจารณาให้

เผยแพรไ่ด้) 

1,350,000  

2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง 
“การพัฒนาระบบอินเทอรเ์น็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม” 
(Development of IoT for Art and 
Culture Conservations) (ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นการบูร
ณาการร่วมกับการบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

28 มิถุนายน 2562  
ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
กรุงเทพฯ 

- 200,000 

3. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่ อ อนุ รั กษ์ สื บ สานประ เพณี แล ะ

วัฒนธรรม  และสนับสนุนการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา   

10 เมษายน 2562 
ณ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์
 

- 20,000 
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โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
4. โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
“ท าบุญสมโภชกฐินสามัคค”ี  
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม และสนับสนุนการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา  

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 

- 20,000 

 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม    

บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านการบริการทางวิชาการแก่ สังคม โดยการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
ตารางท่ี 12 โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
1. โครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน”  
ครั้งท่ี 9 
ความร่วมมือ 
โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียน
วัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด 
โรงเรียนวดับางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะ
ควน โรงเรียนวดัไผ่เดีย่ว และโรงเรียนวัด
ดอนตาจีน จังหวัดสุพรรณบุร ี
สถานที ่
ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า จังหวัด
สุพรรณบุร ี

วันท่ี 15 มีนาคม 2562 - 45,000 

2. โครงการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษา  
ครั้งท่ี 9 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ
ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 
การประชุมวิชาการเสนอผลงาน
วิจับัณฑิตศึกษาครั้งที ่48   
ความร่วมมือ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา 
ต่าง ๆ และที่ประชุมคณะผู้บริหาร

ระหว่างวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2562 

 

 

 

2,500/เรื่อง 135,000 
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โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ (ทคบร.) 
สถานที่  
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                           
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม  
3. การอบรมบริการวิชาการเพื่อสง่เสริม
สมรรถนะด้านดิจิตอล ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 
(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบ
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็น
การบูรณาการร่วมกับการบริการวชิาการ 
งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท)  
ความร่วมมือ 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ  
หลักสตูร มหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
สถานที่  
ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 

 

- 100,000 

 

4. การอบรม “การพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม” 
(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง  
“การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม” ซึ่ง
เป็นการบูรณาการร่วมกับการบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม งบประมาณ จ านวน 200,000 
บาท) 
 
 

28 มิถุนายน 2562  - 200,000 
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โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
ความร่วมมือ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับ  
วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 

สถานที่  
วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 

5. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ Veridian  
E – Journal บัณฑติวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน  
2 หัววารสาร  
1.วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal, Silpakorn University   
2.วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University  
งบประมาณ จ านวน 1,350,000 บาท 

ความร่วมมือ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกับ TCI 
(ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ
ของฐานข้อมูล TCI ) 
สถานที่  
1.ให้บริการทางเว็บไซต์ของวารสาร 

ปีการศึกษา 2561/ปีงปบระมาณ 
2562 

2,500/เรื่อง  
(เมื่อบทความผ่าน
การพิจารณาให้

เผยแพรไ่ด้) 

1,350,000  

6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม 
ประจ าปี การศึกษา 2561 ส าหรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา  
งบประมาณ 800,000 บาท 
ความร่วมมือ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับ คณะโบราณคดี  
สถานที่  
ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

ปีการศึกษา 2561 ค่าลงทะเบียน 
4,000 บาท/คน 

800,000 
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โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
นครปฐม  
7. ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคมในระดับสถาบัน
ตามแผน ได้แก่  
การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พหุวิทยาการ (ในการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย) 
ดังนี ้
-โครงการทับแก้ววิชาการ งบประมาณ 
จ านวน 5,000 บาท 
-โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการในงานทับแก้ว
วิชาการ คร้ังท่ี 5   
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ  
และการจัดเสวนาจากหลักสตูรอนุรักษ์
ศิลปกรรม เรื่อง  "อนุรักษ์จิตรกรรมไทย
อย่างไรไม่ให้สญูสิ้น"  
ความร่วมมือ 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
วันที่/สถานที่  
-งานทับแก้ววิชาการ ครั้งท่ี 5  
ประกอบด้วย 

ออกบูธ เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสตูรพหุ
วิทยาการ  วันท่ี 27-29 สิงหาคม 2561 
ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม  
-การเสวนาวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 
2561 เวลา14.30-15.30 น. บัณฑิต
วิทยาลัยได้ จัดเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรม
ไทยอย่างไรไม่ใหสู้ญสิ้น" โดยมี ผศ.อภิชัย 

