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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา EdPEx เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 ถึง 14 
กรกฎาคม 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและประเมินตนเองในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว และเพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ได้ใช้ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามหมวดต่าง ๆ  

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะยังคงพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหลักในการวิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และพัฒนา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ และตามทิศทางและเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
     
     
 

                       
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ค าย่อและนิยามศัพท์ 
 

ค าย่อ  
AUN-QA  = Asean University Network Quality Assurance 
MVV   =  Mission Vision Value (พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม) 
MOU   =  Memorandum of Understanding (บันทึกความเข้าใจ) 
PDCA   =  Plan Do Check Action 
SA   =  Strategic Advantage (ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์) 
SC   =  Strategic Challenge (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์)  
SPP   =  Strategic Planning Process (กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์) 
4Ms  = คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)  

  CC   = Core competency (สมรรถนะหลัก)  
นิยามศัพท์ 

SWOT   =  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือ
โครงการ  

4Ms  = คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การจัดการ (Management)  
Trend Analysis = การวิเคราะห์แนวโน้ม  
GAP   = ความแตกต่าง  
แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ =  แผนระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)  
แผนระยะสั้น 1 ปี =  แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมรายปี ตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 
   เชิงกลยุทธ์  
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย =   แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566  

ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก 
ขององค์การ  

แผนปฏิบัติการประจ าปี   =  แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมระยะ 1 ปี ตามแผนพัฒนา 
   บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566      
SIPOC Model    =  เป็นวิธีวิเคราะห์กระบวนการ โดยการท าความเข้าใจภาพรวม 

ของกระบวนการให้เห็นชัด โดยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ภาพรวมใน
ระดับองค์กร (Organization) ประกอบด้วย 
S - Supplier หมายถึง ผู้ส่งมอบสิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้อง
น าไปผ่านกระบวนการ 
I - Input หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่จะต้องน าไปผ่าน
กระบวนการ 
P - Process หมายถึง กระบวนการอันประกอบไปด้วย 
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หลาย ๆ ขั้นตอนเพ่ือที่จะเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง 
(Input) ให้กลายเป็นสิ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ 
(Output) ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
O - Output หมายถึง สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า 
C - Customer หมายถึง ลูกค้าผู้ก าหนดความต้องการของ
สิ่งของหรือข้อมูล  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  = อาจารย์ที่มาจากคณะวิชาที่ร่วมด าเนินการ 
หลักสูตรพหุวิทยาการ   

ผู้น าระดับสูง   = คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี 
     รองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
P.1 ลักษณะองค์การ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2516 ในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
โบราณคดี และ สาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันมี
สถานะเป็นคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 
19 สิงหาคม 2559) โดยมีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชาที่เป็นคู่ความร่วมมือ การบริการทางวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

P.1 ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ  
(1) หลักสูตรและบริการ: ตารางที่ P.1ก(1) หลักสูตรและบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตรและบริการ ความส าคัญต่อความส าเร็จ 
ขององค์การ 

กลไกการส่งมอบ 

1. บริการ  
1.1 การสนับสนนุการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิชา 
1.1.1 ด้านหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 
 
 

 
1.1.2 ด้านการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
ก ากับการเสนอหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสกอ.  
 
ก ากับดูแลการจัดการศึกษา 
ระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับบณัฑติศึกษาของสกอ.   
 
 
 

 
 
 
 
-พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสภาหา
วิทยาลัย 
-มีระบบ กลไกขั้นตอนในการด าเนินการติดตามการปรับปรุง
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สกอ.  
-การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ ส าหรับใช้
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
-การก ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ เช่น 
การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ
และแต่งตั้งกรรมการในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัด
คุณสมบัติ การพิจารณาโครงร่าง การอนุมัติหัวข้อและการ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และตรวจสอบคุณสมบัติ           
การส าเร็จการศึกษา 
-การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านจริยธรรม         
การวิจัย การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับ
นานาชาติ  ก าร ใ ช้ ร ะบบบริ หาร จั ดกา รวิ ทย านิพนธ์                 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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-การบริการการศึกษาแก่นักศึกษาด้านต่าง ๆ  เช่น ค าร้อง 
ต่าง ๆ การออกหนังสือราชการต่าง ๆ และการให้ข้อมูลทาง
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
-ส นั บ ส นุ น ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ข้ อ มู ล                    
แหล่งทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา  และสนับสนุนทุนการ เผยแพร่ ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานสร้างสรรค์   

1.2 การบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เผยแพรผ่ลงานวิจัยจากวิทยานพินธ์
ระดับบณัฑติศึกษา  
- ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุ
วิทยาการให้แก่ชุมชน สังคม 

- การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบณัฑิตศึกษา 
- การจัดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้แก่ชุมชน สังคม ร่วมกับคณะวิชา
ที่เป็นคู่ความร่วมมือ    

2. หลักสูตรพหุวิทยาการ
ระดับปริญญาโท จ านวน 4 
หลักสูตร ได้แก่  
-หลักสูตรศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
-หลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม 
-หลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร ์
เพื่อการศึกษา * 
-หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง* 
*อยู่ระหว่างการปดิหลัก
หลักสตูร  

-การผลติบณัฑิตที่สามารถท าวิจัยและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบรูณาการ
ทางด้านศาสตร์และศิลป ์
  

- การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชา
คู่ความร่วมมือ โดยการสอนแบบบรรยาย อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  
ศึกษาดูงาน รวมทั้งจัดท าวิทยานิพนธ์   

 
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก   
วิสัยทัศน์: บริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปีพ.ศ. 
2566 และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA พันธกิจหลัก: สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชาคู่ความ
ร่วมมือ และบริการวิชาการ ค่านิยม: Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, 
Unity ปรัชญา: มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะหลัก: ก ากับ 
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล AUN-QA  
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(3) บุคลากร: ตารางที่ P.1ก(3-1) กลุ่ม ประเภท และคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2562)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         *1พนักงานช่ัวคราว *2ข้าราชการ *3พนักงานมหาวิทยาลัย *4ลูกจ้างประจ า  *5ลูกจ้างช่ัวคราว 
ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ*:    
ตารางที่ P.1ก(3-2) ปัจจัยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุน 
ล าดับความส าคัญ ประเด็น 

1 ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน มีความชัดเจน ภาระงาน และปริมาณงาน มีความเหมาะสม 
2 บรรยากาศการท างานดี เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการท างาน 
3 การมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการจัดท านโยบายและแผนงาน การถ่ายทอด และการน าไปปฏิบัติ  
4 สภาพแวดล้อมในการท างานมคีวามเหมาะสม เช่น มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ  มีความปลอดภัย 

เป็นต้น 
5 มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

*จากผลส ารวจแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เมื่อ ต.ค. 2562 
 

(4) สินทรัพย์: ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพ้ืนที่ต้ัง 3 แห่ง ได้แก่ 1) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี พระราชวัง
สนามจันทร์ 2) ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กทม. 3) ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานและแหล่งเรียนรู้ จ านวน 64 เครื่อง server ส ารองข้อมูล เป็นต้น  
(5) กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับ: บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินงานภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังตาราง P.1ก(5) 
ตารางที่ P.1ก(5) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ 

การด าเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
1. การสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2. การผลติบัณฑิต
หลักสตูร 
พหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโทร่วมกับ 
คณะวิชาที่เป็นคู่ความ
ร่วมมือ 

- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 2553  
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561/ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่
เกี่ยวข้อง 
- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์และในสัตว์ทดลอง 

3. การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร   

4. การบริหาร 
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  
2559 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ

คุณวุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนบัสนุนวิชาการ 
พ.ช่ัวคราว*1  

(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ขรก.*2 พ.*3 พ.ช่ัวคราว*1 ล.ประจ า*4 ล.ช่ัวคราว*5 

ปริญญาเอก 1 - - - - - 
ปริญญาโท 1 3 12 2 - - 
ปริญญาตร ี - 2 5 5 - - 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - - - 1 2 

รวม 2 5 17 7 1 2 
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การด าเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณของกระทรวงการคลัง/ กรมบัญชีกลาง/ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

P.1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1) โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ  
  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก ากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และอธิการบดี โครงสร้างองค์การประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี จ านวน 2 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประเภทพนักงาน
ชั่วคราว ส านักงานคณบดี แบ่งเป็น 2 งาน ประกอบด้วย เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และ 
ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะที่ด าเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ทั้งนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมาถ่ายทอดสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ และหัวหน้างาน จากนั้นหัวหน้างานท าหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายสู่บุคคลากร
เพ่ือน าไปปฏิบัติในที่ประชุมระดับงาน (รูปที่ P1ข (1))  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ P1ข(1) โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

อธิการบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดี 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม) 
- สภาวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 

ส านักงานคณบดี 
เลขานุการคณะ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 

- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ 

งานบริหารทั่วไป 
หัวหน้างาน  

- กลุ่มภารกิจดา้นบริหารและธุรการ 
- กลุ่มภารกิจดา้นคลังและพัสด ุ
- กลุ่มภารกิจดา้นการวางแผนและประกันคุณภาพ 
- กลุ่มภารกิจดา้นบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- กลุ่มภารกิจดา้นระบบสารสนเทศ 

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
หัวหน้างาน 

- กลุ่มภารกิจดา้นมาตรฐานการศึกษา 
- กลุ่มภารกิจดา้นสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- กลุ่มภารกิจหลักสูตรพหวุิทยาการ 
- กลุ่มภารกิจดา้นทะเบียนและประมวลผล* 
*บูรณาการร่วมกับกองบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 

หลักสูตรพหุวิทยาการ 
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(2) คณะที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และผู้ใช้บัณฑิต  

ตารางที่ P.1ข(2) ความต้องการ/ความคาดหวังของคณะวิชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้ใช้บัณฑิต  

กลุ่ม ความต้องการ/ ความคาดหวัง 
1. คณะที่จัดการศึกษา
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา  
 

- ได้รับการบริการที่ดี มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในการสนบัสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น  การประสานงาน การคัดเลือกนักศึกษา การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การขออนุมัติ
หัวข้อ การสอบจบ การเงินงบประมาณ การใหค้ าแนะน า กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เป็นตน้   

2. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ได้รับการบริการที่ดี มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงาน          
การติดต่อสื่อสาร การสอบหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์  การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

3. ผู้เรียนหลักสตูรพหุ
วิทยาการ 
3.1 ลูกค้าปัจจุบัน:  
- นักศึกษาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ  

- หลักสูตรมีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานสากล AUN-QA 
- ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาทักษะดา้นต่าง ๆ ได้แก่ การวจิัยขั้นสูง การเผยแพรผ่ลงานวิจยั ภาษาอังกฤษ 
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
- ทุนสนับสนุน เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
- สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ เช่น ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ทันสมยั เพียงพอ สภาพแวดล้อมเหมาะสม 
ปลอดภัย   
- ได้รับการบริการที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ในการติดต่อประสานงาน  

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรจากคณะวิชาที่เป็น
คู่ความร่วมมือหลักสูตรพหุ
วิทยาการ 

- ได้รับการบริการที่ดี มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ  
- ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21  
 

3.3 ลูกค้าอนาคต: 
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลยัศิลปากร หรือ
มหาวิทยาลยัอื่น ๆ 

- ศึกษาในสถาบันที่มีช่ือเสียง และคณาจารย์มีความเช่ียวชาญตรงกบัสาขา  
- เพิ่มพูน ต่อยอดความรู้เพื่อน าไปปรับใช้กับชีวิตการท างานในปัจจุบันและความก้าวหน้าในอนาคต 

4. ผู้รับบริการ/ชุมชน สังคม - ได้รับบริการ/ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาชุมชน สงัคม   
5. ผู้ใช้บัณฑิต (ภาครัฐและ
เอกชน)  

- บัณฑิตมีความคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ น าความรูไ้ปพัฒนาต่อยอดและแกไ้ขปัญหา มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (life long learning) การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และ
มนุษยสัมพันธ์ดี  

(3) ผู้ส่งมอบหลักและคู่ความร่วมมือ: บัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส่งมอบหลักผ่านระบบ ithesis กับบริษัทแฟคเกอร์ มีคู่ความ
ร่วมมือที่ร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยมีบทบาทข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ P.1ข(3) และมี
ช่องทางการสื่อสารแบบสองทางและ ทางเดียว เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อีเมล์ การประชุม ระบบสารบรรณ  
Facebook กลุ่มไลน์ โทรศัพท์ เป็นต้น  
 ตารางที่ P.1ข(3) คู่ความร่วมมือและบทบาทในระบบงาน  

ผู้ส่งมอบหลัก/คูค่วามร่วมมือ บทบาท ข้อก าหนด 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิชาที่ร่วม
ผลิตบัณฑติหลักสูตรพหุวิทยาการ ได้แก่  
คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

- ความร่วมมือในการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 

- การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา           
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มาตรฐานสากล AUN-QA 
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คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร ์  
คณะวิทยาศาสตร์  

 
 

บริษัทแฟคเกอร ์ - ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ithesis - การให้บริการระบบการจัดท า ithesis 
ทคบร.*1/ สคบท.*2  - ร่วมก าหนดนโยบายการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- การประชุมแลกเปลีย่น 

*1ที่ประชุมคณะผู้บรหิารบณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ *2สภาคณะผู้บรหิารบณัฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ:  
P.2 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน ยังไม่มีการจัดอันดับบัณฑิตวิทยาลัยภายในประเทศ แต่คณะก าหนดคู่เทียบตามตารางที่ P.2ก 
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การจ้างงานโดยไม่ใช้ปริญญา การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการการศึกษาหลังปริญญา 
การด าเนินการตามนโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบาย Thailand 4.0   
 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ตารางที่ P.2ก ข้อมูลล าดับการแข่งขันและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

คู่เทียบ ประเด็นเปรยีบเทียบ ตัวช้ีวัด หรือผลงาน แหล่งข้อมูล 
คู่เทียบในประเทศ 
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
  

- ร้อยละของระบบการสนบัสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
- คะแนนการประเมินหลักสตูรพหวุิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA 
- ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตร         
พหุวิทยาการ*/หลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาท้ังหมดของ
มหาวิทยาลยั 
* เทียบเคียงกับหลักสูตรพหุวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์
ใกล้เคียงกัน 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาต่อการ
ให้บริการของบัณฑติวิทยาลยัในภาพรวม 

- บัณฑิตวิทยาลัยทั้งสอง
แห่ง 
 

P.2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
(1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ     
ตารางที่ P.2ข ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 
การ
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ของคณะ 

SC-1 การบริหารจัดการการจดัเกบ็ข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
SC-2 การสรา้งระบบหรือฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาให้ครบทุกดา้น  ได้แก่  
- ระบบการแจ้งเตือนข้ันตอนการศึกษาของนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ 
สอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์)  
- ระบบค าร้องออนไลน ์
- ฐานข้อมูลการตีพิมพเ์ผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
- ฐานข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิภายใน และภายนอก   

