
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

……………………………. 
 

 

สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมายร้อยละ 

ด้านการเรียนการสอน 13 17 100 
ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ 10 15 100 
ด้านการบริการวิชาการ 3 6 100 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 7 100 
ด้านการบริหารจัดการ 7 12 100 

รวม 38 57 100 
 
  
 

สรุปตัวชี้วัด และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการจัดการศึกษา  1.1 จ านวนหลักสูตรพหุวิทยาการที่
เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 

อย่างน้อย 2 หลักสูตร 100 

 1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (SEPT) 
(ก าหนดสอบ 5 ครั้ง) 

อย่างน้อย 1,500  คน 100 

 1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ 

3 แห่ง 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 2.1 จ านวนผลงานที่เผยแพร่ในโครงการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 

อย่างน้อย   200 เรื่อง 100 

 2.2 จ านวนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal  

อย่างน้อย   200 เรื่อง 100 

 2.3 จ านวนทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ 
ที่ได้รับการจัดสรร 

อย่างน้อย 70 ทุน 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านบริการวิชาการ 3.1 จ านวนการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการด าเนินการได้
ตามแผน (เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ของบัณฑิต) 

อย่างน้อย  9  
โครงการ/กิจกรรม 

100  

 3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ร้อยละ 80  100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.1 จ านวนการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ตามแผน (เงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ
บัณฑิต) 

อย่างน้อย 5  
โครงการ/กิจกรรม 

100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 
 4.2 ร้อยละของจ านวนผู้บริหารและ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 100 

 4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ร้อยละ 80  100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหารจัดการ 5.1 ร้อยละของจ านวนผู้บริหารและ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100 100 

 5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ร้อยละ 80  100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.1 มีกิจกรรมให้อาจารย์และนักศึกษา
ไดเ้ตรียมความพร้อมโปรแกรมอักขรา
วิสุทธิ์ ส าหรับตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน มาใช้ในการบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 

มี 100 

 6.2 มีการศึกษาการเตรียมความพร้อม
ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (CU E-THESIS)  

มี 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ด เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 7.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็น
นานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

8.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 2  

อย่างน้อย 150 คน   100 

รวม 17 17 100 
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สรุปความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2556 – 2563) กับแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2559) 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2563) 
 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2559) 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(พ.ศ. 2556 – 2563) 
จ านวน (โครงการ) ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  

(พ.ศ. 2556 – 2559) 
จ านวน(โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสตูรและจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นใหผู้้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค์ 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสตูรและจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นใหผู้้เรยีนมีความคิด
สร้างสรรค ์

8 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

2 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรยีนรู ้และความคิด
สร้างสรรค ์

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรยีนรู้ และความคิด
สร้างสรรค ์

3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการวิจัย และการสรา้งสรรค ์
เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

10 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการวิจัย และการ
สร้างสรรค ์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

10 
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ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2563) 
 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2559) 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

(พ.ศ. 2556 – 2563) 
จ านวน (โครงการ) ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  

(พ.ศ. 2556 – 2559) 
จ านวน(โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การมสี่วนร่วมกบัชุมชนในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 ยุทธศาสตร์ที ่5  การมสี่วนร่วมกบัชุมชนในการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่สังคมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้
เพื่อรักษาคุณคา่และเพิ่มมลูค่าในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคณุค่าและเพิ่มมูลคา่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที ่7  การบรหิารจดัการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค ์

4 ยุทธศาสตร์ที ่7  การบรหิารจดัการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวทิยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค ์

4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการตามพันธกิจให้มปีระสิทธิภาพ 

2 ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ 

2 
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ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2563) 
 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2559) 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(พ.ศ. 2556 – 2563) 
จ านวน (โครงการ) ยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  

(พ.ศ. 2556 – 2559) 
จ านวน(โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 9   ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
และการออกแบบสู่นานาชาต ิ

1 ยุทธศาสตร์ที ่10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาต ิ

1 

รวม 38 รวม 38 
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Strategy Map ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   
 

 แผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2559 
ปณิธาน 
     “ มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา ” 
วิสัยทัศน์ 
   “ เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการศาสตร์และศิลป์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   และสร้างสรรค์”   
พันธกิจ  
     “บริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดวางแผน ก าหนด ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร ประเมินผลการศึกษา ประสานงานและด าเนินการด้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะวิชา หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งด าเนินงานส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
” 
วัตถุประสงค์  
     บัณฑิตวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1.  เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     2.  ประสานงาน สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินการศึกษาและการวิจัยให้แก่คณะวิชาท่ีท าการเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
     3.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
     4.  ด าเนินงานและปฏิบัติงาน เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     5.  พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค ์
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 ด้านการจัด

การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
ด้านการวิจัยและ

สร้างสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
ด้านบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
6 ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 7   ด้าน
งบประมาณ 

การเงินและการ
คลัง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 8 

การขยายโอกาส
ทางการศึกษาสู่

ความเป็น
นานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

และการ
ออกแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้
ผู้เรยีนมีความคิด
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาการวิจัย และ
การสร้างสรรค ์เพื่อ
ก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับ
การยอมรับระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่5   
การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่สังคมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่6  
การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เพื่อรักษาคุณคา่และ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่7   
การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที ่8  
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการตาม
พันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
ปรับปรุงระบบ
การเงิน
งบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที1่0 
 พัฒนา
มาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม
และการ
ออกแบบสู่
นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ีเอื้อให้
เกิดการเรียนรู ้และ
ความคิดสร้างสรรค ์

       

 
 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ด้านการจัดการศกึษา 
13 โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการวิจัยและ 
สร้างสรรค์ 

10 โครงการ/กิจกรรม 

ด้านบริการวิชาการ 
3 โครงการ/กิจกรรม 

ด้านท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

5 โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการบริหารจัดการ 
 7 โครงการ/กิจกรรม 

    
 
 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สู่บุคลากรรายบุคคล 
      ผู้บริหารและบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากร     ผู้บริหารและบุคลากร     ผู้บริหารและบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากร 

 
 
 
 

KPI ของบุคลากร 
บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ใน KPI  ของรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานทุกรอบการประเมิน  

(ปีละ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ตุลาคม – มีนาคม คร้ังท่ี 2 เมษายน-กันยายน)  
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2563) และแผนยุทธศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2559) 
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีบัณฑติวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2563) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ให้ผู้เรียนมีความคดิสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการวิจัย และการสรา้งสรรค ์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรบัระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การมสี่วนร่วมกบัชุมชนในการเสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใ์ช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที ่7  การบรหิารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที1่0 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาต ิ
แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (พ.ศ. 2556 – 2559) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ให้ผู้เรียนมีความคดิสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการวิจัย และการสรา้งสรรค ์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรบัระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การมสี่วนร่วมกบัชุมชนในการเสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใ์ช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที ่7  การบรหิารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที1่0 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาต ิ
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โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

 ด้านการเรียนการสอน จ านวน  13  โครงการ/กิจกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

         

1 การจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา (Master of Arts 
Program in Educational Informatics) 
(การด าเนินการหลักสูตรพหุวิทยาการ) 

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

100,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

บุคลากร 1/(1) 1. มีการเปิดสอน
ในปีการศึกษา 
2557 
2. มีการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าใหม่ปี
การศึกษา 2558 

1. มี/ไมม่ ี
 
 
2. มีการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าใหม ่

มี 
 
 
มี 
 
 

 

2 การจัดการเรยีนการสอนหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
(การด าเนินการหลักสูตรพหุวิทยาการ) 

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

100,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

บุคลากร 1/(1) 1. มีการเปิดสอน
ในปีการศึกษา 
2557 
2. มีการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าใหม่ปี
การศึกษา 2558 

1. มี/ไมม่ ี
 
 
 

2. มีการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าใหม่ปี
การศึกษา 2557 

มี 
 
 
 
มี 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบและศิลปะเสียง  
(Master of Science Program in 
Acoustic Design and Sonic Arts) 
 

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

50,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

สุภาวด ี
พัชมน 

1/(1) มีการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร 
(เป็นโครงการ 
ต่อเนื่อง) 

       มี/ไม่ม ี มี 
                             
 
                                                                                                          

 

 

4 ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  
(Master of Arts Program in 
Conservation of Fine Art) 

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

50,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

สุภาวด ี
พัชมน 

1/(1) มีการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร 
(เป็นโครงการ 
ต่อเนื่อง) 

       มี/ไม่ม ี  มี 
                            
 
                                                                                                          