27-29 สิงหาคม 2561  
12 ตุลาคม 2561 

 

- 5,000 
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โครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่ด าเนินการ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 
ภิรมยร์ักษ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย  
คณะจติรกรรมฯ และ อาจารย์จริาภรณ์ 
อรัณยะนาค ผู้เช่ียวชาญด้านอนุรกัษ์
ศิลปกรรม เป็นวิทยากร  
วันออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พหุวิทยาการ ในวันสถานปนา
มหาวิทยาลยัศิลปากร วันท่ี 12 ตุลาคม 
2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
โครงการประชุมวิชาการบัณ ฑิตศึกษา ครั้ งที่  9 ร่วมกับ การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย            

และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 13-14 
มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร             
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม” (Development of IoT for Art and Culture Conservations) (ภายใต้โครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ร่วมกับการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
เม่ือวันที่  28 มิถุนายน 2562 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง                  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรม และสนับสนุนการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เม่ือวันที่  11 เมษายน 2562             
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย 
ร่วมกับ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญสมโภชกฐินสามัคคี” เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี

และวัฒนธรรม และสนับสนุนการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562            
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ             
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  49 | P a g e  

 

ภาพโครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
โครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งที่  9 วันที่  15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า          

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียนวัดดอน
ไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว และโรงเรียนวัด
ดอนตาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
การอบรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิตอล ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา        

(ภายใต้ โครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยความร่วมมือระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตร มหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
โครงการจัดท าวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Veridian E – Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จ านวน 2 หัววารสาร ปีการศึกษา 2561/ปีงปบระมาณ 2562 
1.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University              
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal 
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2.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือระหว่าง          
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะโบราณคดี 
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ภาพโครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันตามแผน ได้แก่            

การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ (ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ      
กับมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

-โครงการทับแก้ววิชาการครั้งที่ 5  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ  
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าอาคารส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

-การเสวนาวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา14.30-15.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้ จัดเสวนา 
"อนุรักษ์จิตรกรรมไทยอย่างไรไม่ให้สูญสิ้น" โดยมี ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย           
คณะจิตรกรรมฯ และ อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นวิทยากร  
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ส่วนที่ 3  
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

การด าเนินการดา้นหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
 1. หลักสูตรใหม่ 
 ปีการศึกษา 2561  มีหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 7 หลักสูตร 
โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร        
ดังแสดงในตารางที่ 13 ดังนี้ 

 
 
ตารางท่ี 13 แสดงหลักสูตรใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปรญิญาเอก  

   1.  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
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หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
3. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ 

อีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

ระดับปรญิญาโท  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาธุรกิจวิศวกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2561) 
วันที่ 12 กันยายน 2561 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิามานษุยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม 

และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

 
 2. หลักสูตรปรับปรุง (การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและสาระส าคัญของหลักสูตร) 
 ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 9 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 5 
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 14 ดังนี้  
ตารางท่ี 14 แสดงหลักสูตรปรับปรุง ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปรญิญาเอก  

   1.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

2. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

3. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาต/ิ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

4. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
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หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปรญิญาโท  

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

3. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาสันสกฤต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

 
 3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร) 
 ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 66 หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 22 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท จ านวน 44 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 15 ดังนี้ 
ตารางท่ี 15 แสดงหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปรญิญาเอก  

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
2. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ

การท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

3. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

4. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 
 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 
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หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
5. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ฉบบัปี พ.ศ. 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
6. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2561 วันที่ 10 เมษายน 2562 
7. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ ฉบบัปี พ.ศ. 2557 วันที่ 12 กันยายน 2561 
8. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิตและการพัฒนา

มนุษย์ ฉบบัปี พ.ศ. 2556 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

10. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
11. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
12. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

13. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบบัปี พ.ศ. 2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
14. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
15. หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์สังคมและการบริหาร 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

16. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 
17. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบบัปี พ.ศ. 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
18. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 10 เมษายน 2562 
19. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
20. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 

2560 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

21. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบบัปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

22. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบบัป ีพ.ศ. 2561 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 

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบชุมชนเมือง 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2560  

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
กับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

     6. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบณัฑติ ฉบับปี พ.ศ. 
2560 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับปี พ.ศ. 2557 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

9. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 
2559 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

10. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2561 วันที่ 10 เมษายน 2562 
11. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ  

ฉบับปี พ.ศ. 2561  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

วันที่ 10 เมษายน 2562 
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 

2561 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 

13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบบัปี พ.ศ. 2556 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับปี พ.ศ. 
2556 
 
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 

2557 
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจติวิทยาชุมชน ฉบบัปี พ.ศ. 2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
17. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 

2561 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

18. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 10 เมษายน 2562 

19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเคมี ฉบบัปี พ.ศ. 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยา ฉบบัปี พ.ศ. 2559 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจลุชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
24. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ฉบบัป ีพ.ศ. 2558 

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

25. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 10 เมษายน 2562 

26. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานิติวิทยาศาสตร์ ฉบบัปี พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
27. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเภสชักรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
28. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

29. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

30. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 
2561 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

31. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 
2561 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

32. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
33. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบบัปี พ.ศ. 