SA-1 มีส านักดิจิทลัและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่
ให้การสนับสนุนระบบการให้บริการ และมีพื้นท่ีในการ
จัดเก็บข้อมลูอิเล็กทรอนิกส ์
SA-2 เป็นมหาวิทยาลยัมีชื่อเสยีง โดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปะท าให้มผีู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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- ฐานข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกความร่วมมือกับสคบท.  
- ระบบจัดท าค าสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัด
คุณสมบัติ และสอบคดัเลือกเข้าศกึษาต่อในระดับบณัฑติศึกษา 
- ระบบจัดการงานค าสั่งสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
สอบการค้นคว้าอิสระ 
และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมลูของแต่ละหน่วยงานมาใช้ประโยชน์
ได ้
SC-3 การเพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา เช่น เพิ่มช่องทาง
ให้นักศึกษาปริญญาตรเีรียนล่วงหน้าในหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา 
SC-4 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป เพ่ือให้
สามารถศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา 

หลักสตูรพหุ
วิทยาการ 
 

SC-5 ผลการประเมินหลักสตูรพหวุิทยาการตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล AUN-QA เพิ่มขึ้นทุกป ี
 

SA-3 หลักสูตรมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ด้านบุคลากร SC-6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ  
 

SA-4 บุคลากรส่วนใหญ่มีคณุวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์สูง 

ด้านความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

SC-7 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนนโยบาย 
Green Campus ของมหาวิทยาลยั  

SA-5 มีแผนกลยุทธ์ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม (Green 
campus)   

P.2ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(1) ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยน าหลัก PDCA และ KM มาใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินการของกระบวนการท างานหลัก
กระบวนการสนับสนุน และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งมกีารน าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาจัดท าแผนในปีงบประมาณต่อไป โดยในปีการศึกษา 2562 
บัณฑิตวิทยาลัยน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN-QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในขององค์การ 
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หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ   
1.1 ก (1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบุคลากรทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมเดิมของบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
ขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) โดยการวิเคราะห์ SWOT  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตฯ และการประชุมสัมมนาบุคลากร โดยก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ดังนี้ วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการระบบ
สนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี พ.ศ. 2566 และหลักสูตรพหุ
วิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA” พันธกิจหลัก “สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะวิชาคู่ความร่วมมือ และบริการ
วิชาการ”   

โดยก าหนดค่านิยม GRAD-SU: Good governance มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารองค์การ 
Relationship  มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน Ability  มีความสามารถในการท างาน Determination มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน Service Mind มีจิตบริการ Unity มีความสามัคคี และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์สู่บุคลากร คู่ความร่วมมือ คณะวิชา ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านที่ประชุมและ
ช่องทางสื่อสารตามขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) และตาราง 1.1 ข1 โดยมีระบบการน า
องค์การ (Leadership system) ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ  ดังรูปที่ 1.1 ก1   

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ก(1) ระบบการน าองค์การ (Leadership system) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงเน้นการน าค่านิยม Good governance โดยก าหนดกลไกการด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 1.1 ก(1) และมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังค่านิยม Relationship, Ability, 
Determination, และ Service Mind โดยเน้นการมีจิตใจบริการ การสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.1 ก(1) การบริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

หลักธรรมาภิบาล กลไกการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
หลักประสิทธิผล ก ากับดูแลผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ 

 
หลักประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบ กลไก และเครื่องมือท่ีทันสมัย

ในการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

Strategic 
Planning 

SWOT 
Analysis 

 

MVV 
 

Communicatio
n 
& 

Operation 

Evaluation 

Knowledge 
Management 
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หลักการตอบสนอง มีการรับฟังความต้องการ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการข้อร้องเรียน  

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ 

หลักภาระรบัผิดชอบ มีการก าหนดภาระงาน ตัวช้ีวัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ 
และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

หลักความโปร่งใส มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบตรวจสอบ
งบประมาณจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาย
นอกจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ  

หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนกลยุทธ์
ขององค์การ  

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ 

หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมีการรับฟังความคดิเห็น
และเน้นหลักฉันทามต ิ

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ 

หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบอ านาจการบริหารตามล าดับช้ันการบังคับบัญชาตาม
โครงสร้างการบริหารงาน  

คณบด ี

หลักนิติธรรม ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน/ข้อบังคับ/ระเบยีบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตฯ 

หลักความเสมอภาค การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเลื่อนขั้น 
ยึดหลักความเสมอภาค  

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตฯ  

1.1 ก (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฏหมายและมีจริยธรรม 
 ผู้น าระดับสูงก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์การ การบริหารบุคคล และการปฏิบัติงานของบุคลากร             
ตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ รวมทั้งกระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัด 
และ ผู้รับผิดชอบ (ตารางที่ 6.1-1) ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ตามตารางที่  
P.1ก(5) เช่น การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโทร่วมกับคณะที่ เป็นคู่ความร่วมมือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เกณฑ์
มาตรฐานสากล AUN-QA และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น  
1.1 ก (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
 ผู้น าระดับสูงร่วมกับบุคลากรจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2566) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี (ตารางที่ 2.2-1) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การตาม
ขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) และก ากับติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ตาม
ขั้นตอนของระบบการน าองค์การในรูปที่ 1.1ก(1) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ (ประชุมทุก 2 สัปดาห์) เพ่ือ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) โดยก าหนดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเชิง
นโยบายทุกรอบ 6,9,12 เดือน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม KPI เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง มีการปรับปรุงและประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA  

ในปีการศึกษา 2562 มีการน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ มีการน าผลประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการและเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไปตามวงจร PDCA มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (ตารางที่  2.2 -2) มีการพัฒนาผู้น า
ระดับสูงและผู้น าในอนาคตโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เช่น การอบรมเกณฑ์และผู้ประเมิน AUN-QA และ EdPEx การ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สคบท. และ ทคบร. เป็นต้น มีการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือสร้างความผูกพันกับองค์การ ได้แก่ การจัด
โครงการ/ กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart student มีการวางแผนการจัดท าฐานข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เช่น ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 
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ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ฐานข้อมูล  มีการสนับสนุนทุนวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ระบบการแจ้ง
เตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงจากการไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา การจัดท าโครงการเรียน
ล่วงหน้าส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงเนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง เป็นต้น 
1.1 ข การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
1.1 ข(1) การสื่อสาร 

ผู้น าระดับสูงสื่อสารประเด็นต่าง ๆ เช่น MVV แผนกลยุทธ์ การติดตามและผลการด าเนินการตามแผน การ
ประชาสัมพันธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรม/ โครงการส าหรับนักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและโครงการ
พัฒนาทักษะนักศึกษา การตัดสินใจที่ส าคัญ และความจ าเป็นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
ผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผ่านรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายแบบสองทางและทางเดียว 
เช่น การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ระบบสารบรรณ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์ เว็บไซต์ อีเมล์ และ 
Facebook (ตารางท่ี 1.1ข (1))  
ตารางท่ี 1.1 ข(1) ระบบการสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย 

รูปแบบ/ วิธีการ ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ ผู้รับผิด
ชอบ 
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หุฯ
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าร
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ผู้ใ
ช้บ
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ฑิต

 

นัก
ศึก

ษา
สม

ทบ
/น

กัศ
ึกษ

าพิ
เศ
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การสื่อสารแบบสองทาง  
1. การประชุม  
- กรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 

x x x          1/เดือน คณบดี 

- กรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

x x x          2/เดือน เลขาน ุ
การ 

- การประชุมระดับงาน/ 
หลักสูตร 

x x x   / /      2/เดือน รอง
คณบดี
และผู้
ประ 
สาน
งาน 

- การประชุมสัมมนา x x x   /  / / /   1/ปี   
ตามแผน 

รอง
คณบดี
และ
หน.งาน 

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์  
- กลุ่มไลน์    x x / /  /    ทุกเวลา ร อ ง
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ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน 

- อีเมล์/ โทรศัพท์    x x / / / / / / / ทุกเวลา ร อ ง
ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน 

การสื่อสารแบบทางเดียว  
- ระบบสารบรรณ จดหมาย     x x / / / / / / / ทุกเวลา ร อ ง

ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน 

- เว็บไซต์/ Facebook x  x  x /  / / / / / ทุกเวลา ร อ ง
ค ณ บ ดี
แ ล ะ
หน.งาน 

1.1 ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
 ผู้น าระดับสูงมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ โดยควบคุมก ากับผู้ รับผิดชอบ
การด าเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2 -1) ผ่าน
คณะกรรมการรับผิดชอบแผนงานย่อยต่าง ๆ ได้แก่ แผนกลยุทธ์การเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ แผน
บริหารความเสี่ยง แผนการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 
6,9,12 เดือน ในวาระการพิจารณาเชิงนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการหรือวิธีการ ตามขั้นตอนในหมวด 2 (2.2) ข มีการน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี IQA และ EdPEx (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2562) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ โดย
น าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการและจัดท าแผนในปีต่อไปตามวงจร PDCA และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลตาม KPI ตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้ง
ต่อรอบปีงบประมาณ (เดือน มี.ค. และ ก.ย.) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ   
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2 ก การก ากับดูแลองค์การ 
1.2 ก(1) การก ากับดูแล       
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรก ากับดูแลด้านนโยบายโดยสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุ MVV แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผ่านคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตามโครงสร้างการบริหารงานรูปที่ P1ข(1) การก ากับดูแลด้านการเงิน 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ และกลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ รับผิดชอบในการประมาณ
การรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามแผนบนระบบ (SU-ERP) ก ากับดูแลโดย
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี (MIS) และรายงาน
การเงินต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือน และต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยทุกรอบ ไตรมาส 
ด้านความโปร่งใสในการด าเนินงานมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีระบบตรวจสอบงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง .) มีการเข้าร่วมการด าเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
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นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับการอบรม EdPex คณบดีและรองคณบดีเข้ารับการ
อบรมเป็นผู้ประเมิน EdPEx และผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มีการเตรียมบุคลากรรองรับการถ่ายทอดงานเพ่ือ
ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ   
1.2 ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจ า บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิตทุกปี และประเมินผลการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยอธิการบดี โดยมีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินทั้งสองส่วนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานปีต่อไป  
1.2 ข พฤติกรรมท่ีถูกกฏหมายและมีจริยธรรม 
1.2 ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับรองตามมาตรฐาน 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมต่อหลักสูตร บริการ และการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน มีการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA) การจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรพหุวิทยาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-
QA การจัดท าระบบการแจ้งเตือนขั้นตอนการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือลดความเสี่ยงด้านนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกด้านจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงโดยจัดท าโครงการให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบุคคลภายนอกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเก็บหน่วยกิตสะสมเพ่ือลดระยะเวลาศึกษา
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
1.2 ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีค่านิยมยึดหลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลการด าเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างมีจริยธรรม 
(ตาราง 1.1 ก(1)) และส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมตามคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
การประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
ป้องกันลอกเลียนวรรณกรรม โดยน าระบบ ithesis มาใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ 
Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ าซ้อน ปัญหาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองโดยการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
รับการอบรมโปรแกรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ เป็นต้น 
1.2 ค ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
1.2 ค(1) ความผาสุกของสังคม 
 บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของความผาสุกของสังคม ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green campus) โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีแผนในการจัดท าโครงการรณรงค์ลด
ปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมด้วยระบบ e-meeting  การเวียนเอกสารระบบ e-document 
และทางสื่อสังคมออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจการคัดแยกขยะ เป็นต้น  
1.2 ค(2) การสนับสนุนชุมชน   

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดชุมชนเพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยแบ่งชุมชนออกเป็น 2 กลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นการจัดการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 และ2) กลุ่มชุมชนในภูมิภาคตะวันตก เพื่อเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
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เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรพหุวิทยาการให้แก่ชุมชน โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นการจัดโครงการจากหิ้งสู่
ชุมชนครั้งที่ 10 เป็นต้น 

  
หมวด 2 กลยุทธ์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  

บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566) 
และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์การ ตามขั้นตอน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2.1 ก (1) (รูปที่ 2.1-1) ทั้งนี้ ในการจัดท าวิสัยทัศน์ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT              
โดยน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ข้อมูลจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562-2566 โดยมีการพิจารณา
จากข้อมูลประกอบ เช่น ผลสรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562-2566 ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลจากนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*สอดคล้องกับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
รูปที่ 2.1-1   กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process, SPP) 

 
2.1 ก (2) นวัตกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัยสร้างนวัตกรรมในการให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง โดย
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประสานงานกับส านักดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือจัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เช่น ระบบจัดท าค าสั่งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ สอบวัดคุณสมบัติ 
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ระบบจัดการงานค าสั่งสอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบ

6. ด าเนินการตามแผนและ
ประเมินผล 

4ปี (2563-2666)/1ปี (ต.ค.-ก.ย. ปี
ถัดไป) 

2. MVV CC 
ส.ค.-ก.ย.

ประชุมสัม

3. Strategic Plan* 4ปี/ 1
ปี        

   ส.ค.-ก.ย. 

1. SWOT Analysis (ข้อมูลปัจจัยภายใน/ 
ภายนอก)  

กรรมการบริหารบณัฑิตฯ & สัมมนาบุคลากร 
ส.ค.-ก..ย. 

4. กรรมการประจ า
บัณฑิตฯ 
ก.ย.-ต.ค. 