 

 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร  
(Master of Science Program in 
Agribusiness)  

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

50,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

สุภาวด ี
พัชมน 

1/(1) มีการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร 
(เป็นโครงการ 
ต่อเนื่อง) 

       มี/ไม่ม ี มี 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

6 หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ  สาขาวชิา
นวัตกรรมการออกแบบและการจดัการ
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย ์
(Master of Arts Program in 
Innovative Design and Management 
for Hotel and Real Estate) 

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

50,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

สุภาวด ี
พัชมน 

1/(1) มีการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร 
(เป็นโครงการ 
ต่อเนื่อง) 

       มี/ไม่ม ี มี 
 
                             
 
                                                                                                          

 

 

7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์คอมพิวเตอร์  
(Master of Arts Program in Computing 
Humanity) 

พ.ย.57 - ก.ย.
58 

50,000 คณบด ี
รองคณบดี
เลขานุการ 

สุภาวด ี
พัชมน 

1/(1) มีการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตร 
(เป็นโครงการ 
ต่อเนื่อง) 

       มี/ไม่ม ี มี 
 
                             
 
                                                                                                          

 

8 โครงการพิธีคารวะอาจารย์และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับบณัฑติศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 
  

ส.ค.58    250,000 สายสวาท เชาวณีย ์
มณฑิชา 
ชนิศา 
ศศิธร 

1/(1) 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการอย่างน้อย 
700 
2. ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
อย่างน้อย 
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ  

700 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

         

1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจ าปี 
การศึกษา 2557 ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   
สถานท่ี : มศก.ตลิ่งชัน และมศก.สนาม
จันทร์)  

 มค-กพ.58 300,000 สายสวาท เชาวณีย ์
มณฑิชา 
ชนิศา 
ศศิธร 

2/(2) ผู้เข้ารับการ 
อบรม 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  
 

ผู้เข้ารับการ 
อบรม 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 
 

80 
 
 
 

 

 

2 โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (SEPT) (ก าหนดสอบ 5 ครั้ง) 

 29 พย.57, 
24 มค.58, 
14 มีค.58, 
 9 พค 58, 
4 กค.58  
   

490,000 เลขานุการ 
 

พัชมน 
หงสรถ 

2/(2) มีขั้นตอนการ 
ด าเนินการทดสอบ
ความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่
ชัดเจน 

มี/ไม่ม ี มี  
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

         

1 โครงการอบรมเรื่อง ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ทางด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย การส่งเสริมให้มีคณุธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

     28 มี.ค.58     13,500 ทิวา พัชมน 
ชลทิชา 

3/(3) 1.ผู้เข้ารับการอบรม 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้ารับการอบรม 
น าความรู้  
ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด้ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

    80 
 
 
 
   80 

 

 

2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
ที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
(จัดพื้นที่ Learning Park เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์และให้บรกิารศูนย์
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง) 
(จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บณัฑิตวิทยาลัย 
พระราชวังสนามจันทร์ ตลิ่งชัน และ
เพชรบุรี) 

ก.ย.57-ต.ค.58 - มณฑิชา
(ตลิ่งชัน) 
หทัยชนก 
(สนาม
จันทร์ 
 

-  3/(3) ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

ร้อยละของความ
พึงพอใจ 

80   
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบรกิารระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร  (Graduate 
Study One Stop Access Learning and 
Service, GOALS) โดย บัณฑติวิทยาลัย 
ร่วมกับ ส านักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัย
ศิลปากร (ตั้งอยู่ที่หอสมุด วังท่าพระ และ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์) 

ต.ค.57-ก.ย.58          - มณฑิชา 
(วังท่า
พระ) 
หทัยชนก 
(สนาม
จันทร์) 
 

ศศิธร  
(วังท่า
พระ) 

  

3/(3) ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

ร้อยละของความ
พึงพอใจ 

   80   
 
 
 
 

  
ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ จ านวน  10  โครงการ/กิจกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการวิจัย และการ

สร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ  

         

1 การจัดสรรทุนการท างานวิจัย/สรา้งสรรค์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ต.ค.57-ก.ย.58 700,000 ทิวา - 4/(4) มีขั้นตอน 
การจัดสรรทุน 
ที่ชัดเจน 

       มี/ไม่ม ี
 

   มี 
 

 

 

 

 