2558 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
34. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

35. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

36. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ฉบับปี พ.ศ. 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
37. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

38. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพฒันา ฉบับปี พ.ศ. 
2560 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

39. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรม 
ที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

40. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2561 
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

41. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วันที่ 10 เมษายน 2562 

42. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) ฉบบัปี พ.ศ. 2558 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 

43. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบและศลิปะเสียง 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

44. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

 
 4. ปิดหลักสูตร  
 ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 4 
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 3  
หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 16 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 16 แสดงหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปรญิญาเอก  

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบบัปี พ.ศ. 2556 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ความเห็นชอบ 
ระดับปรญิญาโท  

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบบัปี พ.ศ. 2556 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการทางเภสชัศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 

วันที่ 10 เมษายน 2562 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวัฒธรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2557  

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 111 หลักสูตร โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้  
 1. ปริญญาเอก  จ านวน 42 หลักสูตร 
 2. ปริญญาโท  จ านวน 69 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขอเสนอปิดหลักสูตร) 
ตารางที่ 17 แสดงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and 
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ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 Tourism (International Program) 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

5 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 คณะโบราณคด ี
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 

7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

9 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 

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

11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 

 คณะอักษรศาสตร์ 
13 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

14 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

21 Doctor of Philosophy Program in Mathematics (International Program) 

22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

25 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
26 
 

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences (International 
Program) 

27 
 

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Technology  
(International Program) 

28 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

29 
 

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering 
(International Program) 

30 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
31 
 

Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering 
(International Program) 

32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

33 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

34 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

35 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

36 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ 
37 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

38 Doctor of Business Administration Program (International Program) 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  67 | P a g e  

 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

39 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

40 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
41 
 

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

 วิทยาลัยนานาชาติ 
42 
 

Doctor of Philosophy Programme in International Business (International 
Programme) 

ระดับปริญญาโท 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

9 
 

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

10 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

12 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
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ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

 คณะโบราณคด ี
13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 

14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

15 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 

17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 คณะมัณฑนศิลป์ 
18 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

19 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

20 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

 คณะอักษรศาสตร์ 
21 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

22 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

23 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
24 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

25 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

26 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

27 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

28 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

29 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

30 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

31 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
32 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
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ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

33 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

34 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

35 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

36 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

37 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

38 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

39 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

40 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

41 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

42 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

43 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

44 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

45 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

46 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

47 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

48 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

49 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

50 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

51 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

52 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

53 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
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ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

54 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

 คณะวิทยาการจัดการ 

55 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

56 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

57 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

58 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

59 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม  
และอีเวนต์ 

 คณะดุริยางคศาสตร์ 

60 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

61 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

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

 วิทยาลัยนานาชาติ 

63 Master of Business Administration Programme in Hotel and Tourism 
Management (International Programme) 

64 Master of Business Administration Programme in International Business 
(International Programme) 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

65 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ 

66 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) 

67 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
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ระดับการศึกษา/
ล าดับที่ 

คณะ/หลักสูตร 

68 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

69 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) 

 
  หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปิดสอน 
  หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 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 สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่  1) คณะโบราณคดี 
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกปีการศึกษา 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)  
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี   เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 
2558 
 5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  
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  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์  และคณะวิทยาการจัดการ 
ก าหนดเปิดรับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.ข้อมูลนักศึกษาใหม่   

ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 917 คน ภาคปกติ จ านวน 319 คน โครงการพิเศษ จ านวน 598 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต จ านวน 173 คน ภาคปกติ จ านวน 70  คน โครงการพิเศษ จ านวน 103 คน และระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน 744 คน ภาคปกติ จ านวน 249 คน โครงการพิเศษ จ านวน 495  คน รายละเอียดดังแสดง    
ในตารางที่ 18 

