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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผล
การประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ ารอบปีการศึกษา 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 ตามล าดับ  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 3.16  องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 5.00  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 5.00   องค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.16   
 ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบัน 
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. บัณฑิตวิทยาลัยควรน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการมา
แสดงในผลการด าเนินงานส่วนน าในหัวข้อ ข้อมูลนักศึกษาไว้ในตัวเล่ม SAR 

2. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่  กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มอัตราบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างน้อย 1 อัตรา 
 
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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3. บทน า 
 

 3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
            ประจ าปีการศึกษา 2559  (วันที่ 1 สิงหาคม  2559 – 31 กรกฎาคม  2560) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วันพุธที่ 23  สิงหาคม  2560 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย  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 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 โดยเปิดรับนักศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาโบราณคดี และสาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาจารึกภาษาไทย) มีนักศึกษาทั้งสิ้น 18  คน 
 ต่อมาในปี 2537 มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานใน
บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 เพ่ือก าหนดหน้าที่และระบบ
บริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้ก าหนดหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่
บริการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดวางแผน ก าหนดควบคุมมาตรฐานการศึกษาและ
หลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 ต่อมาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ได้มีข้อเสนอแนะในการ
น าเสนอหลักสูตรเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า “เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่มีผลกระทบต่อการจัดสรร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใต้สภาวะของข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องสถานที่ งบประมาณ 
บุคลากร และสภาวะการแข่งขันของสถาบันการศึกษา จึงควรจัดท าหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรบูรณาการ โดย
การดึงศักยภาพของแต่ละคณะวิชามาเป็นจุดแข็งในการสร้างหลักสูตรที่สนองความต้องการของสังคมแทนการเปิด
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หลักสูตรในลักษณะเดี่ยว ๆ ที่สามารถหาได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือการจัดท าหลักสูตรที่สนองกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการเฉพาะ”  
 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มจัดท าหลักสูตรพหุวิทยาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขึ้น เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะวิชาต่าง ๆ และ
ได้รับการอนุมัติหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (Master 
of Arts Program in Educational Informatics) โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอักษร
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์  และเปิดสอนครั้งแรกได้ในปีการศึกษา 2555 โดยการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย การด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวไม่มีอาจารย์ประจ า ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ ามาจากคณะวิชาต่าง ๆ     
 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเป็นคณะวิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีภารกิจ 2 ส่วน คือ  การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการ 

  
 
 3.5 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

 ปณิธาน 
มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรที่ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด ควบคุม

มาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับการ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
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3.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

บัณฑิตวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยู่ภายใต้การบริหารของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงานด้านการเรียนการสอน ด าเนินงานโดยภาควิชา
และคณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้  ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพหุวิทยาการนั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการ  ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนภูมิที่ 1    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดให้มีคณะกรรมการประจ าคณะกรรมการ
ประจ าบัรฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2551, วันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
 

คณบดี 
บณัฑิตวิทยาลยั 

ส านกังานเลขานุการ 
บณัฑิตวิทยาลยั 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วิทยาลยั 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
ในลกัษณะโครงการพิเศษ 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิตศึกษา 
ประจ าคณะ 

(ท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา) 

คณะกรรมการด าเนินงานบณัฑิตศึกษาในลกัษณะโครงการพิเศษ
ประจ าคณะท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
ประจ าคณะ (ท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา) 

คณะกรรมการด าเนินการบริหารหลกัสูตรพหุวิทยาการระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีบริหารจดัการโดยบณัฑิตวิทยาลยัร่วมกบั 

คณะวิชา 
ประจ าคณะ (ท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา) 

งานส่งเสริม 
และพฒันาทางวิชาการ 

งาน 
บริการการศึกษา 

งานแผน 
และพฒันาระบบ 

 

งาน 
คลงัและพสัดุ 

 

งาน 
บริหารและธุรการ 

 
หน่วยธุรการ 

 

