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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 

 
 
 
 



 

คํานาํ 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการไป
อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบคุณภาพ รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2557 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งช้ี 
ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.67  ทุกตัวบ่งช้ีเป็นกระบวนการซึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการ
ภาพรวมอยู่ ในระดับ “พอใช้” เมื่อพิจารณาผลการประเมินจําแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ .                
มีผลการประเมินดังน้ี 

 
ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานผลการ
ประเมินฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามปณิธานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
 
 

 
 
 
 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
31 สิงหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.00 ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.00 ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 3.67 ระดับดี 



 



- 3 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2557 

3. บทนาํ 
 

 3.1 ช่ือหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
            ประจําปีการศึกษา 2557  (วันที่ 1 สิงหาคม  2557 – 31 กรกฎาคม  2558) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 วันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  2558 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมช่ือ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด้านการวิจัย 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนช่ือโครงการเป็น “โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย” เพ่ือขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กําหนดแนวทางการวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับภูมิภาค
ตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 
ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย
ประยุกต์ ให้คําปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา   ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สังคมส่วนรวมมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้นวิจัยและพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การ
วิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็น
ท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้งประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย และ
สากลเช่นกัน ทั้งน้ี เพราะสภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วนของ
ประเทศและต้องก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2557 

 3.5 ปณธิาน วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ พนัธกิจ  

  ปณิธาน    “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”  

  วิสัยทัศน์        “ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์” 

 วัตถุประสงค ์
1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทําการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่างๆ 
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์รว่มกันระหว่างบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน 

  พันธกิจ 
 1 กําหนดระบบและกลไกทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2 ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
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3.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภูม ิดังน้ี 

 
 

แผนภูมิที ่1 โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน 
  

 
 

  

 
 

  
 
 
 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการการวิจัย ฝ่ายข้อมูลวิจัยและการพัฒนา 

- งานวิจัยสถาบัน 
- งานตดิตามประเมิน  
  ผลการวิจัยและงาน  
  สร้างสรรค์ 
- งานวิเคราะห์ความรู้จาก 
  งานวิจัย/สร้างสรรค์ 

- งานจัดสรรทุน 
- งานให้รางวัล 
- งานเครือข่ายวิจัย   
  อุดมศึกษาภาคกลาง  
  ตอนล่าง 

- งานสารบรรณ อาคาร  
   สถานที่ และยานพาหนะ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานคลัง 
- งานพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน/   
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
   

- งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
  และงานสร้างสรรค์ 
- งานบริการทางวิชาการสังคมและ 
  ชุมชน 

ฝ่ายประสานงานการพัฒนา 

- งานโครงการจัดตั้งศนูย์ 
  ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ 
  สัมพันธ์ 
- งานจัดพิมพ์ เผยแพร่  
  ประชุม/ อบรม/ สัมมนาทาง 
  วิชาการ 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หมายเหตุ   - มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 9/2553 วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
- มติที่ประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
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 3.7 ผู้บริหาร (วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 - 9 มีนาคม 2560) 
     1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                           
 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์            รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        ฝ่ายวิชาการ 
 3.8 รายนามคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา                                                 

    3.8.1 คณะทีป่รึกษา (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2559) 
 1  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2  รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 3  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 4  ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ   คณะเภสัชศาสตร์ 
 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์  คณะศึกษาศาสตร์  
 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ  คณะมัณฑนศลิป์ 
 7  อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์   วิทยาลัยนานาชาติ 
 8  อาจารย์สมุติร์ เขียววิชัย    คณะวิทยาศาสตร์ 
 9  นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

    3.8.2  คณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
           (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2559) 
 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ประธานกรรมการ 
 2  ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห ์   กรรมการ 
 3  รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์   กรรมการ 
 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี   กรรมการ 
 5  อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ    กรรมการ 
 6  อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ    กรรมการ 
 7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข   กรรมการ 
 8  อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา   กรรมการ 
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3.9  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรรวม 18 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 7 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 
คน ลูกจ้างประจํา 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 4 คน ลูกจ้างโครงการ 2 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งและประเภท 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

พนักงานใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 

ลูกจ้าง
โครงการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

รวม 

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 1 - - - - - ป.โท 1 

นักวิจัยชํานาญการ 2 - - - - - ป.โท 2 

นักเอกสารสนเทศชํานาญ
การ 

1 - - - - - 
ป.โท 1 

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ 

1 - - - - - ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ 

1 - - - - - ป.ตรี 1 

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 1 - - - - - ป.ตรี 1 

นักบริหารงานท่ัวไป - - 2 - - - ป.ตรี 2 

นักวิชาการศึกษา - - 1 - - - ป.โท 1 

นักการเงินและบัญชี - - 1 - - - ป.โท 1 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- - - - 1 - 
ป.ตรี 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - - 1 - ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - - 1 - ป.ตรี 1 