5. ถ่ายทอด สู่บุคลากร คู่ความ
ร่วมมือ ผูเ้รียน ลูกค้ากลุม่อื่น 

ต.ค.-พ.ย. 
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S 
ผู้มีส่วนได้เสีย      

 I 
ปัจจัยน าเข้า                             

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ์ 

C 
ลูกค้า 

 
-ผู้ใช้บัณฑิต 
-ผู้ปกครอง 
-ศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 

-แผนพัฒนา 
ของมศก.  
-แผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย 
-แผนกลยุทธ์
ของบัณฑิต
วิทยาลยั 
-ข้อมูลตารางที่ 
1.1-2 

 

1) ระบบน า
เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน ์
2) ระบบงาน
หลัก  
3) ระบบ
สนับสนุน  
 
 

บรรลุตาม
เป้าประสงค์
ของแผน 
กลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลยั 

 
 
 

-นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
-คณะวิชา 
-ผู้รับบริการ 

 
 

 

การค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและการปฏิบัติงาน ลดช่องว่างระหว่างส านักงานของบัณฑิต
วิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในอนาคต เป็นต้น  
2.1 ก (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
    บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ SWOT ตามข้อ 2.1 ก(1) มาพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม จากผลการด าเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมา (ตาราง 4.1-1) รวมทั้ง
ผลวิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กร เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ประจ าปีและตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
และพิจารณาจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA1-5) และคาดการณ์จากการส ารวจความต้องการของลูกค้า P.1ข (2) โดย
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน าไปสู่การปฏิบัติ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องน าเข้าเพ่ือจัดเตรียมท าแผนกลยุทธ์ต่อไป (รูป 2.1-1) จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สารสนเทศที่ส าคัญมีการกระจายและยังรวบรวมไม่เป็นระบบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้น าระดับสูงมอบให้มีคณะกรรมการระบบสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มภารกิจ
งานต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป  
2.1 ก (4) ระบบงานและสรรถนะหลัก 

ระบบงานที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย 3 ระบบงาน 1) ระบบน าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2) ระบบงาน
หลัก  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการท างานหลัก ได้แก่  2.1) การก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 2.2) การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโทร่วมกับคณะวิชาที่เป็นคู่ความร่วมมือ 2.4) การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 2.5) การสนับสนุนทุนและ
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรจากวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา และ3) ระบบสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการท างานสนับสนุน ได้แก่ 3.1) การให้บริการแก่นักศึกษา/ 
อาจารย์/คณะ 3.2) ระบบสารสนเทศ 3.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน  3.4) การพัฒนาบุคลากร  และ3.5) การเงินและ
งบประมาณ วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญโดยพิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และสมรรถนะหลัก โดยใช้ SIPOC model (รูป 2.1-2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.1-2 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ 
2.1 ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์  

บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ระบุเป้าหมาย
และเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี (ตาราง 2.1-2) จัดล าดับความส าคัญและ
เพ่ิมเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งบูรณาการแผนปฏิบัติการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “บริหารจัดการระบบสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภายในปีพ.ศ. 2566 และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA” โดยคงตัวชี้วัดที่ส าคัญ
และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโดยเน้นด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN 
QA) ให้สูงขึ้น เช่น การสนับสนุนหลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA การเพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาปริญญาตรีเรียนล่วงหน้าในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา การเพ่ิมช่องทางให้บุคคลทั่วไปเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ เป็นต้น   
2.1 ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน 
ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรด้วยกันเอง 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ MVV และน ามาใช้เป็นกรอบพิจารณาการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานในแต่ละปีและการขับเคลื่อนของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ด้วยแนวคิดการให้ความส าคัญ
กับโครงการหรือกิจกรรมที่มีตัวชี้วัดเชิงบูรณาการตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือลดการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรที่ซ้ าซ้อนและการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างงาน เช่น การจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN QA การสนับสนุนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA และการสนับสนุนการจัดท า
หลักสูตรแบบสองปริญญา /หลักสูตรนานาชาติ  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (AUN QA) เป็นต้น  
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการ 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566) 
และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักขององค์การ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ตามขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2.1 ก (1) (รูปที่ 2.1 -1) โดยก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ตามมาตรฐานสากล 2) สนับสนุนการเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) น าระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน 4. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student ดังตารางที่ 2.2-1 โดยแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563 -2566 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562-2566 
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ตารางท่ี 2.2-1 แผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ความท้าทาย/ 
ความได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าคาดการณ์รายปี งบประมาณ พ.ศ.  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

 

ผลลัพธ์  
ม.7 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และความมีช่ือเสียงด้านวิชาการของหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานสากล 
1.1 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสตูรพหุ
วิทยาการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล 
(AUN QA)  

1.1.1 หลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
สากล และเกณฑ์
มาตรฐาน  
AUN QA   

1.1.1.1 การจัดการหลักสูตร
พหุวิทยาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA 
 

SC-1,SC-2, 
SC-8,SA-1,SA-2, 
SA-4 
 
 

- ร้อยละของ criteria ที่ได้คะแนน ≥ 3 
ของการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA   
  1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาจดหมาย เริ่มประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN QA   
ปีการศึกษา 2562  
  2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาอนุรักษ์ศลิปกรรม เริม่ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA   
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

20 
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20 
 
 
 

 

 
 
 
 

40 
 
 

30 
 
 
 

 
 
 
 

50 
 
 

   40 
 
 

 

งานบริหาร
และพัฒนาฯ 
และงาน
บริหารทั่วไป 
 
 

7.1 ข (1) 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่2 : สนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา    
2.1 สนับสนุน
งานวิจัย/ งาน
สร้างสรรค์ และ
การเผยแพร่
ผลงานของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 
 

2.1.2 แสวงหาแหล่ง
ทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์จาก
ภายนอก  

2.1.2.1 จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์จากภายนอก 

SC-6,SA-1 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
แหล่งทุน 

80 80 82 84 งานบริหาร
และพัฒนาฯ 
และงาน
บริหารทั่วไป 

7.2 ก (1) 
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กลยุทธ์ที่ 3 : น าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบรหิาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน 
3.1 พัฒนาระบบ 
กลไกและ
เครื่องมือท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจดัการ 

3.1.1 น าระบบ
สารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

3.1.1.1  โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศแบบครบ
วงจร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

SC-7,SA-3,  
SA-4 

- ระบบการแจ้งเตือนข้ันตอนการศึกษา
ของนักศึกษา (ภาษาอังกฤษ สอบ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สอบ
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์)  
- ระบบค าร้องออนไลน ์
- ฐานข้อมูลการตีพิมพเ์ผยแพร่
วิทยานิพนธ ์
- ฐานข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิภายใน และ 
ภายนอก   
-ฐานข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกความ
ร่วมมือกับสคบท.  
- ระบบจัดท าค าสั่งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรอบรู้ สอบวัดคุณสมบัติ 
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- ระบบจัดการงานค าสั่งสอบ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสอบ
การค้นคว้าอิสระ 
- ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใ้ช้
ฐานข้อมูล/ระบบ  

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

    80 
 

1 
 
 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

81 

1 
 
 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

82 
 

1 
 
 
 
 
1  
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

84 

งานบริหาร
และพัฒนาฯ 
และงาน
บริหารทั่วไป 
 

7.4 ก (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ก (1) 

3.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะด้าน
ระบบสารสนเทศ 

3.2.1 สนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 

3.2.1.1  โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศ  
 

SC-1,SC-8, 
SA-6 
 

- เฉลี่ยร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละคะแนนการน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

80 
 

80 
 

80 
 

80 

80 
 

82 
 

82 
 

82 

80 
 

84 
 

84 
 

84 

85 
 

85 
 

85 
 

85 

งานบริหาร
ทั่วไป 

7.3 ก (1) 
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โครงการ  
3.3 พัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยเน้นการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(Green campus) 
 
 
 

3.3.1 สนับสนุนการ
รณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   

3.3.1.1 โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น 
การลดใช้กระดาษ 
งบประมาณ 

SC-9,SA-4,SA-5 - ร้อยละของการลดปรมิาณการใช้
กระดาษ/ งบประมาณ 

5 6 7 8 งานบริหาร
ทั่วไป 

7.4 ก(5) 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้เป็น Smart Student (โดยเน้นการพัฒนาทักษะดา้นการใช้เทคโนโลยี)   
4.1  พัฒนา
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็น Smart 
Student โดยเน้น
ด้านการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยี   
 

4.1.1 นักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 
มีคุณสมบัติ Smart 
Student โดยเน้น
ด้านการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยี   
 

4.1.1.1 โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาทักษะ 
ในการพัฒนานักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา  
ด้านการใช้เทคโนโลยี   

SC-5,SC-6, 
SA-3,SA-4 

- เฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม                          
- ร้อยละคะแนนการน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม 
  

80 
 

80 
 

80 
 

80 

80 
 

82 
 

82 
 

82 
 

80 
 

84 
 

84 
 

84 

85 
 

85 
 

85 
 

85 

งานบริหาร
และพัฒนาฯ 
และงาน
บริหารทั่วไป 

7.4 ก (1) 
 

7.2 ก(1) 
 

7.2 ก(1) 
 

7.2 ก(1) 
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2.2 ก (2) การน าแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566) และแผน

ระยะสั้น 1 ปี (แผนปฏิบัติการ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี จากนั้นหัวหน้างานน าไป
ถ่ายทอดในที่ประชุมระดับงานสู่บุคลากรผู้รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจเพ่ือน าไปด าเนินการโครงการ/  กิจกรรม
ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดในแผนโดยเสนอผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากอธิการบดี หรือคณบดี   
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ดังรูปที่ 2.2-1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2-1 แผนผังการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 

2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ในแต่ละปีงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ ท าหน้าที่รวบรวมค าของบประมาณการใช้จ่ายในการ

ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การจากกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เสนอผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาประมาณ
การรายรับและรายจ่ายจากแหล่งงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือใช้ในการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ท าให้องค์การมีความมั่นใจในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการ โดยกลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ ท าหน้าที่รวบรวมและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนรายสัปดาห์ และทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน รวมทั้งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส เพ่ือเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
2.2 ก (4) แผนด้านบุคลากร  
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าแผนบุคลากรเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 2) วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพ่ือให้
ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มี
ศักยภาพยิ่งขึ้น 4) มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 5) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     
ดังตารางที่ 2.2-2 
 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนในปี

ต่อไป 

แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  

ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 

ถ่ายทอดสูก่ลุ่มภารกิจ  
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ีและ

แผนปฏิบัติการ 
ตามแผนกลยุทธ์  

(โครงการ/กิจกรรม)  

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั 
เห็นชอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตาม

แผน ทุกรอบ 6, 9, 12 เดือน 
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ตารางท่ี 2.2-2 แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพ่ือให้ได้คนดี  
คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 
2.1 วิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อการ
วางแผนก าลังคนและสรรหาใหไ้ด้
คนท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องตาม
ภารกิจและทิศทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

2 . 1 . 1  มี แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง ที่
สอดคล้องและมีการด าเนินการตาม
แผนของมหาวิทยาลัย 

มแีผนอัตราก าลังบณัฑิต
วิทยาลัย  
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 

2.2 บุคลากรมีคุณวุฒิและมีความ
พร้ อมในการปฏิ บั ติ ง าน  และ
ความก้าวหน้าของบุคลากรตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย  

2.2.1 มีระบบและกลไกในการสรร
หาบุคลากร และความก้าวหน้าของ
บุ ค ล า ก ร ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

มีระบบและกลไกการสรร
หาบุคลากร และ
ความก้าวหน้าของ
บุคลากรตามแนวทางของ
มหาวิทยาลยั  

งานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
3 . 1บุ ค ล า ก ร มี ศั ก ย ภ า พแ ล ะ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ   

3.1.1 สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิ จ ก รรมพัฒนาบุ ค ล ากรส าย
สนับสนุนวิ ชาการเพื่ อ เพิ่ มพูน
ความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มี
ศักยภาพยิ่งข้ึน  

โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะและ
สมรรถนะรวม 7 โครงการ 
(โดยมีโครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 2 
โครงการ) 

งานบริหารทั่วไป 

2.2 ก (5) ตัววัดผลการด าเนินการ  
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ MVV และยุทธศาสตร์คณะ โดยใช้ระบบ 

Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดตัววัดผลการ
ด าเนินงานและมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ขับเคลื่อนความส าเร็จตามวัต ถุประสงค์ด้านคุณภาพ                
การให้บริการ กระบวนการภายใน การพัฒนาองค์กร และการเงิน จากนั้นผู้น าระดับสูงโดยคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยจะร่วมกันจัดท าแผนด าเนินงานของแต่ละฝ่ายและก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายคณะ ระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติการท าได้โดยผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมรายงานผลเมื่อเสร็จ
สิ้นการด าเนินงาน เพ่ือให้หัวหน้างานของแต่ละงานรวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละงาน ก่อนส่งให้งานแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมและสรุปข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามวาระเชิงนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการตามตัววัดที่ส าคัญซึ่ง
ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามตารางท่ี 2.2-1  
2.2 ก (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ   

บัณฑิตวิทยาลัยได้คาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดที่ส าคัญตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
ของบัณฑิตวิทยาลัย (ตารางที่ 2.2-1) ทั้งนี้ พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสูงกว่าคู่เทียบ (ตารางที่ P.2ก) ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563  จึงได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาขึ้น เพ่ือติดตามการศึกษาของนักศึกษาและช่วยลดระยะเวลาใน
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การศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาให้น้อยลง และอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้ น 
เป็นต้น 
2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกรอบ 6,9,12 เดือน  ใน
วาระการพิจารณาเชิงนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยโดยมีการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการ หรือวิธีการด าเนินการ ในกรณีที่แผนปฏิบัติการใดด าเนินการไม่ถึง
เป้าหมายในแต่ละรอบร้อยละ 20 หรือปรับเพ่ิมหรือลดโครงการ/กิจกรรมในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนท าให้
สามารถน าแผนใหม่ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดของแผนฯ เช่น มีการเสนอทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  4/2563 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยมีการรายงานความก้าวหน้า และปรับตัวชี้วัดเพ่ิมจ านวน 1 ตัวชี้วัด และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิท-19 จ านวน 3 โครงการ 
และรอบ 9 เดือน โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2563 โดยมีการรายงานความก้าวหน้า และปรับตัวชี้วัดเพ่ิมจ านวน 2 ตัวชี้วัด และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิท-19 จ านวน 2 โครงการ เป็นต้น  

 
หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 เสียงของลูกค้า 
3.1 ก.การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1 ก (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการรับฟัง การสร้างความผูกพัน และสังเกตผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีการสื่อสาร และรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตาราง P.1ข(2)) ในหลายช่องทาง (ตาราง 3.1-1) ดังนี้ 1) การสื่อสารแบบสองทาง 
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  การประชุมระดับงาน/หลักสูตร การประชุมสัมมนา การ
ประชุมวิชาการ 2) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มไลน์ อีเมล์/ โทรศัพท์ การสื่อสารแบบทางเดียว  ได้แก่  ระบบสาร
บรรณ จดหมาย และเว็บไซต์/ Facebook ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาความถี่ในการรับฟัง เพ่ือน าข้อมูลและ
สารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป เช่น การได้รับข้อมูลจากนักศึกษาใน
เรื่องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านระบบ ithesis ด้านการเงิน ด้านขั้นตอนการ
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มาด าเนินการจัดท าระบบถาม-ตอบ (FAQ) และเผยแพร่
ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย Facebook กลุ่ม line gradclinic เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาต่อไป 
3.1 ก (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการรับฟังผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
จะน าไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร การให้บริการ และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
การให้บริการ โดยใช้วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้าในหลายช่องทาง  (ตารางที่ 3.1-1) เช่น ได้น าข้อมูลจากการ
สอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะวิชาน าไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
ต่อไป 
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ตารางที ่3.1-1 วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า    
วิธีการสื่อสารและฟังเสียงลูกค้า 
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ๆ 

ความถี่ วัตถุประสงค์ 

การสื่อสารแบบสองทาง          
1.การประชุม          
- กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย         1/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน

,รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน 
   

- การประชุมระดับงาน/หลักสูตร         2/เดือน สื่อสาร,ประสานงาน
,รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน 

- การประชุมสัมมนา        1/ปีตาม
แผน 

สื่อสาร,ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์,   
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน   