หน่วยการเจา้หนา้ท่ี 
 

หน่วยประชุมและ
ประสานงาน 

 
หน่วยประชาสมัพนัธ ์
และวิเทศสมัพนัธ ์

 

หน่วยงบประมาณ 
 

หน่วยพสัดุ 
 

หน่วยการเงิน 
และบญัชี 

 

หน่วยมาตรฐาน
วิทยานิพนธ ์

 

หน่วยมาตรฐาน 
หลกัสูตร 

 

หน่วยมาตรฐาน 
การศึกษา 

 
หน่วยบริการนกัศึกษา 

หน่วยกิจการนกัศึกษา 
 

หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผล 

 

หน่วยประกนั 
คุณภาพการศึกษา 

 

หน่วยพฒันาระบบ
และสารสนเทศ 

 

หน่วยวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
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3.7  รายนามคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและ
วิจัย  

                  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ลิขิต  กาญจนาภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
 

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ 

กรรมการ 
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา  
 

รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
(เพชรบุรี) 

กรรมการ 
 

7. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์         

กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์    

กรรมการ 

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

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติพิงษ์   
    โสภณพงศ์พิพฒัน ์

รักษาการแทนคณบด ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

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

18. อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล     ผู้อ านวยการวทิยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
20. นางศนัสนีย์  สิทธิศักดิ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  

  
เลขานุการ 
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3.8 หลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มีจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  

หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) คณะอักษรศาสตร์  2) คณะ
ศึกษาศาสตร์ และ 3) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หลั กสู ตรนี้ เ ป็ นคว ามร่ ว มมื อทา ง วิ ช าการของคณะวิ ช าต่ า งๆ  ได้ แก่  1 )  คณะโบราณคดี 
2) คณะอักษรศาสตร์ 3) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ 4) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกปีการศึกษา 2557 

 

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) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ และ 3) คณะโบราณคดี   เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558 

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558)  

หลักสูตรนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ และคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2558  

6. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ ก าหนดเปิดรับ
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2559 
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3.9 ข้อมูลนักศึกษา   
   

ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น  3,933  คน ภาคปกติ จ านวน 1,368 คน โครงการพิเศษ จ านวน 2,565 คน จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 915 คน ภาคปกติ จ านวน 361 คน โครงการพิเศษ จ านวน 554 คน และระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต จ านวน 3,018 คน ภาคปกติ จ านวน 1,007 คน โครงการพิเศษ จ านวน 2,011 คน   ในปี
การศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 912 คน ภาคปกติ จ านวน 358 คน โครงการพิเศษ จ านวน 554 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
จ านวน 163 คน ภาคปกติ จ านวน 74 คน โครงการพิเศษ จ านวน 89 คน และระดับปริญญา มหาบัณฑิต จ านวน 
749 คน ภาคปกติ จ านวน 284 คน โครงการพิเศษ จ านวน 465 คน 

 

3.10 อาจารย์และบุคลากร  
ในปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรรวม 27 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน เป็น

ข้าราชการจ านวน 5 คน ลูกจ้างประจ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 19  คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน  

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มบริหารและอ านวยการ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี (3 คน) เลขานุการ (1 คน) 
2) กลุ่มสายสนับสนุน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 27 คน แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1) ข้าราชการ  จ านวน 5 คน 
2.2) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า จ านวน 16 คน 
2.3) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จ านวน 3 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 
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 3.11  การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 

ตารางท่ี 3.11-1 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนก
ตามหมวดรายจ่าย  

รายการ งบประมาณที่ตั้ง รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 5,000,000.00 4,500,000.00 4,147,550.00 352,450.00 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1.100,000.00 1,075,200.00 820,802.00 254,398.00 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,000,000.00 2,000,000.00 2,244,188.63 244,188.63 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 350,000.00 350,000.00 298,700.00 51,300.00 
5. หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 300,000.00 131,245.00 168,755.00 
6. หมวดเงินอุดหนุน 738,800.00 500,000.00 783,924.00 283,687.37 
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ 12,000,000.00 867,300.00 729,924.00 137,376.00 
8.  งบด าเนินการ 2,400,000.00 2,000,000.00 1,882,254.00 117,746.00 
9.  งบลงทุน     

