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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.

บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจารอบปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนการประเมินเฉลี่ย
4.63 โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 และผลผลิตหรือผลลัพธ์ระดับ
“พอใช้” คะแนนเฉลี่ย 3.16 ตามลาดับ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกหลักสูตร
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 3.16 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.16
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบัน
เพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการมา
แสดงในผลการดาเนินงานส่วนนาในหัวข้อ ข้อมูลนักศึกษาไว้ในตัวเล่ม SAR
2. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 ปีย้อนหลัง เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่ กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มอัตราบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างน้อย 1 อัตรา
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การดาเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2559
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3. บทนา
3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 รอบการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2515 โดยมีกาเนิดมาจาก
โครงการจัดตั้งสถาบันโบราณคดี และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้แสดงเหตุผลความจาเป็นว่าให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 7/2512 ที่เสนอแนะคณะโบราณคดี
ทาการสอนในขั้นบัณฑิตศึกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้กาหนดว่า มหาวิทยาลัย
อาจจั ดตั้งบั ณฑิตวิทยาลั ย ได้ในเมื่อมีการเปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้พิจารณาแล้ ว
เห็ นสมควรจั ดตั้ งบั ณฑิตวิทยาลั ยขึ้น โดยมี วั ตถุ ประสงค์ให้ บัณฑิ ตวิ ทยาลั ยเป็นหน่ วยงานกลางที่จะรั บผิ ดชอบ
ดาเนินงานการศึกษาระดับนี้ โดยเฉพาะจะทาหน้าที่บริหาร วางแผน วางนโยบาย จัดการศึกษา ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาและการวิจัย ทาการประสานงานและสนับสนุนให้ความสะดวกในการจัดการศึกษา การวิจัย แก่คณะที่
เปิดทาการสอน อีกทั้งยังจะทาหน้าที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัยอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ของคณะที่จะทาการสอน อันจะทาให้งานสอนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสาขาวิชาที่เปิดทา
การสอน
บั ณฑิต วิทยาลั ย ได้เปิ ดรั บ นั กศึก ษารุ่น แรกตั้งแต่ ปีการศึกษา 2516 โดยเปิ ดรับนั กศึก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย) มีนักศึกษาทั้งสิ้น 18 คน
ต่อมาในปี 2537 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานใน
บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพื่อกาหนดหน้า ที่แ ละระบบ
บริห ารงานในบัณ ฑิต วิท ยาลัย โดยได้กาหนดหน้า ที่ข องบัณ ฑิต วิท ยาลัย ดัง นี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่
บริการการศึกษาในระดับบั ณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ย จัดวางแผน กาหนดควบคุมมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะในการ
นาเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการจัดสรร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใต้สภาวะของข้อจากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่ งบประมาณ
บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดทาหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรบูรณาการ โดย
การดึงศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของสังคมแทนการเปิด
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หลั ก สู ต รในลั ก ษณะเดี่ ย ว ๆ ที่ ส ามารถหาได้ ทั่ ว ไปในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น หรื อ การจั ด ท าหลั ก สู ต รที่ ส นองกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดทาหลักสูตรพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขึ้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะวิชาต่าง ๆ และ
ได้รับการอนุมัติหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (Master
of Arts Program in Educational Informatics) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอักษร
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนครั้งแรกได้ในปีการศึกษา 2555 โดยการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจา ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจามาจากคณะวิชาต่าง ๆ
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีภารกิจ 2 ส่วน คือ การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ
3.5 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปณิธาน
มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล
พันธกิจ
บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน กาหนด ควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและดาเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งดาเนินงานสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
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3.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ดาเนินงานโดยภาควิชา
และคณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ทาหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้ดาเนินการ ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนภูมิที่ 1

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย

งาน
บริ หารและธุ รการ

คณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ

คณะกรรมการประจาบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะ
(ที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา)

งาน
คลังและพัสดุ

คณะกรรมการดาเนินงานบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ
ประจาคณะที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะ (ที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะกรรมการดาเนินการบริ หารหลักสูตรพหุ วิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษาที่บริ หารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่ วมกับ
คณะวิชา
ประจาคณะ (ที่เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา)