- การประชุมวิชาการ          1/ปีตาม
แผน 

บริการวิชาการ,รับฟัง
ความคิดเห็น,สร้าง
ความผูกพัน   

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน ์          
- กลุ่มไลน์        ทุกเวลา ประสานงาน,

ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน     

- อีเมล์/ โทรศัพท ์        ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน    

การสื่อสารแบบทางเดียว          
- ระบบสารบรรณ จดหมาย 
แบบสอบถาม 

       ทุกเวลา ประสานงาน,
ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน     

- เว็บไซต์/ Facebook        ทุกเวลา ประสานงาน,
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ประชาสมัพันธ์, 
รับฟังความคิดเห็น
,สร้างความผูกพัน    

 
3.1 ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1 ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน  

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน จากผู้ใช้บริการต่าง ๆ 
ได้แก่ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม เพ่ือให้ได้สารสนเทศจากผู้รับบริการอย่างครบถ้วน ส าหรับ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและการให้บริการ ดังตารางที ่3.1-2 
ตารางที ่3.1-2 วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของบัณฑิตวิทยาลัย  

 
 

วิธีการประเมินความพึง
พอใจ 

และความไม่พึงพอใจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (แบบสอบถามที่เป็นเอกสาร)  
ด้านการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ 

             2/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการ 
ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ
วิชา 

              1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

             2/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ทุน
วิจัย ทุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์แก่นักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

             1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 
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ด้านการจดัประชุม
วิชาการ อบรม สัมมนาแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคคล
ทั่วไป  

             1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

             1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ทางเว็บไซต์ของบัณฑติวิทยาลัย (แบบสอบถามแบบออนไลน์) 
  
ด้านการใช้บริการของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

             1/ปี กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

ด้านการให้บริการทั่วไป         ตลอดเวลา กลุ่มภารกิจด้าน
การวางแผนฯ 

กล่องรับความคดิเห็น 
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ          ตลอดเวลา กลุ่มภารกิจด้าน

บริหารฯ 
  
3.1 ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดข้อมูลส าคัญเพ่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1) ร้อยละของระบบการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2) คะแนนการประเมินหลักสูตรพหุ
วิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA 3) ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ*/หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัย (*เทียบเคียงกับหลักสูตรพหุวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ใกล้เคียงกัน) 
และ4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม          
ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงกว่าคู่เทียบ ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการแบบครบวงจรขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และการให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการมากขึ้นต่อไป 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
3.2 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น  
3.2 ก (1) หลักสูตรและบริการ 

บัณฑิตวิทยาลัยค้นหาความต้องการหลักสูตรและบริการ โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศเรื่องความต้องการ  
ความคาดหวัง (ตาราง P.1ข(2)) ที่ได้จากช่องทางการสื่อสาร (ตาราง 3.1-1) เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับ ดูแล
หลักสูตรและบริการในการพัฒนาหลักสูตรและบริการต่างๆ ให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (รูป 6.1-1) และการปรับปรุงหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ AUN-QA โดย
สอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
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3.2 ก (2) การสนับสนุนผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยการน าข้อมูลความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้า (ตารางที่ P.1ข(2)) เสียงของลูกค้า (ตารางที่ 3.1-2) เพ่ือพิจารณาระบบสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ก าหนดความต้องการข้อมูลของผู้เรียนในด้านระบบสารสนเทศต่างๆ และผู้รับผิดชอบ ที่ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนเข้ามาสืบค้นได้ (ตารางที่ 3.2-1) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุง  
3.2 ก (3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

บัณฑิตวิทยาลัยจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือความชัดเจนในการมุ่งเน้นลูกค้าตามตาราง P.1ข
(2) เช่น ผู้เรียนหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
ลูกค้าในอนาคต เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook การ
ออกบูธในงานสัปดาห์วิชาการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและมีการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
กระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรพหุวิทยาการมากขึ้น เป็นต้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ได้แก่ คณะวิชา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของคณะวิชา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการในด้านการ
ก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการจัดประชุม
วิชาการประจ าปีเพ่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
3.2 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.2 ข (1) การจัดการความสัมพันธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในระบบสนับสนุนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น  ดังเช่น ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่
คณะวิชา ด้านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า 
เพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง ดังตารางที ่3.2-1 
ตารางที ่3.2-1 ระบบการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า (ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

ระบบการสนับสนุน 
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วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
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ด้านระบบสารสนเทศ 
- ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต ์
และฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
 

       สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน 

งานบริหารทั่วไป 
และงานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ -ระบบการให้บริการ

แบบฟอร์มออนไลน ์
       สนับสนุน

,สร้างความ
ผูกพัน 
 
 

-ระบบการจดัท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) 

       สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน 

-ระบบการสืบค้น
วิทยานิพนธ์/ระบบ Dspace  

         สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน 

ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- เกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ/คู่มือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

       สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน 

งานบริหารทั่วไป 
และงานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ - ข้อมูลหลักสตูรการศึกษา

ระดับบณัฑติศึกษา 
       สนับสนุน

,สร้างความ
ผูกพัน 

-โครงการ/กจิกรรมการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

       สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน 

-การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การศึกษา /ทุนวิจัย/ทุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์  

       สนับสนุน
,สร้างความ
ผูกพัน 

ด้านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-การประชุมวิชาการ        สนับสนุน

,สร้างความ
ผูกพัน 

งานบริหารทั่วไป 
และงานบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 

3.2 ข (2) การจัดการข้อร้องเรียน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม

อ่ืนผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจในการรับบริการ รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน และหลีกเลี่ยงข้อ
ร้องเรียนลักษณะเดียวกันในอนาคต โดยมีก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้อง เรียนตามช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป ดังตารางที ่3.2-2 
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ตารางที ่3.2-2 การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากร และลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้รับผิดชอบหลัก 
ประเด็นเร่ืองร้องเรียน ช่องทางการรับเร่ือง

ร้องเรียน 
ผู้รับผิดชอบ การจัดการแก้ไขข้อ

ร้องเรียน 
1. การก ากับดูแลหลักสตูร และการจัด
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

- กลุ่มไลน์ 
- อีเมล์/ โทรศัพท ์
- ร ะบ บส า ร บร ร ณ 
จดหมาย  
- เ ว็ บ ไ ซ ต์ / 
Facebook 
- กล่ องรับฟั งความ
คิดเห็น 

ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลักสตูรพหุวิทยาการ 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรพหุ
วิทยาการ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย/งานบรหิารและพัฒนา

วิชาการ 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

3. การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ รองคณบดฝี่ายบริหาร/ 
งานบริหารทั่วไป 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

4. การสนับสนุนทุนและข้อมลูแหล่งทุนวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์  

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
และวิจัย 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

5. การบริการวิชาการและการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

6.การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 

ทันที/ทุก 2 สัปดาห ์

 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
4.1 ก. การวัดผลการด าเนินการ 
4.1 ก (1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

ระบบวัดผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือใช้ติดตามผลการด าเนินงานโดยรวม ได้แก่ ตัวชี้วัดที่
ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 แผนปฏิบัติการของแผนกลยุทธ์ 
(ตารางที่ 2.2-1) ส าหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ได้แก่ ตัวชี้ วัดของกระบวนการ
ท างานส าคัญซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (หมวด 6 ตารางที่ 6.1-1) ตัววัดด้าน
ผู้เรียน ผู้รับบริการ (หมวด 3) ด้านบุคลากร (หมวด 5) และการเงิน งบประมาณ แสดงตัวอย่างตามตารางท่ี 4.1-1 
ตารางท่ี 4.1-1 ตัวอย่างตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและการวิเคราะห์ทบทวน 

วัตถุประสงค ์ ตัววัด ความถี่ 
 

ผู้รับผิดชอบ/การวิเคราะห์
ทบทวน 

ผลลัพธ ์

ผลการด าเนินงาน
โดยรวม 

ตัววัดตามแผนกลยุทธ์ รายป ี - คณบดีและรองคณบด ี
- เทียบค่าเป้าหมาย 
- GAP/trend analysis 

7.4 (ข) 

ตัววัดตามแผนปฏบิัติการ 
ตามตาราง 2.2-1 

6-9-12 เดือน - คณบดีและรองคณบด ี
- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- GAP/trend analysis 

7.4 (ข) 
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ผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าวัน  
 

Leading/lagging indicators ตาม
หมวด 6.1 ตัวอย่างเช่น  
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสตูรพหุวิทยาการ 
-ความพึงพอใจของนักศึกษา/ อาจารย์/ 
คณะ ในการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

 
 
- ภาคการศึกษา 
 
 
- ทุกครั้งท่ีใช้
บริการ 
- ติดตามผลการ
บริการรายสัปดาห ์
- สรุปผลการ
ประเมินรายป ี

- คณบดีและรองคณบดี  
- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- GAP/trend analysis  

7.2 ก(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ 

- ผลประเมินการประกันคุณภาพของ
หลักสตูร 

- รายปีการศึกษา - กรรมการบริหารหลักสูตร 
- GAP/trend analysis 

7.1 ข(1) 

- ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
- ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการที่
ส าเรจ็การศึกษา 

- รายปี - คณบดีและรองคณบด ี
- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- เทียบค่าเป้าหมาย 
- GAP/trend analysis  

7.1 ก 

ด้านผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

- ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการ 
- จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
- ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับ
การจัดการแก้ไข 

- รายปีการศึกษา  
 
- รายปีการศึกษา 

- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- GAP/trend analysis 

7.2 ก(1), 
7.2 ก(2) 

ด้านบุคลากร - ขีดความสามารถ/อตัราก าลัง 
- การพัฒนาบุคลากร 
- ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
- ร้อยละคะแนนการน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม 
-ความพึงพอใจ/ความผูกพัน 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- รายปี - คณบดีและรองคณบด ี
- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- เทียบค่าเป้าหมาย 
- GAP/trend analysis 

7.3 

ด้านการเงิน - การเบิกจ่ายเป็นไปตามประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
- สัดส่วนการใช้จ่ายตามพันธกิจต่างๆ 
ขององค์การ 

- รายไตรมาส 
 
- รายปี 

- เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- เทียบค่าเป้าหมาย 
- GAP/trend analysis 

7.5 

ด้านอื่น ๆ - ผลการประหยัดพลังงาน - รายปี - เลขานุการคณะ 
- หัวหน้างานและกลุม่ภารกิจ 
- GAP/trend analysis 

7.4 ก(5) 
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4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
บัณฑิตวิทยาลัยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่เทียบ พิจารณาจากความส าคัญที่จะท าให้องค์การบรรลุ

วิสัยทัศน์ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่เทียบจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะในการด าเนินงาน
เช่นเดียวกัน มีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และมีแหล่งข้อมูลส าหรับการเทียบเคียง            
โดยก าหนดประเด็นเปรียบเทียบ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดข้อมูลส าคัญเพ่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านต่าง ๆ  
ดังนี้ 1) ร้อยละของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2) คะแนน
การประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA 3) ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พหุวิทยาการ*/หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (*เทียบเคียงกับหลักสูตรพหุวิทยาการที่
บูรณาการศาสตร์ใกล้เคียงกัน) และ4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม  ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากรสูงกว่าคู่เทียบ ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการแบบครบวงจรขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือลดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการมากขึ้นต่อไป 
4.1 ก (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

บัณฑิตวิทยาลัยน าข้อมูลจากการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การประเมินผลการสอน 
การส ารวจความต้องการ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีวิธีการรับฟัง
ตามช่องทางการสื่อสารทางเดียวและสองทาง เช่น facebook, website กล่องรับฟังความคิดเห็น จดหมาย ระบบ
สารบรรณ เป็นต้น (ตารางที่ 3.1-1) รวมทั้งการวิเคราะห์สัดส่วนการตลาดจากข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ โดยน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการทบทวนตัวชี้วัด
ผลการด าเนินการตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ (ตารางที่ 2.1-1) และการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ (ตารางที ่6.1-1)  
4.1 ก (4) ความคล่องตัวของการวัด 

ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงส าคัญของสถานการณ์จากภายในและภายนอก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ กฎหมาย/ ข้อบังคับท่ีส าคัญ การเงินและงบประมาณ ความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ผู้บริหารก ากับดูแลการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมอบหมายกลุ่ม
ภารกิจผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ และ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือทบทวนหรือปรับตัวชี้วัดหรือการด าเนินการ
เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงที  เช่น การออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 เพ่ือก ากับ ดูแล การจัดท าหลักสูตร
ใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับล่าสุด เป็นต้น     
4.1 ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  

ผู้บริหารก าหนดให้มีการติดตามทบทวนผลการด าเนินงานทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการตาม
กลุ่มภารกิจ ตามความถี่และผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 4.1-1 ประกอบด้วย การวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินงานระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามแผนปฎิบัติการ รวมทั้งผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ด้วยวิธีการเทียบกับค่าเป้าหมายร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม (GAP/trend 
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analysis) ของตัวชี้วัดต่าง ๆ ผู้บริหารมอบหมายให้กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ ท าหน้าที่
รวบรวมติดตามผลการด าเนินการจากกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ น าผลการวิเคราะห์ทบทวนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารที่ประชุมทุกสัปดาห์ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยที่ประชุมทุกเดือน เพ่ือรับทราบและพิจารณาอนุมัติผลการทบทวนและแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
4.1 ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1 ค (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
  คณะกรรมการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ที่มีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในหน่วยงานโดยเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
ภายใต้หลักการของ PDCA โดยมีการคัดเลือก best practice ประกอบด้วยผลงานที่มีการปรับปรุงงาน ผลงานที่มี
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นที่ตอบสนองผู้เรียนและผู้รับบริการ ผลงานที่สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน KM Day ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานและ
บุคลากรคณะวิชาน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับล่าสุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการประสานงานในขั้นตอน ต่าง ๆ แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร ของคณะวิชา  
4.1 ค (2) ผลการด าเนินการในอนาคต 

จากการทบทวนผลการด าเนินงานตามข้อ 4.1 ข และตารางที่ 4.1.1 หากพบว่า ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ร้อยละของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2) คะแนนการประเมินหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ AUNQA             
3) ระยะเวลาในการด าเนินการในขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การให้บริการออกเอกสาร
หรือหนังสือราชการ 4) ระยะเวลาเฉลี่ยของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบจะน าผลการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามค่าคาดการณ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทบทวนหรือปรับปรุง
แผนกลยุทธ์  และกระบวนการท างานที่ส าคัญ ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ 
4.1 ค (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
 บัณฑิตวิทยาลัยน าผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการในข้อ 4.1 ข มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการในทุกระดับในระหว่างการด าเนินการตามแผนและสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกับกลุ่มภารกิจฯ โดยพิจารณาจาก 1) เรื่องที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 2) เรื่องที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 3) โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนา/ปรับปรุง เช่น 
ขีดความสามารถของสถาบัน ระยะเวลา ทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งงบประมาณ ตัวอย่างของเรื่องที่ได้มีการ
พิจารณาในการปรับปรุง เช่น ด้านการให้บริการนักศึกษา ได้มีการปรับปรุงแบบค าร้องแบบออน ไลน์เป็น
ภาษาอังกฤษ ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้มีการแปลหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
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ด้านการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การจัดท าโครงการเรียนล่วงหน้าส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น     
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ก ความรู้ของสถาบัน 
4.2 ก (1) การจัดการความรู้ 