รวม 25,888,800.00 11,592,500.0
0 

11,038,351.00 554,149.00 

 

4. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที ่4-1 
ตารางท่ี 4-1  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

- - 

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

  

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการวิเคราะห์แผนและโครงการ
บริการวิชาการด้วยวัตถุประสงค์ของ
แผนและโครงการในเชิงคุณภาพแทน
เชิงปริมาณ โดยใช้ระบบ PDCA ในการ
ท างานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรให้
ความส าคัญกับแผนการบริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกตามยุทธศาสตร์ที่ 

ส ารวจ วิเคราะห์ และจัดท าแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 
2559 โดยใช้ระบบ PDCA ให้สอดคล้อง
กับวิ สั ยทัศน์ที่ ตั้ ง ไว้  และก่อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งภายใน
และภายนอกตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความ
เข้ มแข็ ง แก่ สั ง คมตา มแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง  ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
2.ส ารวจการบริการวิชาการของบัณฑิต
วิทยาลัยทั้ งหมด เ พ่ือวางแผนการ
บริหารงานในด้านนี้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  และ
สร้างรายได้ในอนาคต 

ไว้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนด     

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนเป็นเชิง
คุณภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 
2.ควรมีการน าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
ที่เน้นการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
แ ล ะ มี จิ ต อ า ส า  ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
มหาวิทยาลั ย ไป ใช้ ในการด า เนิ น
โครงการในด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ
บัณฑิตศึกษาด้วย 

จัดท าแผนการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีการศึกษา 2559 โดย
ก า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนเป็นเชิงคุณภาพ 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าเอกลักษณ์ อัต
ลั กษณ์  ที่ เ น้ นกา ร เป็ นผู้ มี คว ามคิ ด
สร้างสรรค์และมีจิตอาสา   ก าหนดไว้ใน
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการด าเนินโครงการ
ในด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับบัณฑิตศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

 1.ควรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในพันธกิจด้านการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
2.ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของ
ตนเอง เช่น สถานภาพของหน่วยงานที่
ไม่ชัดเจน ข้อจ ากัดของงบประมาณ 
อัตราก าลังที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่
ต้องรับผิดชอบ และการด าเนินงาน           
อ่ืน ๆ  
3.ควรมีแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดทิศทางการบริหาร
จั ด ก า ร ได้ ใ น อนา คต  แล ะค ว ร มี
เป้ าหมายในการก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพรายบุคคล   
 

      ด าเนินการบริหารงานเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และ เอกลั กษณ์ของหน่ วยง านตาม
เป้าหมาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ได้แก่ 
1.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัย ในพันธกิจด้านการเป็น
หน่วยงานสนับสนุน 
2.วิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง 
เช่น การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน 
งบประมาณ และการด าเนินงานอ่ืน ๆ  
3. จัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดทิศทางการบริหาร
จัดการได้ในอนาคต และมีเป้าหมายใน
การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
วิชาชีพรายบุคคลปี พ.ศ.2560-2562 

องค์ประกอบที่ 6 
ภารกิจสนับสนุนการ
เรียนการสอนและ
การบริหาร (ภารกิจ
เฉพาะของหน่วยงาน
สนับสนุน) 

ควรมีการประเมินผลเชิงคุณภาพ แยก
หมวดหมู่วิเคราะห์ตามรายคณะ และ
ระดับการศึกษา เพ่ือจะได้น าผลไป
ปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด าเนินการประเมินผลการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ  ตามพันธกิจของหน่วยงาน และ
ส าหรับการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
มีการประเมินผลเชิงคุณภาพ และแยก
หมวด หมู่ เ ป็ น ร า ยคณ ะและ ร ะดั บ
การศึกษา เพ่ือจะได้น าผลไปปรับปรุง
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการต่อไป 