 
 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต 70 103 173 
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 5 - 5 
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 5 - 5 
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 16 16 
   สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว - 2 2 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 10 10 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม - 4 4 
3.คณะโบราณคดี 12 - 12 
   สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 5 - 5 
   สาขาวิชาสันสฤตศึกษา 7 - 7 
4.คณะมัณฑนศิลป์ - 27 27 
   สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) - 15 15 
   สาขาวิชาการออกแบบ - 12 12 
5.คณะอักษรศาสตร์ 4 - 4 
   สาขาวิชาภาษาไทย 4 - 4 
6.คณะศึกษาศาสตร์ 10 43 53 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 18 20 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 
   กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ 4 13 17 
   กลุ่มการประถมศึกษา 2 2 4 
   กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา - 4 4 
   สาขาวิชาพัฒนาศึกษา 2 6 8 
7.คณะวิทยาศาสตร์  13 5 18 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 2 - 2 
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 - 2 
   สาขาวิชาเคมี 4 - 4 
   สาขาวิชาชีววิทยา 3 - 3 
   สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม - 5 5 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 - 2 
8.คณะเภสัชศาสตร์ 14 - 14 
   สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร 3 - 3 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) 6 - 6 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช 2 - 2 
   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 2 - 2 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1 - 1 
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 - 10 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 4 - 4 
   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 4 - 4 
   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 2 - 2 
10.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - - - 
   สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน - - - 
11.คณะวิทยาการจัดการ 2 12 14 
   สาขาวิชาการจัดการ 2 12 14 
12.วิทยาลัยนานาชาติ - - - 
   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - - - 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 249 495 744 
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 52 - 52 
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 52 - 52 
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 27 60 
   สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 10 - 10 
   สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม - 15 15 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 6 - 6 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 2 - 2 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 8 - 8 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 - 1 
   สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 6 - 6 
   สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง - 7 7 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม - 5 5 
3.คณะโบราณคดี 32 - 32 
   สาขาวิชาโบราณคดี 5 - 5 
   สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 6 - 6 
   สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 12 - 12 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาวิชาสันสฤตศึกษา 9 - 9 
4.คณะมัณฑนศิลป์ - 27 27 
   สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 4 4 
   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ - 3 3 
   สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ - 20 20 
5.คณะอักษรศาสตร์ 12 9 21 
   สาขาวิชาภาษาไทย 7 - 7 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 5 - 5 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ - 9 9 
6.คณะศึกษาศาสตร์ 6 171 177 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 57 59 
   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1 23 24 
   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - 15 15 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1 11 12 
   สาขาวิชาพัฒนาศึกษา 1 5 6 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - 24 24 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 30 31 
   สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา - 6 6 
7.คณะวิทยาศาสตร์  26 50 76 
   สาขาวิชาเคมี 3 - 3 
   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3 - 3 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 - 6 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา - 18 18 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 7 
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 - 4 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 9 11 
   สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ - 19 19 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาชีววิทยา 2 - 2 
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 - 3 
8.คณะเภสัชศาสตร์ 4 28 32 
   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1 - 1 
   สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - 8 8 
   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ - 9 9 
   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 3 11 14 
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 72 32 104 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 - 4 
   สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 35 - 35 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 7 5 12 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 12 - 12 
   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 5 24 29 
   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 2 3 5 
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 7 - 7 
10.คณะวิทยาการจัดการ - 88 88 
   สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - 17 17 
   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ - 18 18 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 53 53 
11.คณะดุริยางคศาสตร์ - 23 23 
   สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา - 23 23 
12.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ - 19 19 

คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา - 19 19 
13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 - 6 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2 - 2 
   สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 4 - 4 
14.วิทยานานาชาติ - - - 
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คณะวิชา/สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) - - - 
15.บัณฑิตวิทยาลัย 6 21 27 
   สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา - 6 6 
   สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 2 4 6 
   สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง - 2 2 
   สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 4 9 13 

ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด 319 598 917 
 
2. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน   
 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,394 คน   
ภาคปกติ จ านวน 1,211 คน  โครงการพิเศษ จ านวน 2,183 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 
901 คน ภาคปกติ จ านวน 358 คน  โครงการพิเศษ จ านวน 543 คน และระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 
2,493 คน ภาคปกติ จ านวน 853 คน  โครงการพิเศษ จ านวน 1,640 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 19 
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ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2561  