บัณฑิตวิทยาลัย สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารดูแล และมีคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือด าเนินการตามระบบการ
จัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2-1) ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย และน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดได้
ต่อไป  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4.2-1 ระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

4.2 ก (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และกลุ่มภารกิจ              

ด้านต่าง ๆ ดูแลรับผิดชอบด าเนินการเพ่ือเพ่ิมและกระจายองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ตารางที ่4.2-1) ผ่านระบบการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย (รูปที่ 4.2-1) โดย
มีคณะกรรมการจัดการความรู้ จะจัดท าแผน และติดตาม ประเมินผล ทุก 6 เดือน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตาม
เป้าประสงค ์และสื่อสารสู่ประชาคมผ่านทางช่องทางต่างๆ (ตาราง 1.1 ข(1)) เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการสัมมนา KM ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะวิชาคู่ความร่วมมือ เป็นต้น   

 
 
 
 

จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้  

คณะกรรมการบริหารบัณฑติ
วิทยาลัย 

      คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

วางแผนการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 

ด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล 

MVV 

SA/SC 

รายงานผลการ
ด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
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ตารางที่ 4.2-1 สรุปแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562  
ยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรมการ

จัดการความรู้ 
เป้าประสงค์ บุคลากรเป้าหมาย ฝ่ายทีรั่บผิดชอบ 

แผนพัฒนาบัณฑติ
วิทยาลัย พ.ศ. 2563-
2566 แผนงานท่ี 3.1  
พัฒนาระบบ กลไก
และเครื่องมือในการ
บริหารจดัการ 
 

แผนกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ตาม
แผนเป้าหมาย KM 
รวมจ านวน 10 
เป้าหมาย 
 
 

เพื่อน าไปใช้ในการ
บริหารจดัการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

ผู้บริหาร บุคลากร  
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ หัวหน้างาน 
บุคลากร 

4.2 ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2 ข (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

ข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซ่ึงบ่งชี้
การบรรลุเป้าหมายตามแต่ละกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ ได้รับการกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย และกระจายไปยังงานและกลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ (รูปที่ 2.1-1 และ ตารางที่ 4.1-1) ข้อมูล
และสารสนเทศเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันจากบุคลากรในงานและกลุ่ม
ภารกิจด้านต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ภายใต้การก ากับดูแล และตรวจสอบโดย หัวหน้างาน และรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานผลการด าเนินงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่ก ากับดูแลตามรอบการติดตาม 
(รูปที่ 2.1-2 และตารางที่ 4.1-1) นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ เว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย เป็นส่วนสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลบนเว็บไซต์ มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ แบ่งหน้าที่กับกลุ่ม
ภารกิจต่างๆ ที่มีข้อมูลโดยตรง ระบบสารสนเทศหลักสนับสนุนการท างานของบัณฑิตวิทยาลัย คือ (1) การ
ประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับ นักศึกษา คณะวิชา คู่ความร่วมมือต่างๆ และ
ผู้สนใจ ร่วมกับระบบติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ facebook (2) ระบบ back office ที่รวบรวมข้อมูลการใช้
งานเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ปฏิทิน กิจกรรม งานจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (3) ระบบสารบรรณออนไลน์ เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับหนังสือราชการต่างๆ จากภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก บัณฑิตวิทยาลัยยังมีระบบ 
Wifi internet ครอบคลุมส านักงาน ห้องเรียน และห้องประชุม (ตารางที่ 4.2-2) ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา  
ตารางที ่4.2-2 วิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้จัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ   

ความต้องการ วิธีการจัดการ hardware วิธีการจัดการ software 
ความสะดวกในการใช้
งาน 

- จัดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
- จัดห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรพหุ
วิทยาการ รองรับการใช้งานได้อยา่งเพียงพอกับ
ความต้องการ 
- จัดคอมพิวเตอร,์ visualizer และ projector 
ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรยีนนักศึกษา
หลักสตูรพหุวิทยาการ  

-ระบบสารสนเทศท่ีมีความพร้อมและสะดวกต่อ
ผู้ใช้และเชื่อมต่อกับระบบ single sign on ของ
มหาวิทยาลยั 
-ระบบ wireless internet ครอบคลุมทั่วพ้ืนท่ี  
-ระบบสารสนเทศ เพื่อการท างานอื่นๆ เช่น ระบบ
การท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) , 
ระบบฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Dspace), ระบบการรับสมัครนักศึกษา(ออนไลน์), 

https://drive.google.com/file/d/1WLHro8k7gom36LHcETj9uz3II4QRIUtr/view?usp=sharing
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- จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อคอมพวิเตอร์ส าหรับ
บุคลากร และนักศึกษา 
 

ระบบการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้ม 
(ออนไลน์), ระบบรับสมัครการประชุมวิชาการ 
(ออนไลน์) เป็นต้น 

ความถูกต้องทันสมัย
พร้อมใช้งาน และการ
บ ารุงรักษา 

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ส านักงานก่อนและหลังการปฏิบัตงิาน 
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียนก่อนและหลังการเรียนการสอน 

- ใช้ software ถูกลิขสิทธิ์และทันสมัย เช่น 
Microsoft office,Windows, antivirus พร้อม
และเพียงพอส าหรับคอมพิวเตอรข์องบัณฑิต
วิทยาลัยทุกเครื่อง 
-มีเจ้าหน้าท่ีด้านระบบสารสนเทศดูแลความ
เรียบร้อยเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์   

ความปลอดภัยของ
ระบบ และข้อมูล 

- มีส านักดิจิทลัเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เป็นแม่
ข่าย ดูแล ควบคุม และความปลอดภัยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  
   

- ระบบการยืนยันตัวตน และ password  
- ระบบส ารองข้อมูลส าคัญของบณัฑิตวิทยาลัย 
- ระบบ cloud storage ส ารองข้อมูลส่วนบุคคล 
- โปรแกรม anti-virus จากมหาวทิยาลัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร 

4.2 ข (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยการดูแลของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการลงทะเบียนระบบการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้
งาน ในการเข้าถึงข้อมูลส าคัญและข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ username และ password ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และมีการก าหนดล าดับขั้นตอนของการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรกลุ่มต่างๆ (ตารางที่             
4.2-3) กรณี password สูญหาย บุคลากรต้องติดต่อส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนด 
password ใหม่ โดยไม่อาจกู้ password เดิมกลับคืนได้เพ่ือป้องกันการขโมยรหัสผ่าน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยน 
password ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด  นอกจากนี้ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยียังมีระบบส ารองข้อมูลที่ส าคัญ
เป็นประจ าทุกเดือน เช่น ฐานข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรและ
นักศึกษายังสามารถใช้ระบบ cloud storage เช่น google drive ส าหรับการส ารองข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบ
ออนไลน์ Microsoft Word และมีโปรแกรม antivirus มีลิขสิทธิ์ถูกต้องพร้อมใช้งานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกเครื่อง โดยมีล าดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังนี้ (ตารางที ่4.2-3)  
ตารางที ่4.2-3 ล าดับขั้นการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มบุคลากร ข้อมูลที่เข้าถึงได้ 
บุคลากร,นักศึกษา และบุคคลทั่วไป   สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบับัณฑิตวิทยาลัย และข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง

เว็บไซต์ บณัฑติวิทยาลัย, Face book  เป็นต้น  

บุคลากร  สามารถเข้าถึงเรื่องเวียนต่าง ๆ  ได้จากทาง e-mail กลุ่ม line และเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ สามารถเข้าถึงระบบ back office ตามที่ไดร้ับมอบหมายจากบณัฑติวิทยาลัย เช่น 

ระบบไอทสีิส ระบบเว็บไซต์ เป็นตน้  
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาหลักสตูร 
พหุวิทยาการรายบุคคล 

สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวรายบคุคล ได้จากระบบ Reg. ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรรายบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวรายบคุคล ได้จากทางระบบ Portal ของมหาวิทยาลัย 
เช่น account profile, เงินเดือน (staff info service) เป็นต้น  
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4.2 ข (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
ในการดูแลความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย นั้น มีวิธีการโดยการท างาน

ร่วมกันระหว่างกลุ่มภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ กับกลุ่มภารกิจอ่ืนๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกลุ่มภารกิจ
ด้านแผนและประกันคุณภาพ ออกแบบตารางเก็บข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั้งระบุรอบการรายงานและกลุ่มภารกิจที่
รบัผิดชอบ (ตารางที่ 2.1-1) จากนั้นมีการน าแผนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
สื่อสารและแจ้งแต่ละกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ โดยการก ากับดูแลของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือก ากับดูแลการเก็บข้อมูล
และการรายงานข้อมูลสู่ฝ่ายวางแผนฯ ตามรอบที่ก าหนด มีการแจ้งเตือนไปยังแต่ละกลุ่มภารกิจก่อนถึงรอบการ
รายงานข้อมูล นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
จัดเก็บและติดตามผลลัพธ์ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยค านึงถึงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานเป็น
ส าคัญ ในปัจจุบันระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น บริการ internet ระบบข้อมูลส่วนบุคคล 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และระบบ back office ได้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ท าให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเหล่านี้ได้โดยสะดวกผ่านการ log in เพียงครั้งเดียว ซึ่งเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยจัดเป็น
ระบบสารสนเทศหลักของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีข้อมูลต่างๆ และข่าวสารส าคัญส าหรับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ดูแลและก ากับโดยคณะกรรมการระบบสารสนเทศ และมีการส าร้องข้อมูล
เว็บไซต์ทุกสัปดาห์ 
4.2 ข (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

การดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย นั้น อยู่ภายใต้การดูแลร่วมกันของรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกปี โดยผู้น าระดับสูงร่วมกับบุคลากร
ที่ดูแลระบบสารสนเทศ ในการก าหนดขอบเขตของอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องได้รับการบ ารุงรักษาในปีนั้นๆ มีการ
ปรับปรุง software ให้ทันสมัยทุกปี นอกจากนี้ บุคลากรสามารถดาวน์โหลด software พ้ืนฐานที่ทันสมัยส าหรับ
ใช้งานประจ าวัน เช่น Microsoft office, Windows, Antivirus ลิขสิทธิ์ถูกต้องของมหาวิทยาลัยได้ ในกรณี
อุปกรณ์ขัดข้องหรือเสียฉุกเฉิน บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบแจ้งข้อขัดข้อง โดยเมื่อรับเรื่อง บุคลากรที่ดูแลระบบ
สารสนเทศมีขั้นตอนด าเนินการแก้ไขทันที (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) บัณฑิตวิทยาลัยรับฟังข้อเสนอแนะด้านความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศ (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากบุคลากรและนักศึกษา และมีการสรุป และน าเสนอเข้าที่
ประชุมกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือก ากับ ติดตามการปรับปรุง 
4.2 ข (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉินส าหรับระบบโปรแกรมข้อมูล และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนี้ 1) ระบบข้อมูลที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัยจะถูกส ารอง
จัดเก็บไว้ในระบบเครือข่าย server โดยมีแม่ข่ายดูแลระบบ ได้แก่ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) 
ส าหรับภาวะฉุกเฉินเช่นไฟตกไฟดับ บัณฑิตวิทยาลัยมีเครื่องส ารองไฟ (UPS) ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  3) 
การปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล มีการส ารองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ใน เอ็กเทอนอลฮาร์ดดิส หรือ google 
drive ซึ่งท าให้บุคลากรสามารถท างานได้จากภายนอกกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น   
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน (ด้านบุคลากร) 
5.1 ก ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
5.1 ก (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง   

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่ใช้ในการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง โดยผู้น าระดับสูง พิจารณา
ข้อมูลที่ส าคัญและข้อก าหนดต่างๆ (รูปที ่2.1-1, รูปที ่5.1-1) ข้อมูลบุคลากรปัจจุบัน (ตารางที่ P.1ก(3-1)) แผนกล
ยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว (ตารางที่ 2.2-1) ความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต มาตรฐานคุณภาพ 
และการบริการ เพ่ือประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัย (ตารางที่ 5.1-1) ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในการจัดอัตราก าลัง คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ ฝ่ายงาน
กลุ่มภารกิจด้านการวางแผนฯ การเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประเมินและวิเคราะห์
กรอบอัตราก าลัง ที่มีอยู่เดิมเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส าคัญและข้อก าหนดต่างๆ  เพ่ือร่างแผนอัตราก าลัง และก ากับ 
ติดตามและทบทวนแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างใหม่ 
จาก 5 งาน เป็น 2 งาน  (รูป P1ข(1) เพ่ือความคล่องตัวและการท างานทดแทนกันได้ในอนาคต  
ตารางที ่5.1-1 การประเมินอัตราก าลังและขีดความสามารถของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อมูลทีส่ าคัญ ข้อก าหนด ผลลัพธ ์
-MVV  
-การเกษียณอาย ุ
-CC  
-การเปลีย่นแปลงท่ีส าคญั
ต่างๆ 
-Strategic plan  
-SA SC  
-หลักสูตร และบริการ 
ผลการด าเนินงาน 
 
ด้านทักษะ (skill) 
 
 
 
 
ด้านความรู้  
(knowledge)  
 
 
 
 
ด้านทัศนคต ิ
(Attitude) 

สายสนบัสนุนวิชาการ ลูกจ้าง  

ด้านอัตราก าลัง   
-ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศลิปากร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

-กรอบอัตราก าลัง 
ของงาน/กลุ่มงาน 
-ภาระงาน  

7.3 ก (1) 

ด้านขีดความสามารถ   
-มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั  
ครอบคลมุงาน 4 ด้าน 
ด้านปฏิบัติการ  
ด้านการวางแผน  
ด้านการประสานงาน  
ด้านการบริการ 
และมีคณุวุฒิและมสีมรรถนะที่ส าคัญ ดังนี้ 
-มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตร ี
-มีทักษะคอมพิวเตอร ์
-มีจิตส านึกในการให้บริการ  
-มีการเรยีนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
-มีความผูกพันท่ีมตี่อส่วนราชการ 

ความรู ้
ความสามารถ 
ตรงตามคุณสมบัติ
ของ 
ต าแหน่งงาน 

7.3 ก (1) 
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5.1 ก (2) บุคลากรใหม่   
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ โดยใช้กระบวนการสรรหา คัดเลือก 