 
 

18 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

2 การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับชาติ/นานาชาต ิทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ                     

ต.ค.57-ก.ย.58 150,000 ทิวา - 4/(4) มีขั้นตอน 
การจัดสรรทุน 
ที่ชัดเจน 

       มี/ไม่ม ี
 

มี  
 
 
 

3 โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศกึษา
ระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งท่ี 5 
เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค”์ 
The 5th National and  International 
Graduate Study Conference 
2015“Creative Education” 
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
สถานท่ี : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน 

16-17 ก.ค.58 (งบประมาณ
แผ่นดิน 
290,000 บาท) 

เลขานุการ 
พัชมณ 
 

ทิวา 
ชลธิชา 
กรรยา 
สุภาวดี 
จินดารตัน ์

4/(4)  1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

   80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

4 โครงการจดัท าวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ Veridian E – Journal 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(จ านวน 7 ฉบับตอ่ปี) (สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธร์ะดับ
บัณฑิตศึกษา) 

ม.ค.58-ธ.ค.58 400,000 ผศ.ดร.
ไชยยศ 
อรุณ 

อรุณ 
หทัยชนก 
นภาพร 
ชุติมณ 

4/(4) ผู้เสนอบทความ 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  

ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80  

5 โครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาบณัฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร”  

ต.ค.57-ต.ค.58 15,375   ผศ.ดร.
ไชยยศ
อรุณ 

- 4/(4) มีการด าเนินการ
วิจัยตามแผนงาน 
ที่ก าหนด 

มี/ไม่ม ี มี  

6 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสมรรถนะการท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ             

    13 มิ.ย.58      6,000 ทิวา กรรยา 
ชลธิชา 

4/(4) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

7 โครงการอบรม เรื่อง การเขียน
เอกสารอ้างอิงส าหรับการพมิพ์วิทยานิพนธ์        
 

วังท่าพระ 
26 มี.ค.58 
สนามจันทร ์
27 มี.ค.58 

35,000 ทิวา พัชมน 
จินดารตัน ์
ชลธิชา 
กรรยา 

4/(4) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 

 

8 โครงการอบรมการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร ์

20 มี.ค.58 35,000 ทิวา พัชมน 
จินดารตัน ์
ชลธิชา 
กรรยา 

4/(4) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

9 โครงการอบรมการเขียนบทความจาก
วิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
นครปฐม 
 

4 พ.ค.58 30,000 ทิวา พัชมน 
จินดารตัน ์
ชลธิชา 
กรรยา 

4/(4) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
 
 

 

 

10 เครือข่ายการวิจัยสหวิทยาการ ต.ค.57-ก.ย.58 30,000 คณบด ี ชนาธิป 4/(4) มีการประชุม 
คณะกรรมการ 
เครือข่ายการวิจัย 
สหวิทยาการ 

มี/ไม่ม ี     มี  
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

  
ด้านการบริการวิชาการจ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่5  การมีส่วนร่วมกบัชุมชน

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

         

1 โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศกึษา
ระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งท่ี 5 
เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค”์ 
The 5th National and  International 
Graduate Study Conference 
2015“Creative Education” 
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
สถานท่ี : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน 

16-17 ก.ค.58 (งบประมาณ
แผ่นดิน 
290,000 บาท) 

เลขานุการ 
พัชมณ 
 

ทิวา 
ชลธิชา 
กรรยา 
สุภาวดี 
จินดารตัน ์

5/(5)  1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

   80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จากหิ้งสู่
ชุมชน" ครั้งท่ี 5 (ภายใต้โครง 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคร์ะดบั
นานาชาติ ครั้งที่ 2) 

20-21 พ.ย.57 83,000 อรุณ 
ทิวา 
 

ชลธิชา  
สุดารตัน ์

       5/(5) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

   80 
 
 
 
 

80 
 
 

 

 

3 โครงการบณัฑิตวิทยาลัยไร้พรมแดน
(โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
 

     ส.ค. 58    30,000 เลขานุการ 
 

สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

       5/(5) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 การอนุรักษ์และส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
รวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและ
เพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

         
 
 
 

1 โครงการอนุรักษส์ืบสานประเพณแีละ
ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ 