งานส่งเสริ ม
และพัฒนาทางวิชาการ

งาน
บริ การการศึกษา

งานแผน
และพัฒนาระบบ

หน่วยธุ รการ

หน่วยการเงิน
และบัญชี

หน่วยมาตรฐาน
การศึกษา

หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผล

หน่วยวิเคราะห์
นโยบายและแผน

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยพัสดุ

หน่วยมาตรฐาน
หลักสูตร

หน่วยบริ การนักศึกษา

หน่วยพัฒนาระบบ
และสารสนเทศ

หน่วยประชุมและ
ประสานงาน

หน่วยงบประมาณ

หน่วยมาตรฐาน
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิจการนักศึกษา

หน่วยประกัน
คุณภาพการศึกษา

หน่วยประชาสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์

ที่มา :
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจาคณะกรรมการ
ประจาบัรฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2551, วันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2551

-5รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559

3.7 รายนามคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(เพชรบุรี)
คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณบดี ค ณะสถาปั ต ยกรรม
ศาสตร์
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

รักษาการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา
7. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
10. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์
ง้าวหิรัญพัฒน์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตพิ งษ์
โสภณพงศ์พิพฒ
ั น์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
17. อาจารย์ ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
18. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
20. นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ
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3.8 หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มีจานวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของคณะวิ ช าต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) คณะอั ก ษรศาสตร์ 2) คณะ
ศึกษาศาสตร์ และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555
2. หลักสูต รศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หลั ก สู ต รนี้ เป็ น คว ามร่ ว มมื อ ทาง วิ ช าการของคณะวิ ช าต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) คณะโ บราณคดี
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกปีการศึกษา 2557
3. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบและศิ ล ปะเสี ย ง (หลั ก สู ต ร
พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของคณะวิ ช าต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) คณะดุ ริ ย างคศาสตร์
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 4) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558)
หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558)
หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของคณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558
6. หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการออกแบบและการจั ด การโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ กาหนดเปิดรับ
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559
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3.9 ข้อมูลนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ
รวมจานวนทั้งสิ้น 3,933 คน ภาคปกติ จานวน 1,368 คน โครงการพิเศษ จานวน 2,565 คน จาแนกเป็นระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 915 คน ภาคปกติ จานวน 361 คน โครงการพิเศษ จานวน 554 คน และระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต จานวน 3,018 คน ภาคปกติ จานวน 1,007 คน โครงการพิเศษ จานวน 2,011 คน ในปี
การศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ รวมจานวน
ทั้งสิ้น 912 คน ภาคปกติ จานวน 358 คน โครงการพิเศษ จานวน 554 คน จาแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน 163 คน ภาคปกติ จานวน 74 คน โครงการพิเศษ จานวน 89 คน และระดับปริญญา มหาบัณฑิต จานวน
749 คน ภาคปกติ จานวน 284 คน โครงการพิเศษ จานวน 465 คน
3.10 อาจารย์และบุคลากร
ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยมีจานวนบุคลากรรวม 27 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน เป็น
ข้าราชการจานวน 5 คน ลูกจ้างประจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจานวน 19 คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างประจา จานวน 1 คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 คน
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มบริหารและอานวยการ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี (3 คน) เลขานุการ (1 คน)
2) กลุ่มสายสนับสนุน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 27 คน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.1) ข้าราชการ
จานวน 5
คน
2.2) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจา
จานวน 16
คน
2.3) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จานวน 3
คน
2.4) ลูกจ้างประจา
จานวน 1
คน
2.5) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจา
จานวน 1
คน
2.6) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 1
คน
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3.11 การบริหารจัดการ
งบประมาณ
ตารางที่ 3.11-1 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนก
ตามหมวดรายจ่าย
รายการ
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
8. งบดาเนินการ
9. งบลงทุน
รวม

งบประมาณที่ตั้ง

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

5,000,000.00
1.100,000.00
4,000,000.00
350,000.00
300,000.00
738,800.00
12,000,000.00
2,400,000.00

4,500,000.00
1,075,200.00
2,000,000.00
350,000.00
300,000.00
500,000.00
867,300.00
2,000,000.00

4,147,550.00
820,802.00
2,244,188.63
298,700.00
131,245.00
783,924.00
729,924.00
1,882,254.00

352,450.00
254,398.00
244,188.63
51,300.00
168,755.00
283,687.37
137,376.00
117,746.00