แข่งขัน ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตามท่ีก าหนด และด าเนินการประกาศรับสมัครพร้อมรายละเอียดของการสมัครในหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และมีกระบวนการจ้างงานตามขั้นตอนการบริหารบุคลากร โดยมี
คณะกรรมการสอบคัดเลือกประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือก (รูปที ่       
5.1-2) บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรปัจจุบันให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ (ตารางที่ 2.2-1) ในการรักษาบุคลากรใหม่ จัดระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงานให้บุคลากรใหม่ มี
ระบบการปฐมนิเทศบุคลากร เพ่ือให้เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย จรรยาบรรณ ความก้าวหน้า สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ สถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน สนับสนุนให้
บุคลากรใหม่อบรมและพัฒนา คณบดีต้อนรับบุคลากรใหม่เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ มีการยกย่อง ชมเชย และ
มอบรางวัลกับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับบัณฑิตวิทยาลัยประจ าปี เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี และมีระบบการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร  (รูป 5.1-1)   
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.1-1 ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร                                รูปที่ 5.1-2 กระบวนการจ้างงาน 
 
5.1 ก (3) การท างานให้บรรลุผล 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคคล ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน              
(รูปที่ P1ข(1)) โดยแบ่งบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พหุวิทยาการจากคณะร่วม บุคลากรในงาน/กลุ่มงาน และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (คณะกรรมการ
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้างาน) ตามสายงานของแต่ละกลุ่มเพ่ือ

การประกาศรบัสมัคร 

 

ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร                                
 

ประเมินขดีความสามารถและอัตราก าลัง 

 

จ้างงานทดแทน 

 
บุคลากรใหม ่

 
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

 
บุคลากรมีขดีความสามารถและมีประสิทธิภาพสูง 

 
การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว ้

 

การท างานทดแทน 

กระบวนการจ้างงาน 

 

ปฏิเสธ 

 

สอบข้อเขียน ฯ  

 

ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

 

สอบสัมภาษณ ์

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอการจ้างไป
ยังมหาวิทยาลัย 

 

ผ่าน 

พอ 
ไม่พอ 
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ด าเนินการตามกระบวนการท างานที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนด (รูปที ่6.1-1) และตามแผนกลยุทธ์ซึ่งผู้น า
ระดับสูงก าหนดตัวชี้วัดของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) ถ่ายทอดสู่งาน/กลุ่มงาน และบุคคล 
โดยสอดคล้องกับ MVV บัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรใช้ระบบบริหารบุคลากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมให้ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และมอบหมายฝ่ายวางแผนฯ ติดตาม
ผลลัพธ์ที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มงาน (ตารางที่ 6.1-1) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ทุก 6-9-12 
เดือน  
5.1 ก (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการจัดการในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตราก าลังที่เปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 2.1-1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (รูปที่ 5.1-1) และแผนกลยุทธ์ 
(ตารางที่ 2.2-1 โดยบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนใช้ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ตามแผน KM (ตารางที ่     
4.2-1) เพ่ือให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือสามารถท างานทดแทนกันได้ และมีการจัดอบรมพัฒนาขีด
ความสามารถ สมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1)  
5.1 ข. บรรยากาศด้านบุคลากร  
5.1 ข (1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความ
สะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร โดยก าหนดนโยบายและมีเป้าประสงค์หลักคือสถานที่ท างานสะอาด 
สะดวกสบาย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการท างาน ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (ตาราง 
P.1ก(3-2) บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อัคคีภัย เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการใช้ระบบกล้องวงจรปิด
ติดตั้งตามจุดที่ส าคัญภายในบัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการด้านปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
การเตรียมพ้ืนที่ท างาน ห้องประชุม โต๊ะเก้าอ้ี และอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานและ
เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร จัดกิจกรรม 5ส และจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด จัดพ้ืนที่ให้บุคลากร
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ มีห้องส าหรับรับประทานอาหาร และมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน  และรายงานผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน าไปพิจารณา 
ทบทวน ปรับปรุงต่อไป 
5.1 ข (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร โดย
สนับสนุนบุคลากรด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  (ตารางที่ 5.1-2) เพ่ิมจากสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยดูแลบุคลากรด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการประชุมทุกสัปดาห์ และยังมีนโยบาย
ส าคัญในการสื่อสาร/ ถ่ายทอด/ การท าความเข้าใจขององค์กรกับบุคลากร ในการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม และรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์กรร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นต้น  
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ตารางที ่5.1-2 ตารางสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ  
 

สิทธิประโยชน ์
บุคลากรกลุ่มต่างๆ  

ข้าราชการ/
พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 

ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ    
การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และพฒันาบุคลากร ได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงาน 

   

กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเลี้ยงสังสรรคแ์ละจับสลากของขวัญในงานปีใหม่ 
การท าบุญเลี้ยงพระ การรดน้ าขอพร และการเลีย้งสังสรรค์ในงานสงกรานต์  

   

สวัสดิการน้ าดืม่    
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอตอ่การปฏิบัติงานของบุคลากร    
ความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด    
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรโดยการสนับสนุนการให้รางวัลประจ าปี    
5.2 ความผูกพันของบุคลากร                       
5.2 ก.ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
5.2 ก (1) วัฒนธรรมองค์การ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในลักษณะเป็นครอบครัว ความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
และเอ้ืออาทรต่อกัน เน้นเรื่องการท างานด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้อง MVV และ CC 
บัณฑิตวิทยาลัยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รูปที ่4.2-1 และตารางที่ 2.2-1) ท าให้เกิดความร่วมมือและการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร และผลการปฏิบัติงานส าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดีในงานทุกระดับ จึงท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี (ตารางที่ 7.1ข(1)) และส่งเสริมให้เกิดความผูกพันโดยมีคณบดีเป็น
แบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังเช่น การดูแลเอาใจใส่บุคลากร การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม เน้นการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ มีความเป็นกัลยาณมิตร การสร้าง
ความรักความสามัคคี การสร้างความผูกพัน และในแต่ละปีจะมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย (ตารางที่ 2.2-2)  
5.2 ก (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยฝ่าย
แผนฯ ไดใ้ช้แบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพ่ือก าหนดปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนประสิทธิผลของบุคลากร 
(ตาราง  P.1ก(3-2) และใช้แบบสอบถามประเมินความผูกพันของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ  รายงานผู้น าระดับสูงและ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และน ามาเป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ต่อไป  
5.2 ก (3) ประเมินความผูกพันของบุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยฝ่ายวางแผนฯ ประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และประเมินความผูกพันของ
บุคลากร นอกจากนี้ ยังรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การพบปะผู้บริหารในการ
ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ การรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของบุคลากร การขาดงาน ข้อร้องเรียน ความปลอดภัย 
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และผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือน เพ่ือติดตามประเมินความผูกพันของบุคลากร  โดยน า
ผลมาวิเคราะห์ และน าเข้าที่ประชุมผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสร้างความผูกพันของบุคลากรทุกปี (ตารางที่ 2.2-2)  
5.2 ก (4) การจัดการผลการด าเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยใช้
ระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้ท างานบรรลุผลส าเร็จ โดยก าหนดการประเมิน Key Performance 
Indicators (KPI) 70% และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (competency) 30% ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหารจัดการ (เฉพาะต าแหน่งผู้บริหารแต่ละระดับ) 
และสมรรถนะตามสายงานถ่ายทอดจาก MVV ยุทธศาสตร์ ค่านิยมขององค์กร แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานของบุคลากรแต่ละสายอย่างชัดเจน บุคลากรสายสนับสนุน มีภาระหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับ MVV ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยน าผลลัพธ์จากการท างาน เช่น ผลการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ผลความส าเร็จของงานตามแผนปฏิบัติการ (รูปที่ 7.4 (ข)) เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน บัณฑิตวิทยาลัย ประเมินผลการท างานตาม KPI และสมรรถนะ 2 รอบต่อปี คือ 
เมษายนและกันยายน โดยด าเนินการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี 
เลขานุการคณะ หัวหน้างาน เป็นกรรมการประเมิน  และแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2 ข (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนความต้องการการพัฒนา
ของสถาบัน และการพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร (รูปที่ 5.2-1) มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความต้องการของบุคลากร ผู้บริหารรายบุคคล (รูปที่ 5.1-1) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรก าหนดทักษะความรู้ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ในแต่ละงานจะมีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอน
งาน การหมุนเวียนงานเพ่ือให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในฝ่ายงาน ในการพัฒนาบุคลากรก าหนดให้ทุกคนเข้า
รับอบรมและบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละ
ปี และงบประมาณส าหรับการเข้าอบรมให้กับบุคลากรรายบุคคล บุคลากรจะต้องส่งรายงานความรู้ที่ได้รับและการ
น ามาใช้ประโยชน์ มีการติดตามทุก 6 เดือน และเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทบทวน 
ก ากับ และติดตามและเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (รูป 2.1-1) นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 
2562 บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ให้มีการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx จึงก าหนดให้ผู้บริหาร 
ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และเลขานุการคณะ  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างาน 
เข้าร่วมการอบรม EdPEx เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 100%  
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รูปที ่5.2.1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5.2 ข (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบัณฑิต
วิทยาลัยในหลายระดับ โดยบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร จะต้องประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และฝ่าย
แผนฯ จะสรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและเป็นข้อมูล
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป ส าหรับเรื่องที่มีความส าคัญกับ
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย  เช่น แนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ทุกคนที่ผ่านการอบรมจะถูกมอบหมายให้
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในกลุ่มงานที่ดูแล เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ฝ่ายวางแผนฯ จะทบทวน วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (ตาราง 4.1-1) โดยเทียบผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา การบรรลุผลของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ความพึงพอใจของบุคลากร เป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ SPP (รูปที่ 2.1-1) เมื่อพบโอกาสในการปรับปรุงจะน าไปปรับปรุงการออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการท างาน และพัฒนาแผนปฏิบัติการต่อไป 
5.2 ข (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
มีแผนในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ตารางที่ 2.2-2) มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2 -1) มีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรทุกคน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเพ่ือเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร  มีแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือ
ตรวจสอบทักษะที่จ าเป็นเพื่อความก้าวหน้าของต าแหน่งงานของบุคลากร และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ช่วยเหลือในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

การจัดท าข้อตกลงการประเมิน KPI  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) 
6.1 กระบวนการท างาน 
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
6.1 ก (1) ข้อก าหนดของหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

บัณฑิตวิทยาลัยระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ ตามเกณฑ์                   
และพันธกิจขององค์การ ดังนี้ 

หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2558 และ เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA  

งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น รวมทั้งข้อก าหนดในการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามข้อก าหนดของแหล่งงบประมาณและแผนงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ตามพันธกิจ ได้แก่ การก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับปริญญาโทร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ โดยมีกระบวนการท างานส าคัญ แบ่งเป็น     

1) กระบวนการหลัก ได้แก่ 1.1) การก ากับดูแลหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 
1.2) การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.3) การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการระดับ
ปริญญาโทร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ 1.4) การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ และ1.5) การ
สนับสนุนทุนและข้อมูลแหล่งทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจาก
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  

2) กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ 2.1) การให้บริการแก่นักศึกษา/ อาจารย์/คณะ 2.2) ระบบสารสนเทศ 
2.3) ระบบการจัดการข้อร้องเรียน  2.4) การพัฒนาบุคลากร  และ2.5) การเงินและงบประมาณ    

โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้ ดังตารางที่ 6.1-1 
ตาราง 6.1-1 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด ตัวชี้วัดส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1. กระบวนการหลัก 
1.1 การก ากับดูแลหลักสตูรและ
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิชา 
            1.1.1 การก ากับดูแล
หลักสตูร   
 
         1.1.2 การก ากับดูแลการ
จัดการศึกษา  
            - การคัดเลือก
นักศึกษา 

 
 
 
 
- หลักสูตรได้มาตรฐาน และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร  
- คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ระดับบณัฑติศึกษา และ

 
 
 
 
- มีระบบกลไกในการตรวจสอบก ากับ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- มีระบบและกลไกตรวจสอบคณุสมบัติ
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑข์อง
หลักสตูร 
- มีระบบและกลไกตรวจสอบขั้นตอน
การท าวิทยานิพนธ์/ การค้นควา้อิสระ

 
 
 
 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
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            - การท าวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ 
             
 
 
          - การส าเร็จการศึกษา 
 
           - โครงการเรยีน
ล่วงหน้า/ บุคคลภายนอก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
ระดับบณัฑติศึกษา และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
- จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 

ของนักศึกษาทุกข้ันตอนเป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ 
- มีระบบและกลไกตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้มีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ข้อบังคับฯ 
 
- จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน 

1.2 การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

- การบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ผู้รบับริการ 
ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง  

- ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

งานบริหารทั่วไป 

1.3 การผลิตบณัฑติหลักสูตรพหุ
วิทยาการระดับปรญิญาโท
ร่วมกับคณะวิชาที่เป็นคู่ความ
ร่วมมือ 
     1.3.1 การพัฒนาหลักสูตร   
 
 
     1.3.2 การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล  
 
      
 
     1.3.3 การพัฒนานักศึกษา  
      
     1.3.4 การสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

 
 
 
 
- หลักสูตรได้มาตรฐานและ
ปรับปรุงตามรอบเวลาที่ก าหนด 
 
- การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 
- บัณฑิตมีคณุสมบัติที่พึง
ประสงคส์อดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 
- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
เหมาะสม 
- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
บรรยากาศ และสถานท่ี
เหมาะสม ทุนการศึกษา 

 
 
 
 
- ผลการประเมินการด าเนินการดา้น
การประกันคณุภาพของหลักสตูรตาม
เกณฑ์ AUN-QA 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา/  
- คะแนนประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้
บัณฑิต 
 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

 
 
 
 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และผูป้ระสานงาน 
งานบริหารทั่วไป  
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้ประสานงาน และ 
งานบริหารทั่วไป 

1.4 การบริหารจดัการและการ
ประกันคณุภาพ  
     - การจัดท าแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (ระยะสั้น-
ยาว)/ แผนการประกันคณุภาพ 
     - การถ่ายทอดแผนฯ สู่ผู้
ปฏิบัต ิ
     - การด าเนินการตามแผน/ 
การปรับแผน (รอบ 6,9,12 
เดือน) 

 
 
- พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  
- การประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูรพหุวิทยาการตาม
เกณฑ์ สกอ. (IQA) และ AUN 
QA 
- การประกันคณุภาพระดับ
องค์การตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) 
/EdPEx 

 
 
- ความส าเร็จของแผนเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดร้อยละ  80 
- ผลการด าเนินการด้านการประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกหลักสตูร  
- ผลการด าเนินการด้านการประกนั
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
คณะกรรมการบรหิาร
บัณฑิตวิทยาลัย 
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     - การประเมินผล
ความส าเร็จของแผนฯ 
     - การน าผลการประเมินใน
การจัดท าแผนไปปรับปรุงแก้ไข
ในการด าเนินงานปีงบประมาณ
ต่อไป 

 