คณะวิชา/สาขาวิชา 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต 358 543 901 
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 30 - 30 
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 30 - 30 
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 52 84 
   สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว - 23 23 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 29 - 29 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - 29 29 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3 - 3 
3.คณะโบราณคดี 59 - 59 
   สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 8 - 8 
   สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 25 - 25 
   สาขาวิชาจารึกศึกษา 2 - 2 
   สาขาวิชาโบราณคดี 7 - 7 
   สาขาวิชาสันสฤตศึกษา 17 - 17 
4.คณะมัณฑนศิลป์ - 66 66 
   สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) - 45 45 
   สาขาวิชาการออกแบบ - 21 21 
5.คณะอักษรศาสตร์ 18 - 18 
   สาขาวิชาภาษาไทย 14 - 14 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 - 4 
6.คณะศึกษาศาสตร์ 52 293 345 
   สาขาวิชาศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 11 12 23 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18 133 151 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 
   กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ 7 34 41 
   กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ - 33 33 
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คณะวิชา/สาขาวิชา 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

   กลุ่มการสอนภาษาไทย - 8 8 
   กลุ่มการสอนสังคมศึกษา     1 11 12 
   กลุ่มการประถมศึกษา 2 2 4 
   กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา 4 11 15 
   สาขาวิชาพัฒนาศึกษา 9 49 58 
7.คณะวิทยาศาสตร์  57 37 94 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 11 - 11 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 - 2 
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 - 7 
   สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 11 - 11 
   สาขาวิชาเคมี 4 - 4 
   สาขาวิชาชีววิทยา 9 - 9 
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 - 2 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 8 
   สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 37 38 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 - 2 
8.คณะเภสัชศาสตร์ 51 - 51 
   สาขาวิชาเภสัชสังคมและการบริหาร 8 - 8 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 13 - 13 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) 7 - 7 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเภสัช 10 - 10 
   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 10 - 10 
   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 2 - 2 
   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 1 - 1 
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 44 - 44 
   สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 - 2 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 - 10 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 13 - 13 
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คณะวิชา/สาขาวิชา 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 10 - 10 
   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 6 - 6 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 - 3 
10.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 - 1 
   สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 1 - 1 
11.คณะวิทยาการจัดการ 14 81 95 
   สาขาวิชาการจัดการ 14 81 95 
12.วิทยาลัยนานาชาติ - 14 14 
   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - 14 14 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 853 1640 2493 
1.คณะจิตกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ 199 - 199 
   สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 39 - 39 
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 160 - 160 
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 157 119 276 
   สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 44 - 44 
   สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม - 58 58 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 20 - 20 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 9 - 9 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 39 - 39 
   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 16 - 16 
   สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 29 - 29 
   สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง - 40 40 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม - 21 21 
3.คณะโบราณคดี 98 34 132 
   สาขาวิชาโบราณคดี 17 - - 
   สาขาวิชาจารึกศึกษา 5 - - 
   สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 20 - - 
   สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 33 17 - 
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คณะวิชา/สาขาวิชา 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม - 17 - 
   สาขาวิชาสันสฤตศึกษา 23 - - 
4.คณะมัณฑนศิลป์ 5 125 130 
   สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 39 39 
   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 22 27 
   สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ - 64 64 
5.คณะอักษรศาสตร์ 42 43 85 
   สาขาวิชาภาษาไทย 24 - 24 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 18 - 18 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ - 43 43 
6.คณะศึกษาศาสตร์ 39 641 680 
   สาขาวิชาศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 13 - 13 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 12 185 197 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4 28 32 
   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1 89 90 
   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - 63 63 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 5 59 64 
   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - 3 3 
   สาขาวิชาพัฒนาศึกษา 1 36 37 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - 74 74 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 79 82 
   สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา - 25 25 
7.คณะวิทยาศาสตร์  98 150 248 
   สาขาวิชาเคมี 10 - 10 
   สาขาวิชาเคมีศึกษา 6 - 6 
   สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 3 - 3 
   สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 - 2 
   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 5 - 5 
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คณะวิชา/สาขาวิชา 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 - 15 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 1 52 53 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 11 
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 - 17 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 32 35 
   สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ - 60 60 
   สาขาชีววิทยา 17 - 17 
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 7 - 7 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3 4 7 
8.คณะเภสัชศาสตร์ 21 74 95 
   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 8 - 8 
   สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - 34 34 
   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 1 - 1 
   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 3 19 22 
   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 9 21 30 
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 163 63 226 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 12 - 12 
   สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 61 - 61 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 26 11 37 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 22 - 22 
   สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 13 48 61 
   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 12 4 16 
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 17 - 17 
10.คณะวิทยาการจัดการ - 223 223 
   สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - 44 44 
   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ - 18 18 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 161 161 
11.คณะดุริยางคศาสตร์ - 62 62 
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คณะวิชา/สาขาวิชา 
ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

   สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา - 62 62 
12.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ - 49 49 
   สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา - 49 49 
13.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18 1 19 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 1 6 
   สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 13 - 13 
14.วิทยานานาชาติ 1 - 1 
   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 1 - 1 
15.บัณฑิตวิทยาลัย 12 56 68 
   สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2 18 20 
   สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม     4 11 15 
   สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง   3 3 
   สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 6 13 19 
   สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ 

- 11 11 

ยอดรวมนักศึกษาทั้งหมด 1,211 2,183 3,394 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           

ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  652 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 126 คน และระดับปริญญา
มหาบัณฑิต จ านวน  526 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 20 แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา  2561 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์    

1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 6 4 10 

รวม 6 4 10 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
1. สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 4 1 5 

2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 5 - 5 

3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4 - 4 

รวม 13 1 14 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร            รายงานประจ าปีการศึกษา  2561 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.graduate.su.ac.th  85 | P a g e  

 

สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

คณะโบราณคด ี
  

  

1. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 - 1 

2. สาขาวิชาโบราณคดี 1 - 1 

3. สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา - 1 1 

รวม 2 1 3 

คณะมัณฑนศิลป์    

1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 1 1 2 

รวม 1 1 2 

คณะศึกษาศาสตร์    

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 13 13 26 

2. สาขาวิชาพัฒนศึกษา 6 6 12 

3. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ - 2 2 

4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 7 7 14 

รวม 26 28 54 

คณะวิทยาศาสตร์    

1. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 1 - 1 

2. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 - 1 

3. สาขาวิชาชีววิทยา - 1 1 

4. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 1 - 1 

5. สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 1 2 

รวม 4 2 6 

คณะเภสัชศาสตร ์    

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม - 3 3 

2. สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ - 2 2 

3. สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม 1 3 4 
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สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

รวม 1 8 
9 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

1. สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ - 1 1 

รวม - 1 1 

คณะวิทยาการจัดการ    

1. สาขาวิชาการจัดการ 7 19 26 

รวม 7 19 26 

วิทยาลัยนานาชาติ    

1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 1 - 1 

รวม 1 - 1 

รวมระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 61 65 126 
 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์    

1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 21 15 36 

2. สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 9 5 14 

รวม 30 20 50 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

1. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 4 2 6 

2. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 - 1 

3. สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 4 1 5 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม - 1 1 

5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2 2 4 
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สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

6. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 5 3 8 

7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 1 - 1 

8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 9 4 13 

รวม 26 13 39 

คณะโบราณคด ี    

1. สาขาวิชาโบราณคดี 3 2 5 

2. สาขาวิชาจารึกศึกษา - 2 2 

3. สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา - 1 1 

4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 6 4 10 

5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม - 3 3 

รวม 9 12 21 

คณะมัณฑนศิลป์    

1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 7 8 

2. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 3 6 9 

สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

3. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 7 9 16 

รวม 11 22 33 

คณะอักษรศาสตร์    

1. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 - 4 

2. สาขาวิชาภาษาไทย 2 2 4 

3. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 3 8 11 

รวม 9 10 19 

คณะศึกษาศาสตร์    

1. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 1 1 2 
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สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10 40 50 

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2 6 8 

4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 4 5 

5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - 11+1* 11 

6. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 15 19 

7. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 6 12 18 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4 6 10 

9. สาขาวิชาพัฒนศึกษา 1 5 6 

10. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 1 3 

11. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - 3 3 

รวม 31 104+1* 135 

คณะวิทยาศาสตร์    

1. สาขาวิชาเคมี - 1 1 

2. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 1 2 3 

3. สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 1 2 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - 4 4 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา - 5 5 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 5 7 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 5 8 

8. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 3 16 19 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - 3 

รวม 13 39 52 

คณะเภสัชศาสตร ์    

1. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก - 1 1 

2. สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 1 5 6 
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สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 2 - 2 

รวม 3 6 9 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 - 2 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - 6 6 

3. สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 7+1* 4 12 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 1 3 

5. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 7 9 16 

6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 4 2 6 

รวม 22+1* 22 44 

คณะดุริยางคศาสตร์    

1. สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 12 3 15 

รวม 12 3 15 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - 1 1 

2. สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 1 2 3 

รวม 1 3 4 

คณะวิทยาการจัดการ    

1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 8 11 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20 36+1* 56 

รวม 23 44+1* 67 

บัณฑิตวิทยาลัย    

1. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2 6+1* 8 

2. 
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ 

4 3 7 
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สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
ชาย หญิง รวม 