25,888,800.00 11,592,500.0
0

11,038,351.00

554,149.00

4. การนาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะวิชาได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินไปวางแผนพัฒนาทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การนาผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน
ผลการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3
ข้อเสนอแนะ
ส ารวจ วิ เ คราะห์ และจั ด ท าแผนการ
การบริการวิชาการ 1.ควรมีการวิเคราะห์แผนและโครงการ บริ การวิช าการแก่ สั ง คมในปี การศึก ษา
บริ การวิช าการด้ว ยวัตถุประสงค์ของ 2559 โดยใช้ระบบ PDCA ให้สอดคล้อง
แผนและโครงการในเชิงคุณภาพแทน กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ตั้ ง ไว้ และก่ อ ให้ เ กิ ด
เชิงปริมาณ โดยใช้ระบบ PDCA ในการ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งภายใน
ทางานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรให้ และภายนอกตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การมี
ความสาคัญกับแผนการบริการวิชาการ ส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความ
ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้ง เข้ ม แข็ ง แก่ สั ง คมตา มแนว ปรั ช ญา
ภายในและภายนอกตามยุทธศาสตร์ที่ เศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน
5 การมีส่ ว นร่ ว มกั บชุ ม ชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตาม
แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2.สารวจการบริการวิชาการของบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย ทั้ ง หมด เพื่ อ วางแผนการ
บริหารงานในด้านนี้ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ตั้ ง ไว้ และ
สร้างรายได้ในอนาคต
1.ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนเป็ น เชิ ง
คุณภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย
2.ควรมีการนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ที่เน้ น การเป็ น ผู้ มีความคิดสร้างสรรค์
แ ล ะ มี จิ ต อ า ส า ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย ไปใช้ ใ นการด าเนิ น
โครงการในด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ
บัณฑิตศึกษาด้วย
1.ควรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในพันธกิจด้านการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุน
2.ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของ
ตนเอง เช่น สถานภาพของหน่วยงานที่
ไม่ ชั ด เจน ข้ อ จ ากั ด ของงบประมาณ
อั ต ราก าลั ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รที่
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ และการด าเนิ น งาน
อื่น ๆ
3.ควรมีแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุ คลากรที่ก าหนดทิศทางการบริห าร
จั ด ก า ร ไ ด้ ใ น อ น า ค ต แ ล ะ ค ว ร มี
เป้ า หมายในการก าหนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพรายบุคคล

ผลการดาเนินการ
ไว้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เป้าหมายที่กาหนด

จั ด ท าแผนการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมในปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดย
ก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนเป็ น เชิ ง คุ ณ ภาพ
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนาเอกลักษณ์ อัต
ลั ก ษณ์ ที่ เ น้ น การเป็ น ผู้ มี ค ว ามคิ ด
สร้างสรรค์และมีจิตอาสา กาหนดไว้ใน
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการดาเนินโครงการ
ในด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับบัณฑิตศึกษา
ดาเนินการบริหารงานเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลั ก ษณ์ ข อง หน่ ว ยงานตาม
เป้าหมาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด และพัฒ นาตามข้อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ได้แก่
1.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย
ในพั น ธกิ จ ด้ า นการเป็ น
หน่วยงานสนับสนุน
2.วิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง
เช่ น การปรั บ โครงสร้า งของหน่ ว ยงาน
งบประมาณ และการดาเนินงานอื่น ๆ
3. จัดทาแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุ ค ลากรที่ ก าหนดทิ ศ ทางการบริ ห าร
จัดการได้ในอนาคต และมีเป้าหมายใน
การก าหนดเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ใน
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องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6
ภารกิจสนับสนุนการ
เรียนการสอนและ
การบริหาร (ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุน)

ควรมีการประเมินผลเชิงคุณภาพ แยก
หมวดหมู่วิเคราะห์ตามรายคณะ และ
ระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อ จะได้ น าผลไป
ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

ผลการดาเนินการ
วิชาชีพรายบุคคลปี พ.ศ.2560-2562
ดาเนินการประเมินผลการให้บริ การด้าน
ต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน และ
สาหรับการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มีการประเมินผลเชิงคุ ณภาพ และแยก
ห ม ว ด ห มู่ เ ป็ น ร า ย ค ณ ะ แ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึ ก ษา เพื่ อ จะได้ น าผลไปปรั บ ปรุ ง
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการต่อไป