1.5 การสนับสนุนทุนและข้อมูล
แหล่ งทุนวิ จั ย  การ เผยแพร่
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

- ข้อก าหนดของผู้สนับสนุนทุน
วิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
- แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 

- จ านวนทุนสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
- จ านวนทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานตีพิมพ/์ เผยแพร่  
- ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย  
- มีฐานข้อมูลแหล่งทุนเผยแพร่แก่
นักศึกษา 

งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

2. กระบวนการสนบัสนุน  
2.1 การให้บริการแก่นักศึกษา/ 
อาจารย์/คณะ 
     นักศึกษา: จัดท าคู่มือ
นักศึกษา ระบบ iThesis 

 
- ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องผู้รับบริการ
ทุกกลุ่ม 

 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการทกุกลุ่ม 

 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

2.2 ระบบสารสนเทศ  
     - การสืบค้นวิทยานิพนธ์/ 
ระบบ Dspace  
           
       
      - ฐานข้อมูลแหล่งทุน
วิทยานิพนธ ์ 
 
      - ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
       
      - การสื่อสารในองค์การ/ 
การประชาสัมพันธ์/  การรับฟัง
ความคิดเห็น  

 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 
  
 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
- มีช่องทางการสื่อสารกับกลุม่
ผู้เรยีน กลุ่มลูกค้าอ่ืน คู่ความ
ร่วมมือและผูม้ีส่วนได้เสีย ทุก
กลุ่ม แบบช่องทางเดียว และ 2 
ช่องทาง ได้แก่ Website 
ไปรษณีย์ แบบฟอร์ม/ค าร้อง 
online (บฑ1-4,บฑ6) กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น FB, Line, E-
mail โทรศัพท์ การประชุม การ
มาติดต่อด้วยตนเอง ระบบสาร
บรรณ 
 

 
- จ านวนวิทยานิพนธ์ท่ีน าขึ้นในระบบ
ฐานข้อมูลมีความครบถ้วนตามจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 100 
- มีฐานข้อมูล/ การประเมินความพึง
พอใจการใช้ส าหรับให้บริการนักศกึษา 
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
เกณฑ ์
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
 
 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
 
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
งานบริหารทั่วไป 
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2.3 ระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
 

- มีช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและข้อร้องเรยีนได้รับ
การแก้ไข 

- ร้อยละของจ านวนข้อร้องเรียนทีไ่ด้รับ
การจัดการแก้ไขร้อยละ 100 

คณะกรรมการบรหิาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.4 การพัฒนาบุคลากร 
 
 

- แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนพัฒนาบุคลากร 
- แผนการประเมินบุคลากร 

- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

งานบริหารทั่วไป 
 

2.5 การเงินและงบประมาณ  
     - การตั้งงบประมาณ 
(ประมาณการรายรับ-รายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ)  
     - การปรับแผน (เมื่อไดร้ับ
การพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณจริง) 
     - การจัดซื้อจัดจา้งและ
เบิกจ่ายตามแผนบนระบบ (SU-
ERP) 
    - การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี (MIS) 

 
- แผนกลยุทธ์การเงินและ
งบประมาณ (แผนระยะยาว) 
- พรบ.จัดซื้อจัดจา้ง 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562 
- การรายงาน 
 

 
- ผลการด าเนินงานตามแผน 

 
งานบริหารทั่วไป 
 

 
6.1 ก (2) แนวคิดการออกแบบ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่สถาบันใช้ออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือด าเนินการออกแบบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรที่ระบุในข้อ 6.1ก(1) ตามแนวทางในข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการน าสมรรถนะหลักขององค์การ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทักษะของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการออกแบบหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน
มาแล้วภายใน 5 ปี ดังนี้  

สภามหาวิทยาลยั 
สภาวิชาการ  

คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
บัณฑิตวิทยาลัยออกแบบระบบงานที่ส าคัญประกอบด้วย 3 ระบบงาน 1) ระบบน าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

2) ระบบงานหลัก และ3) ระบบสนับสนุน ซึ่งวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญโดย
พิจารณาตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก โดยใช้ SIPOC model (รูปที่ 2.1-2)  รวมทั้งมี
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การน าสมรรถนะหลักขององค์การ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้เสีย 
มาเป็นข้อมลูประกอบในการออกแบบ และใช้วิธีการปรับปรุงงานตามวงจร PDCA (รูปที ่6.1-1)  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.1-1 กระบวนการ PDCA 
 

6.1 ข. การจัดการกระบวนการ 
6.1 ข (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
ข้อก าหนด ตัวชี้วัดส าคัญ ผู้รับผิดชอบในกระบวนการท างานประจ าวัน (Daily operation) (ตารางที่ 6.1-1) 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (รูปที่ 6.1-1) กระบวนการท างานส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน  คือ 
กระบวนการน าให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ที่ใช้ SIPOC (Supplier-Input-
Process-Output-Feedback-Customer) (รูปที่ 2.1.2) และติดตามและปรับปรุงการท างานของกระบวนการ
ท างานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามหลัก PDCA (รูปที ่6.1-1) 
6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญให้สอดคล้องตามกระบวนการหลักโดยออกแบบ
ตาม SIPOC model (รูปที่ 2.1.2) และด าเนินการตามข้อก าหนด (ตารางที่ 6.1-1) โดยผู้น าระดับสูงพิจารณาจาก
ข้อมูลความต้องการของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลประเมินสมรรถนะและขีดความสามารถ
ของบุคลากร และเสียงของลูกค้า เพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย 3 ด้าน  คือ 
กระบวนการน าให้บรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน  ตามข้อก าหนดที่ระบุใน 6.1ก(1) 
ให้ส าเร็จตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (collaboration resource) และมีผู้รับผิดชอบใน
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย งานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ  งานบริหารทั่วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงาน และก าหนดตัวชี้วัดส าคัญของ
กระบวนการ (ตารางที ่6.1-1)  
6.1 ข (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุง
หลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความแปรปรวน อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ 
SIPOC model ร่วมกับ PDCA (รูปที่ 6.1-1 และ 6.1-2) ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนารวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่ผู้น าระดับสูงใช้ติดตาม การด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การด าเนินการของบัณฑิต
วิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตามข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ (ตารางที ่4.1-1, 6.1-1 และ 6.1-2)  

Action 
สรุปผลการ

Check 
ติดตามการ

Plan 
การวางแผน

Do  
จัดสรร
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ตารางที ่6.1-2 ข้อมูลที่น ามาใช้ปรับปรุงและเกณฑ์คุณภาพ 
พันธกิจ ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการ

ปรับปรุง 
เกณฑ์คุณภาพ ตัวอย่างการปรับปรุง 

ผลิตและก ากบัดูแลการผลิต
บัณฑิตระดบับัณฑติศึกษาของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

SPP, CC,ระยะเวลาการ
ส าเรจ็การศึกษา 
 

สกอ., AUNQA, 
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร  

จัดท าระบบการแจ้งเตือนข้ันตอนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สนับสนุนการท าวิจัย/ งาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

SPP,จ านวนทุน,จ านวน
งบประมาณทีส่นับสนุน
การที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

สกอ., AUNQA, 
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

แสวงหาแหล่งทุนอุดหนุนการท าวทิยานิพนธ์
จากภายนอกเช่น การจดัท าฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอก  

บริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

SPP, การใช้ประโยชน์  การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

พัฒนาระบบการประเมิน ความรู้กอ่น-หลัง 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ให้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการที่ใช้ในการจัดการนวัตกรรม โดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์พิจารณาปัจจัยภายในและ

ภายนอก ที่สอดคล้องกับ MVV วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ CC โดยมีนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียน
การสอนและการวิจัย และนวัตกรรมจากการท างานประจ า ตามแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (กลยุทธ์ 1, 2 
และ3) โดยก าหนดให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการด าเนินการสร้างนวัตกรรม
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ  ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการ ติดตาม สรุป การ
ด าเนินการ ที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ดังเช่น ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการวิจัยที่
เกี่ยวกับการน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 1 เรื่อง  คือ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบ e-learning (ทั้งรายวิชา) ส าหรับรายวิชา 104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม” เป็นต้น   
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการ มีผู้น าระดับสูงติดตามผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญ โดยก าหนดตัวชี้วัด (ตารางที่ 2.2-1) กระบวนการท างานหลักและกระบวนการสนับสนุน 
ถ่ายทอดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและไปสู่โครงการ/กิจกรรม มีการก ากับ ติดตามเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาด การท างานซ้ าซ้อน เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ลดต้นทุน โดย
ผู้บริหารก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินตามการขออนุมัติของแต่ละโครงการฯ  โดยใช้ระบบการเงินการคลังของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP ในการควบคุมการท างานให้มีประสิทธิผล (มีการก าหนดโครงการฯ งบประมาณ 
การเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี) ท าให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถติดตามการด าเนินงานของโครงการ 
ตัวชี้วัดและความส าเร็จได้ โดยฝ่ายวางแผนฯ และฝ่ายการเงินที่มีการประสานข้อมูลกัน การด าเนินการโครงการฯ 
ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้การ
เบิกจ่ายทางการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ได้วางแผนจัดท าไว้ก่อน  นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัย             
มีนโยบายการประหยัดทรัพยากร เช่น การลดการใช้กระดาษ และมีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพ่ิมสูงขึ้น 
เช่น โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ตามแผนกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.2-1) เป็นต้น 
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6.2 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยคัดเลือกคู่ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ค านึงถึงการส่ง

มอบตามข้อก าหนด เวลาและพร้อมใช้งาน (ตาราง P.1ข(3)) และการด าเนินการที่ช่วยยกระดับผลการด าเนินการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจัดการผู้ส่งมอบด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ด้านบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เช่น วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดโครงการ บัณฑิต
วิทยาลัยด าเนินการผ่านกฏระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง (ตาราง P.1ก(5))  ในรูปแบบกรรมการเพ่ือจัดซื้อ และ
กรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ผลการด าเนินงานและรายการค่าใช้จ่ายมีการบันทึกในระบบการเงินการคลังของบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือน าไปสรุปผลรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย รายไตรมาส เพ่ือวิเคราะห์และ
ให้ข้อคิดเห็น  
6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2 ค (1) ความปลอดภัย 

บัณฑิตวิทยาลัยมีวิธีการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการมีความปลอดภัย โดยให้ความส าคัญและ
มีนโยบายด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการ (ตาราง P.1
ก(3-2)  และตาราง P.1ข(2) ผ่านการก ากับของรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโดยผ่าน
การแสกนลายนิ้วมือในการเข้าออกบัณฑิตวิทยาลัย มีระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือติดตามเหตุการณ์ไม่ปกติ ติดตั้งแสง
สว่างให้เพียงพอในส านักงาน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นการป้องกัน/ลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการทบทวนในแผนการจัดการความเสี่ยงประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตาม 
สรุป ประเมินผล และรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย และน าไปเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการ SPP (รูปที่ 2.1-1) นอกจากนี้  มีการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่างๆ จะถูกรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย และน าไปทบทวนต่อไป (ตารางที ่4.1-1)  
6.2 ค (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดวิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย มาตรการส าคัญ ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน และตัวอย่างการด าเนินการ (ตารางที ่6.2-1) และก าหนดให้บุคลากรทุกคน ต้องเข้ารับการอบรม
และฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดไฟไหม้ มีการเตรียมความพร้อม  ตรวจสอบ และติดป้ายบอกทางใน
การใช้บันไดหนีไฟ  มีการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุกเดือน มีการติดตั้งกล้องวรจรปิด กรณีหากมีภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน ให้มีการสั่งการโดยตรงจากคณบดีและทีมบริหารในการปฏิบัติการเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
สามารถด าเนินกิจกรรมหลักได้เป็นปกติมากที่สุด   
 ตารางที ่6.2-1 วิธีการจัดการกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

มาตรการส าคัญ ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน 

การด าเนินการ ตัวอย่าง 

1. ป้องกันเหตุ ไฟไหม ้ เช่น การอบรม การซ้อมหนีไฟ ตรวสอบอุปกรณด์ับเพลิง ตรวจสอบบันไดหนไีฟ 
2. เผชิญเหต ุ น้ าท่วม เช่น การแจ้งการอพยพ การป้องกัน 
3. ระงับเหต ุ ลักขโมย เช่น ตรวจสอบกล้องวงจรปิด การเก็บรักษาทรัพยส์ิน ระบบคีย์การด์ แสกน

ลายนิ้วมือ  
  



 

41 
 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ :ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ 
7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ตารางท่ี 7.1-ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ระยะเวลาเฉลีย่ของนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสตูรพหุวิทยาการ) ที่ใช้ใน
การศึกษา  

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย 

2.75 2.80 5 

ข้อ 2 ระยะเวลาเฉลีย่ของนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ที่ใช้ในการศึกษา  

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย 

- - 3.4 

ข้อ 3 ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานตพีิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม /ปี  

ร้อยละ  60 20 - 

ข้อ 4 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม /ปี  

ร้อยละ  - - 20 

ข้อ 5 ผลการประเมินคณุลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม  

คะแนน 4.63 4.00 4.77 

ข้อ 6 ผลการประเมินคณุลักษณะบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

คะแนน 2.25 3.00 3.13 

ข้อ 7 ผลรวมการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการ TQF จากผู้ใช้บัณฑิต 
(หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม และ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอนุรกัษ์ศิลปกรรม) 

คะแนน 3.44 3.50 3.95 

ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ต่อหลักสูตร  

คะแนน 4.40 4.60 4.38 

ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อหลักสูตร  

คะแนน 3.75 3.86 3.18 

7.1-ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานและภาวะฉุกเฉิน 
7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ตารางท่ี 7.1-ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ 
AUNQA (ก าหนดรับการประเมินปีการศึกษา 2562) 
*หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม (ก าหนดรับการประเมินปีการศึกษา 2562)  
*หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) (ก าหนดรับการประเมินปี
การศึกษา 2563) 

คะแนน - - อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมิน 

 



 

42 
 

ข้อ 2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการตามเกณฑ์ 
สป.อว. (สกอ. เดิม) คะแนนเฉลีย่ 
(หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอนุรกัษ์ศิลปกรรม) 

คะแนน 
 

3.20  
(ระดับ

ดี) 

 3.33 
(ระดับ

ดี) 

อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมิน 

ข้อ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑติวทิยาลัย คะแนน 
 

4.01 
(ระดับ

ดี) 

4.70 
(ระดับดี
มาก) 

อยู่
ระหว่าง

การ
ประเมิน 

ข้อ 4 ร้อยละของระบบบริการการศึกษาทีเ่ป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์   ร้อยละ  - - ร้อยละ 
53.85 

7.1-ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
ตารางท่ี 7.1-ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยและทรัพยส์ิน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  (เช่น การเกิดอัคคภีัย ความ
เสียหายของข้อมูลระบบสารสนเทศ  ความเสียหายจากการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน)  