3. 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 

3 2 5 

รวม 9 11+1* 20 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์    
1. สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 9+1** 9 18 

รวม 9+1** 9 18 

รวมระดับปริญญามหาบัณฑิต 208+2* 318+3* 526+5* 

รวมระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและระดับปริญญามหาบัณฑิต 269+2* 383+3* 652+5* 
 

หมายเหตุ ตัวเลขยกก าลัง หมายถึง 

  *  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  ** จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและด้านทุนวิจัย 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  9  ทุน  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น  จ านวน  90 ,000  บาท               
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  

1. ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  5 ทุนๆ ละ  
10,000 บาท/คน รวมเป็นเงินจ านวน  50,000  บาท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 1.1   60001212  นางสาวชนินาถ  ชาวนะศิลป์        สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 1.2   60260311  นางสาวพรรณวิภา  โชคพิกุลทอง   สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 1.3   57264305  นายเอกวุฒิ  อุสายพันธ์               สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
 1.4   61606316  นายพิชญะ   อมฤทธิ์                  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 1.5   60904301  นางสาววรรณวิษา   วรวาท          สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
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2. ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะชุดสากล
นิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  4  ทุนๆ ละ  10 ,000  บาท       
รวมเป็นเงินจ านวน 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  นางสาวอ าพร   บัวจีน  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 การด าเนินการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
          บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ การสนับสนุนทุนการตีพิมพ์และน าเสนอเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน  32 ทุน รวมเป็นจ านวนเงิน  370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

1. ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ จากเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝากของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2562  ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  30  ทุน  แยก
ระดับปริญญามหาบัณฑิต จ านวน  20  ทุนๆ ละ  10 ,000  บาท  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  10  
ทุนๆ ละ 15,000  บาท   รวมเป็นเงินจ านวน  350 ,000  บาท   (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดสรร           
ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน 10 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน  150,000 บาท ดังนี้ 
1. 57155954  นายทวิพาสน์  พิชัยชาญณรงค์      สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 

 2. 59107802  นางสาวบุศรา  สว่างศรี               สาขาวชิาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
           3. 58202804  นางสาวอรวี  บุนนาค                 สาขาวิชาภาษาไทย 
           4. 58251803  นางสาวเณริกา  เกิดนาสาร          สาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิตฯ 
           5. 58604911  นางสาวกัลยา  สวา่งคง              สาขาวิชาการจัดการ 
           6. 57305802  นายสชุาติ  เสมประวัติ               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
           7. 58312901  นางสาวธนัญญา  ศนูย์คุ้ม           สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
           8. 58365801 นางสาวจุฑาภรณ์  ผลไพบูลย์       สาขาวิชาวิศวเภสชักรรม 
           9. 57356805 Miss Yamin Ko Ko                  สาขาวิชาวทิยาการทางเภสชัศาสตร์ 
         10. 58401802 นายวิษณุ  เซ็นบัว                     สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ระดับปรญิญาโท จ านวน 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  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
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   ชืน่ชิด  สาขาวิชาเคมี 
15. 60362206 นายรวิ   จิระปาน  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
16. 57363205 นายสามารถ  จ ารัส   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
17. 59403203 นางสาวปุญยวีร์   รุ่งประเสริฐผล  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
18. 60405301 นายกิตติศักดิ์   แสนฉลาด  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
19. 60406202 นายภูมินทร์   ไกรแสงศรี  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
20. 60407207 นายพงษ์ชิต   พลกิติพันธุ์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. ทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝากของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  2562  จ านวน  2  ทุน ๆ ละ  10,000  บาท   
รวมเป็นเงินจ านวน  20,000  บาท   โดยจัดสรรให้ ผู้มีรายชื่อดังนี้ 

1. 59260401  นางสาวกุลธิดา   อ่วมอ่ิม       สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
2. 60602321  นางสาวธัญญาวดี   เพ็งตะโก  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
    ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ของบัณฑิตวิทยาลัย  
ได้แก่ทุนโดยการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ฯ จ านวน  4 คน  4 ผลงาน  เป็นเงินจ านวน  7,000  บาท    
และทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ   จ านวน  10  คน 12  ผลงาน   เป็นเงินจ านวน 
102,000 บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)    

(1) ทุนประะเภทเงินรางวัลตอบแทนโดยการน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม     
     ระดับชาติ ด้วยวาจา  จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท ดังนี้ 