     เม.ย.58    15,000 เลขานุการ 
 

สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

6/(6) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ร้อยละของความ
พึงพอใจ  

80  

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญ 
ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายเทยีนพรรษา 
เนื่องในวันเขา้พรรษา” เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม  และสนบัสนุนและ
บ ารุงพระพุทธศาสนา (ท าบุญเข้าพรรษาวัด
บางไกรใน จังหวัดอยุธยา) 

     ก.ค.58    20,000 เลขานุการ 
 

สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

6/(6) ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ร้อยละของความ
พึงพอใจ  

80  

3 โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับ
ระดับบณัฑติศึกษา และด้านศลิปวัฒนธรรม 
(ดูงานม.นเรศวร และทัศนศึกษาสโุขทัย) 

ม.ค.58 100,000 เลขานุการ 
 
 

สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

6/(6) ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ร้อยละของความ
พึงพอใจ  

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

4 โครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนเิทศนักศึกษา
ใหม่  ระดับบณัฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ส.ค.58    250,000 สายสวาท เชาวณีย ์
มณฑิชา 
ชนิศา 
ศศิธร 

6/(6) 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการอย่างน้อย 
700 
2. ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
อย่างน้อย 
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ  

700 
 
 

80  

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่
นานาชาติ 

         

1 โครงการเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ 
ในระดับนานาชาต ิครั้งท่ี 2  (The 2nd 
International Creative Art 
Disseminating 2015)  
 

28-30 พ.ค.58 300,000 
(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

ผศ.ณัฐพล 
เลขานุการ
อรุณ 
 

อรุณ 
ทิวา 

พัชมณ 

10/(10)  1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจร้อยละ 
80 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ   
 
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ 

150 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

  
ด้านการบริหารและการจัดการ จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

         
 
 

1 โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแผนและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาระหว่างบณัฑิตวิทยาลัยกับ
คณะวิชาประจ าปีการศึกษา 2557/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558” 

7 พ.ย.57    22,400 ผศ.
อมรินทร ์
อรุณ   

สุดารตัน์  
หงสรถ 

7/(7) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

2 โครงการ “การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสุข (ภายใต้นโยบายการพัฒนา 
องค์กรแบบ HAPPY WORKPLACE)  

     15 ธ.ค.57 20,000 เลขานุการ 
 

พัชมน 
สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

7/(7) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 

 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เพิ่มคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน”                      
(ภายใต้นโยบายการพัฒนาองค์กรแบบ 
HAPPY WORKPLACE) 

19 ธค.57 25,000 อรุณ สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

7/(7)  1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

4 โครงการจดัการความรูเ้พื่อพัฒนาบุคลากร 

เรื่อง การจัดการความรู้ : พัฒนาคุณภาพ

งานของบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 มค.58 150,000 เลขานุการ 
 

สุดารตัน ์
หงสรถ 

 

7/(7)  1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
 

  

 ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

1 โครงการศึกษาการเตรียมความพรอ้มระบบ
การเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนกิส์ (CU         
E-THESIS) และโปรแกรมอักขราวสิุทธ์ิ 
ส าหรับตรวจสอบการคดัลอกผลงาน มาใช้
ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศลิปากร  
(ภายใต้แผนยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย) 

ก.ย.56-ต.ค.57 30,000 คณบด ี
เลขานุการ 
อรุณ 
ทิวา 

กรรยา
,ชลธิชา,
จินดารตัน์  

8/(8) มีการศึกษาการ
เตรียมความพร้อม 

    มี/ไม่ม ี มี  

2 โครงการอบรม Microsoft Word ส าหรับ
การพิมพ์วิทยานิพนธแ์บบมืออาชีพ  

31 มีนาคม 
2558 

30,000 ทิวา กรรยา
,ชลธิชา,

จินดารตัน ์

8/(8) 1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80  

1.ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
น าความรู้ ไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
ร้อยละ 
2.ร้อยละ 
ของความ 
พึงพอใจ 

80 
 
 
 
 

80 
 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบร่วม 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
/(ยุทธศาสตร์

บัณฑิต
วิทยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินการ 

เป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
การ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9  ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

         

1 การพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเงิน เม.ย.56-ธ.ค.57 10,000 กฤษณา นพรัตน ์
ชมชื่น 
วนิดา 

9/(9) มีการพัฒนาระบบ
การจ่ายเงิน 

มี/ไม่ม ี มี  

 
 

 
หมายเหตุ  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2557 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  
 