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 2 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันตามเแผนรองรับ
สถานการณ์โรคระบาด 

ร้อยละ - - 100 

ข้อ 3 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายหลังการเขา้ร่วม โครงการ/
กิจกรรมการอบรมความรูค้วามเขา้ใจด้านความปลอดภยัและการปอ้งกันการเกิดอัคคีภัย  

ร้อยละ - - 92.80 
(4.64) 

 
7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ตารางท่ี 7.1-ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน   

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ต่อหลักสูตร  

ร้อยละ 3.81 3.86 3.86 

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อหลักสูตร  

ร้อยละ 3.81 3.86 4.14 

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตฯุ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ร้อยละ 3.07 3.11 3.11 

ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

ร้อยละ 3.07 3.11 3.56 

ข้อ 5 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยที่รบัผิดชอบดา้นระบบ  ithesis ที่มีต่อ
การให้บริการระบบของบริษัทคู่ความร่วมมือ  

คะแนน - - 3.13 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ตารางท่ี 7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน   

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร 
พหุวิทยาการ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ และ 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) 

คะแนน 4.07 4.23 3.78 

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) 

คะแนน 2.89 3.31 3.16 
 
 

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อหลักสูตร 
พหุวิทยาการ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ และ 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) 

คะแนน 3.81 3.86 4.00 

ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุฯ และ 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม) 

คะแนน 3.07 3.11 3.33 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนน - - 4.11 

ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการ
จากบัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนน - - 3.68 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย คะแนน - - 3.60 

ข้อ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนน - - 3.21 

ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

คะแนน 3.96 4.03 4.03 

ข้อ 10 ผลการประเมินเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คะแนน 4.35 4.40 4.27 

ข้อ 11 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย 

เรื่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ข้อ 12 ความไม่พึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย 

เรื่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ข้อ 13 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่อการให้บริการของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ข้อ 14 ความไม่พึงพอใจของคณะต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ข้อ 15 ความไม่พึงพอใจของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิต
วิทยาลัย 

เรื่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ข้อ 16 ความไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย  

เรื่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ข้อ 17 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลแหล่งทุน ร้อยละ - - 89.60 

ข้อ 18 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ฐานข้อมูล/ระบบ ร้อยละ - - 89.80 

ข้อ 19 ร้อยละคะแนนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (การพัฒนาทักษะของนักศึกษา 
ด้านการใช้เทคโนโลยี) 

ร้อยละ - - 92.80 

ข้อ 20 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม (การพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี) 

ร้อยละ - - 100.00 

ข้อ 21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (การพัฒนาทักษะของนักศึกษา 
ด้านการใช้เทคโนโลยี) 

ร้อยละ - - 92.20 

7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ตารางท่ี 7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน    

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะน าให้ผู้อืน่รู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร) 

คะแนน - - 3.50 

ข้อ 2 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะน าให้ผู้อืน่รู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร) 

คะแนน - - 4.00 

ข้อ 3 ผลการประเมินความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะในการใช้
บริการจากบณัฑติวิทยาลยั (จะแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ 
ขององค์กร) 

คะแนน - 3.67 4.17 

ข้อ 4 ผลการประเมินความผูกพันของคณะในการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลยั  
(จะแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักองค์กร หลกัสูตร และบริการตา่ง ๆ ขององค์กร) 

คะแนน - - 3.81 

ข้อ 5 ผลการประเมินความผูกพันของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้บริการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย (จะแนะน าให้ผู้อืน่รู้จักองค์กร หลักสูตร และบริการต่าง ๆ ขององค์กร) 

คะแนน - - 3.58 

ข้อ 6 ผลการประเมินความผูกพันของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตอ่การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการบริการวิชาการ ได้แก่  โครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานระดับบณัฑิตศึกษา และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
โครงการจากหิ้งสู่ชุมชน)   

คะแนน - - 4.15 

ข้อ 7 ร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตฯุ และ สาขาวิชา
อนุรักษ์ศิลปกรรม)  

ร้อยละ 90 68.42 100 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3 ก (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
ตารางท่ี 7.3 ก (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร   

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1  ค่า FTES ของหลักสูตรพหวุิทยาการ 
-หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตฯุ 
-หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  

ค่า FTES  
3.88 
5.33 

 
16.20 
17.87 

 
7.21 
14.40 

ข้อ 2 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากร 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพฒันาทักษะการใช้
เทคโนโลยีตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 4 ผลการประเมินความรู้ของบคุลากรทีไ่ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

คะแนน 4.50 4.38 4.62 

ข้อ 5 ผลการประเมินความรู้ของบคุลากรทีไ่ด้รับเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี  

คะแนน - - 4.60 

7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน    
ตารางท่ี 7.3 ก (2) บรรยากาศการท างาน   

    ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนน 4.20 4.21 4.24 

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความมั่นคงในงาน  คะแนน 4.18 4.21 4.29 

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

คะแนน 4.54 4.55 4.77 

ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 5 ส  
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตัิงาน และเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

คะแนน - 4.35 4.49 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการป้องกันและการเกิดอัคคภีัย 

คะแนน - - 4.85 

ตารางท่ี 7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร    

     ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร     
ข้อ 1 จ านวนข้อร้องเรียนของบุคลากร จ านวน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ข้อ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน  คะแนน 4.57 4.60 4.72 

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คะแนน 4.22 4.24 4.25 
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ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตอ่ลักษณะของงาน 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

คะแนน 4.30 4.31 4.31 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

คะแนน 4.22 4.25 4.31 

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 
ตารางท่ี 7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรตามเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลย ี

ร้อยละ - - 100 

ข้อ 2 ร้อยละของจ านวนบุคลากรตามเป้าหมายทีไ่ด้รับความรูเ้พิ่มขึน้หลังการอบรม ร้อยละ - - 100 
ข้อ 3 ร้อยละคะแนนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ - - 93.20 
ข้อ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ร้อยละ - - 93.40 

ข้อ 5 ร้อยละความส าเรจ็ของตัวช้ีวัดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนการพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 6 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรตามแผนการพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 7 ผลการประเมินความรู้ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นภายหลังการ
เข้ารับการพัฒนา 

คะแนน 4.35 4.38 4.62 

ข้อ 8 ผลการประเมินการน าความรู้ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

คะแนน 4.32 4.38 4.60 

ข้อ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร ตามแผนการพัฒนาบคุลากร 

คะแนน 4.35 4.39 4.64 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.4 ก (1) การน าองค์การ  
ตารางท่ี 7.4 ก (1) การน าองค์การ  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 พัฒนาระบบ/ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน - - 4 

ข้อ 2 เฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีตามเปา้หมาย 

ร้อยละ - - 91.00                                                                                                                                                      

ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาต่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 

คะแนน 4.01 4.03 4.05 

ข้อ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการต่อความสะดวก
และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 

คะแนน - - 4.00 

ข้อ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อความสะดวก
และรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 

คะแนน - - 4.00 
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ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะต่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน 

คะแนน - - 3.67 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษาตอ่ความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 

คะแนน - - 3.18 

ข้อ 8 ผลการประเมินของบุคลากรต่อความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ข้อ 9 ผลการประเมินของบุคลากรต่อระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร 
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม 

คะแนน 4.00 4.00 4.20 

ข้อ 10 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทาง
ขององค์กรให้ผู้บริหารและประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

คะแนน 4.00 4.00 4.13 

ข้อ 11 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างความผูกพัน
ร่วมมือท่ัวท้ังองค์กร รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

คะแนน 4.00 4.00 4.27 

ข้อ 12 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และ
ความผูกพันเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการด าเนินการที่ดี 

คะแนน 4.00 4.00 4.20 

ข้อ 13 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ หรือผลการด าเนินการที่คาดหวังของคณะโดยค านึงถึงผู้รับบริการอย่าง
ครอบคลุม 

คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ข้อ 14 ผลการประเมินของบุคลากรต่อการก ากับ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน และน าไปปรบัปรุงการบริหารงาน พร้อมท้ังการรายงานให้บุคลากร
ทราบ 

คะแนน 4.00 4.00 4.20 

ข้อ 15 ผลการประเมินของผู้เข้ารว่มโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการตดิต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

คะแนน  4.18 4.18 4.21 

7.4 ก (2) การก ากับดูแล 
ตารางท่ี 7.4 ก (2) การก ากับดูแล  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ร้อยละของหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 2 รอ้ยละของหลักสตูรที่ผา่นการตรวจสอบคณุวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ส าหรับหลักสูตรใหม่และ
หลักสตูรปรับปรุง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 3 ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการตรวจสอบ
และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิเปน็ไปตามโครงสร้าง
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 5 ร้อยละของจ านวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคณุสมบัตติามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 100 
(987) 

100 
(929) 

100 
(844) 

ข้อ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะต่อการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา  

คะแนน - - 3.60 

ข้อ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรพหุวิทยาการต่อการผลติบณัฑิต คะแนน 3.44 3.48 3.66 
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หลักสตูรพหุวิทยาการ  (ด้านหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
ข้อ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามประมาณการรายรับ-รายจา่ยประจ าป ี ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 9 ผลการตรวจสอบดา้นการเงนิ บัญชี และงบประมาณ จากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินและงบประมาณที่ก าหนด  

ร้อยละ 100    100 100 

ข้อ 10 ผลการจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามระเบียบพสัด ุ ร้อยละ  100 100 100 
7.4 ก (3) กฏหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
ตารางท่ี 7.4 ก (3) กฏหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน   

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ร้อยละของหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ  100 100 100 
ข้อ 2 ร้อยละของการด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอโครงร่าง การอนุมัติหัวข้อ และการ
สอบจบ การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบณัฑติศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา   

ร้อยละ  100 100 100 

ข้อ 3 ร้อยละของการออกระเบยีบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานและมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 4 ร้อยละของการด าเนินการดา้นการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหวัข้อวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ เปน็ไปตามมาตรฐานและมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ  100 100 100 

ข้อ 5 ร้อยละของการด าเนินการดา้นการประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

ร้อยละ  100 100 100 

ข้อ 6 ร้อยละของการแต่งตั้งกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นไป
ตามมาตรฐานและมคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 7 จ านวนข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
7.4 ก (4) จริยธรรม  
ตารางท่ี 7.4 ก (4) จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของผู้บริหารคณะ เรื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
ข้อ 2 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร  เรื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
ข้อ 3 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมในการท าวิจยัของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา เรื่อง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
ข้อ 4 ร้อยละของจ านวนผลงานวทิยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีผ่่านการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

ร้อยละ 100 100 100 

ข้อ 5 ผลการประเมินนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาท่ีได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรมในการท าวิจัย  

คะแนน - 4.23 4.23 

ข้อ 6 ผลการประเมินบุคลากรไดร้บัความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม  

คะแนน 4.34 4.38 4.53 

ข้อ 7 ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ (KM) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยน คะแนน - 3.94 4.35 
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เรียนรูร้่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะในการบริหารจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

 

ข้อ 8 ผลการประเมินคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการบริหารจดัการบณัฑติ
วิทยาลัย สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล   

คะแนน 4.54 4.69 4.87 

ข้อ 9 ผลการประเมินของบุคลากรต่อความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 5.00 5.00 5.00 

7.4 ก (5) สังคม  
ตารางท่ี 7.4 ก (5) ชุมชน สังคม   

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          
แก่ชุมชนและสังคม  

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 

ข้อ 2 ผลการประเมินเฉลี่ยการน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมการบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมไปใช้ประโยชน ์

คะแนน 4.39 4.42 4.32 

ข้อ 3 ผลการประเมินเฉลี่ยความรูเ้พิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คะแนน 4.35 4.38 4.38 

ข้อ 4 ผลการประเมินเฉลี่ยความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  

คะแนน 4.35 4.37 4.38 

ข้อ 5 ร้อยละของผลการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมการลดใช้กระดาษ ร้อยละ - - 5 
7.4 (ข) ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ตารางท่ี 7.4 (ข) ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ข้อ 1 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 2 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 3 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนาบณัฑิตวิทยาลยั ร้อยละ 100 100 100 
ข้อ 4 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 100 100 

7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  
7.5 ก (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน  
ตารางท่ี 7.5 ก (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน    

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 รายจ่ายงบบุคลากร : งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรทั้งหมด ลบ. 

 
5.01: 
29.16 

5.38: 
26.56 

5.99: 
25.96 

ข้อ 2 รายจ่ายงบลงทุน : งบประมาณที่ได้รับจดัสรรทั้งหมด ลบ. 5.17: 
29.16 

5.01: 
26.56  

5.54 
25.96 

ข้อ 3 รายจ่ายงบด าเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค : งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรทั้งหมด 

ลบ. 2.25: 
29.16 

2.36: 
26.56 

2.33 
25.96 

ข้อ 4 รายจ่ายงบบริหารงานบณัฑติศึกษา : งบประมาณที่ได้รับจดัสรรทั้งหมด ลบ. 9.49: 8.96: 7.63: 
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29.16 26.56 25.96 
ข้อ 5 รายจ่ายทุนการศึกษาและทนุอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์: งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด 

ลบ. 5.27: 
29.16 

5.50: 
26.56 

6.19: 
25.96 

ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน-หลักสูตรพหุวิทยาการ : งบประมาณ    
ที่ได้รับจดัสรรทั้งหมด 
 

    

       6.1 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ 
เพื่อการศึกษา  

ลบ. 5.70: 
29.16 

4.42: 
26.56 

1.35: 
25.96 

       6.2 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

ลบ. 6.59: 
29.16 

6.74: 
26.56 

2.52: 
25.96 

       6.3 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  ลบ. 4.82: 
29.16 

6.63: 
26.56 

5.11: 
25.96 

       6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบและศลิปะเสียง   ลบ. 1.87: 
29.16 

4.41: 
26.56 

1.01: 
25.96 

ข้อ 7 รายรับคงเหลือ : รายจ่าย ลบ. 9.45:19.
71 
 

6.57:19.
99 

7.83:18.
30 

 

7.5 ก (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 
ตารางท่ี 7.5 ก (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด  

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ข้อ 1 สัดส่วนการตลาด จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เทียบกับ
จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบณัฑิตศึกษาทั่วประเทศ 

สัดส่วน 
(คน) 

      

939: 
29,319 

(0.032:1) 

917: 
27,805 

(0.033:1) 

769: 
23,969 

(0.032:1) 
ข้อ 2 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาใหมร่ะดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เทียบกับ จ านวนผูส้มัครเข้าศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา  

คน  939:987 
(0.95:1) 

917:929 
(0.98:1) 

769:844 
(0.91:1) 

ข้อ 3 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรทีี่เรียนล่วงหน้าในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
(เริ่มปีการศึกษา 2563) 

คน - - ตัวช้ีวัด
ใหม ่

ข้อ 4 จ านวนบุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาในระดบับัณฑติศึกษา 
(เริ่มปีการศึกษา 2563) 

คน - - ตัวช้ีวัด
ใหม ่
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