1. 59403203 นางสาวปุญยวีร์    รุ่งประเสริฐผล   สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 
            2. 60751201 นางสาววรรณวิษา   เปินสมุทร   สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
       ระดับนานาชาติ ด้วยวาจา จัดในประเทศ จ านวน 1 ทุนละ 2,000 บาท ดังนี้ 
  1. 57363205 นายสามารถ  จ ารัส  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

    ระดับนานาชาติ ด้วยวาจา จัดในต่างประเทศ จ านวน 1 ทุนละ 3,000 บาท ดังนี้ 
  1. 60407207 นายพงษช์ิต  พลกิติพันธุ์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
          (2) ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ 
      ระดับชาติ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท ดังนี้ 
    1. 59005205 นางสาวเศวตราภรณ์  ไอศุริยเอกสกุล   สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
     ระดับชาติ อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1  จ านวน 7 ทุน ๆ ละ  8,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท ดังนี้ 
   1. 58202801 นางสาวพรรณราย   ชาญหิรัญ   สาขาวชิาภาษาไทย 
   2. 58202801 นางสาวพรรณราย   ชาญหิรัญ   สาขาวชิาภาษาไทย 
   3. 58202804 นางสาวอรวี   บุนนาค   สาขาวชิาภาษาไทย 
   4. 58202805 นายอ านาจ  ปกัษาสุข   สาขาวิชาภาษาไทย 
   5. 58202204 นายภัคพล   ค าหน้อย   สาขาวชิาภาษาไทย 
   6. 59202201 นายวรรธนะ   ปัญบุตร  สาขาวชิาภาษาไทย 
   7. 58902303 ว่าที่ร้อยตรีนพพล   สุดชารมย์  สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 
     ระดับนานาชาติ อยู่ในฐานตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 ดังนี้ 

 1. 57356805 Miss Yamin  Ko Ko   สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ์
 2. 58365801 นางสาวจุฑาภรณ์  ผลไพบูลย์   สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม 
 3. 58365801 นางสาวจุฑาภรณ์  ผลไพบูลย์   สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม 
 4. 58401802 นายวิษณุ   เซ็นบัว  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
  
 หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปิดสอน 
  หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน   
ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่  
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะอักษรศาสตร์      
2) คณะศึกษาศาสตร์ และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้ แก่ 1) คณะโบราณคดี 
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกปีการศึกษา 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)  
  หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี   เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 
2558 
 5. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  
  หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์  และคณะวิทยาการจัดการ 
ก าหนดเปิดรับเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก 
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รายนามคณะผู้บริหารและบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจุบัน) 

 
ผู้บริหาร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นางศันสนีย์  สิทธิศักดิ์     
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  

บุคลากร  
งานบริหารทั่วไป 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจ า 

นางสาวอรุณ บัวจีน 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจ า 

นางจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์พุธ 
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวหงสรถ อ่วมจุก 
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวพิชชาภา บุญณสะ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
นายวันชัย อยู่ยงสินธ์ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
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นายสมนึก ค าแสน 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
นายวีรยุทธ อาจเยี่ยม 
พนักงานขับรถยนต์ 

กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ 
ข้าราชการ 

นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจ า 
นางพนมพร ยูถะสุนทร 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นางนพรัตน์ มีศรี 
นักการเงินปฏิบัติการ 
นางชมชื่น ชนินทรภูมิ 
นักการเงินปฏิบัติการ 
นางสาววนิดา ศรีเกษร 
นักการเงินปฏิบัติการ 
นางสาวปารวัณ สุขเสน่ห์ 
นักการเงิน 

กลุ่มภารกิจด้านแผน ประกันคุณภาพ/กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจ า 

นางสาวพัชมณ ศรีสว่าง 
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชั่วคราว 
นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
นายนพพล สุดชารมย์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
นางสาวอ าพร บัวจีน 
นักวิชาการอุดมศึกษา 
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กลุ่มภารกิจด้านระบบสารสนเทศ 
ข้าราชการ 

นางสาวชนาธิป จิตตะเสวี 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ข้าราชการ 

นางทิวา เพ็งตะโก 
 หัวหน้างานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานการศึกษา/กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการการศึกษา 
ข้าราชการ 

นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์ 
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจ า 

นางกรรยา ดอกกลอย 
 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวมณฑิชา จันทร์ทนต์ 
 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวชลธิชา บุณยเลขา 
 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 นางนาตยา บุตรอยู่ 
 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 นางสาวสายสวาท พงษ์วิธี 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น 
 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 นางสาวชนิศา บุญวงษ์ 
 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชั่วคราว 

นางสาวนภาพร บุญศรี 
 นักวิชาการอุดมศึกษา 
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