 
5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2557 ก าหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 
สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา  
 5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเนื่อง 
 5.3 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  
โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยได้ข้อสรุปคือ ประธานฯและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในทั้ง 4 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้  
 
 6.2  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาประเมิน
คุณภาพภายใน  
 
 6.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
 
 
7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 แล้วเห็นว่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา 4 องค์ประกอบ 
5 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 

 



- 16 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตารางท่ี 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ 
สัตวศาสตร์ฯ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

หลักสตูรได้
มาตรฐาน 
100% 

19.01 3.17 3.17 3.17 

 

6   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.17 3.17   
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 7-1 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ของ คณะ 
สัตวศาสตร์ฯ 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 5 

  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.63 4.63   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที ่ 8-1  ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์  

(O) 
คะแนนรวม 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 3.51 - 
4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต  
 

3.17 3.17 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ 

  
5.00 

 
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

  
5.00 

 
5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิาร
จัดการ 

  
5.00 

 
5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 5.00 3.17 4.63 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก พอใช้ ดี 
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  
จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรพหุวิทยาการเป็นหลักสูตรที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการรับนักศึกษา 
2. หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมจ านวนศึกษาให้มากข้ึน  

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านต่างๆ ที่ หลากหลาย 
2. โครงการจากหิ้งสู่ชุมชนเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่าง 

แท้จริง   

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูลของกลุ่มต่างๆ     
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น 

2. ควรส่งเสริมโครงการบริการวิชาการหิ้งสู่ชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น  
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จุดที่ควรพัฒนา  

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

- ควรวิเคราะห์ในภาพรวมของแผนบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีโดยเฉพาะการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ า 
คณะเพ่ือพิจารณา  

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม  
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

- น าองค์ความรู้ที่มีหลักสูตรพหุวิทยาการมาใช้ในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การจัด
นิทรรศการดนตรีในดวงใจนิรันดร์  เ พ่ือเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อการศึกษาไทย  และมีการบูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับ การปั้น การวาด การใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพการ์ตูนสร้างสรรค์เพ่ือสื่อค าสอนทางพุทธ
ศาสนา ในโครงการบรรพชาสามเณร 4.0 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ควรสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

- การก าหนดค่าเป้าหมายของโครงการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรปรับตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการระดับโครงการให้สามารถวัดได้จริง โดยก าหนดเป็นจ านวนคน 
จ านวนเงิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็นต้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

- ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- 

จุดที่ควรพัฒนา  

- ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 – 2559 
ไม่มีนักศึกษาเรียนจึงต้องพิจารณาปิดหลักสูตร 

2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ิงเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกจึงท าให้การด าเนินงานไม่ครบกระบวนการ ควรก ากับ
ติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

5. ควรน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการมาแสดงในผลการ
ด าเนินงานส่วนน าในหัวข้อ ข้อมูลนักศึกษาไว้ในตัวเล่ม SAR 

6. ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับสถาบัน 
7. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่  กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งภายในและต่างประเทศ 
8. ควรเพิ่มอัตราบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างน้อย 1 อัตรา 

   
 



 

 
ภาคผนวก  













 
 

1 

 

 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชมุบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
.................................. 

 
เวลา 09.00 -09.20 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และ  

แนะน าบัณฑติวิทยาลัย พร้อมภาพรวมผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559   
   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เวลา 09.20 – 09.30 น.  แนะน ากรรมการประเมิน และแจ้งแนวทางการประเมิน  

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง 
ประธานคณะกรรมการประเมิน  

เวลา 09.30 – 11.30 น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
และสอบถามข้อมูลผูเ้กี่ยวขอ้ง 

เวลา 11.30 - 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมนิต่อผู้บริหาร  และผูเ้กี่ยวขอ้ง  
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

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

 
 

หมายเหต ุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

 
 

 
 

 



ภาคผนวก 

รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ   ไพวิทยศิริธรรม  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. นางสาวอรุณ   บัวจีน   หัวหน้างานแผนและพัฒนาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