5. วัตถุประสงค์ในการประเมิน
5.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2557 กาหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณบดี คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร ค้ น หาจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเนื่อง
5.3 นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
6. วิธีการประเมิน
6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
โดยศึกษาจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2558 โดยได้ข้อสรุปคือ ประธานฯและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในทั้ง 4 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้
6.2 การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในศึ กษาเอกสารรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของบั ณฑิตวิทยาลั ย ประจาปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ร ะบุไว้ และการรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาประเมิน
คุณภาพภายใน
6.3 การดาเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เพื่อจัดทารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
6.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดาเนินงานจริง
7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1)
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 แล้วเห็นว่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา 4 องค์ประกอบ
5 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1
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ตารางที่ 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน
(เหตุผลของการ
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ของ คณะ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ต่างจาก
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) สัตวศาสตร์ฯ
(เกณฑ์
สกอ.)
ตัวหาร
ที่ระบุใน SAR)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม

หลักสูตรได้
มาตรฐาน
100%

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

19.01

3.17

3.17

3.17

3.17

3.17

5

5

5.00

5.00

5

5

5.00

5.00

6
ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

6 ข้อ

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
6 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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ตารางที่ 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน
(เหตุผลของการ
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ของ คณะ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ต่างจาก
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) สัตวศาสตร์ฯ
(เกณฑ์
สกอ.)
ตัวหาร
ที่ระบุใน SAR)
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
7 ข้อ
7 ข้อ
5
5
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกัน
6 ข้อ
6 ข้อ
5
5
คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

ตามเกณฑ์ สกอ.

5.00

5.00

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ตามเกณฑ์ สกอ.

4.63

4.63
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.
ตารางที่ 8-1 ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ปัจจัยนาเข้า
(I)

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 3.51 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
(O)

คะแนนรวม

3.17

3.17

พอใช้

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก
ดีมาก

กระบวนการ
(P)

5.00

3.17

4.63

ดีมาก

พอใช้

ดี
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9. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
2. หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการรับนักศึกษา
2. หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มจานวนศึกษาให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านต่างๆ ที่ หลากหลาย
2. โครงการจากหิ้งสู่ชุมชนเป็นโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่าง
แท้จริง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลของกลุ่มต่างๆ
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การบริการวิชาการที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น
2. ควรส่งเสริมโครงการบริการวิชาการหิ้งสู่ชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

ควรวิเคราะห์ในภาพรวมของแผนบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีโดยเฉพาะการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และนาเข้าที่ประชุมกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
- นาองค์ความรู้ที่มีหลักสูตรพหุวิทยาการมาใช้ในการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การจัด
นิ ท รรศการดนตรี ใ นดวงใจนิ รั น ดร์ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อการศึกษาไทย และมีการบูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับ การปั้น การวาด การใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อสื่อคาสอนทางพุทธ
ศาสนา ในโครงการบรรพชาสามเณร 4.0
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
- การกาหนดค่าเป้าหมายของโครงการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรปรับตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการระดับโครงการให้สามารถวัดได้จริง โดยกาหนดเป็นจานวนคน
จานวนเงิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็นต้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
- ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
- ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับปานกลาง จานวน 2 หลักสูตร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 – 2559
ไม่มีนักศึกษาเรียนจึงต้องพิจารณาปิดหลักสูตร
2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
เพิ่งเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกจึงทาให้การดาเนินงานไม่ครบกระบวนการ ควรกากับ
ติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

ข้อเสนอแนะในภาพรวม
5. ควรนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการมาแสดงในผลการ
ดาเนินงานส่วนนาในหัวข้อ ข้อมูลนักศึกษาไว้ในตัวเล่ม SAR
6. ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 ปีย้อนหลัง เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบัน
7. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่ กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ
8. ควรเพิ่มอัตราบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างน้อย 1 อัตรา
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
..................................
เวลา 09.00 -09.20 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แนะนาบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมภาพรวมผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2559
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 09.20 – 09.30 น. แนะนากรรมการประเมิน และแจ้งแนวทางการประเมิน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
ประธานคณะกรรมการประเมิน
เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และสอบถามข้อมูลผูเ้ กี่ยวข้อง
เวลา 11.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินต่อผู้บริหาร และผูเ้ กี่ยวข้อง
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
...................................
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1

รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ

ธารทัศนวงศ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ

ไพวิทยศิริธรรม

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. นางสาวอรุณ

บัวจีน

หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ

ภาคผนวก