พนักงานธุรการ - - - 1 - - ป.ตรี 1 

พนักงานทั่วไป - - - - 1 - ม.6 1 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ 

- - - - - 2 ป.ตรี 2 

 รวม 7 - 4 1 4 2 - 18 

หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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 3.10 การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 3.10.1 การจัดสรรทนุจากแหล่งทุนต่างๆ 

ตารางที่  2   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจดัสรร จําแนกตามปีงบประมาณ       
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  

รายการ ปีงบประมาณ  
2555 

ปีงบประมาณ  
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

1. งบประมาณแผ่นดิน 30,750,900 30,543,000 39,818,400 39,818,400 

2. งบรายได้ 
    2.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
     
    2.2  วิจัยสถาบัน 
 
    2.3  ส่งเสริมงานวิจัย/สร้างสรรค์
นักศึกษา 
    2.4  ทุนพัฒนาข้อเสนอการวจิยั 
(Proposal) 
    2.5  ทุนโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เชิงวิชาการ 
    2.6  เงินรายได้จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.7  เงินรายได้จากกองทุนพัฒนา   
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย   
    2.8  ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการ 
    2.9 ทุนโครงการศลิปากรพัฒนา
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์เพ่ือความย่ังยืนของ
สังคมและชุมชน ประจาํปี 2557 (คณะวชิา) 

 
500,000 

 
25,000 

 
330,000 

 
15,000 

 
- 
 

467,400 
 

715,000 
 
- 
 
- 

 
600,000 

(กองทุนฯ ส่วนกลาง) 

100,000 
 
- 
 
- 
 

600,000 
 

890,000 
 

488,780 
 

300,000 
 
- 
 

 
- 
 

90,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

580,000 
 

800,000 
 

270,000 
 

2,800,000 

 
- 
 

60,000 
(กองทุนฯ ส่วนกลาง) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

208,000 
(กองทุนฯ ส่วนกลาง) 

- 

3. แหล่งอื่นๆ 
    3.1  ทุนของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลา่ง สํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
      - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
(เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) 
      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชงิพาณิชย์ (จาก สกอ.) 
      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชงิพาณิชย์ (จากเอกชน) 
     -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย 
  3.2  ทุนของสาํนักงานคณะกรรมการการ

 
 
 
 

2,724,700 
 
 
- 
 
- 
 

2,304,520 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 

1,000,000 
 

428,572 
 
- 
 
 

 
 
 
 

300,000 
 
 

230,000 
 

100,000 
 
- 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ  

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
อุดมศึกษา (สกอ.) 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 69 แห่ง แผนงานเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 70 แห่ง แผนงานสง่เสริมและ
สนับสนนุการวิจยั งบเงนิอุดหนุนเฉาะกจิ 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (HERP)   
  3.3  จากสถาบนัคลงัสมองของชาติ    
  3.4  ทุนโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์เพ่ือความย่ังยืนของสังคมและ
ชุมชน ประจาํปี 2557 (สกว.) 

 
- 
 
 

3,500,000 
 
 
- 
 
 

95,000 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 

1,341,665 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 

4,010,000 
 
 
- 

2,000,000 

 
- 
 
 
- 
 
 

6,798,800 
 
 
- 
- 

รวมเงินสนับสนุนท่ีจัดสรรให้ท้ังหมด 41,427,520 34,863,445 53,296,972 47,515200 

   หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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3.10.2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ในปี พ.ศ. 2557-2558 สถาบันวิจัยฯ ได้พิจารณาผลงานวิจัยให้
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และดี ดังน้ี        

สาขาวิชาท่ีได้รับ
รางวัล 

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
รางวัล

ผลงานวิจัย / 
เงินรางวัล 

ปี พ.ศ. 2557    
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต ์

การพัฒนาลิโพโซมเคลือบดว้ยพอลิเมอร์ประจบุวก 
สําหรับนําส่งยีน 

รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต  
และคณะ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

ดี  
(10,000 บาท) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาษาองักฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ ์ ผศ.สุพาณี วรรณาการ 
(คณะอักษรศาสตร์) 

ดี  
(10,000 บาท) 

ศิลปะและศิลป
ประยุกต ์

การขยายผลการประยุกต์สาระแห่งจติวิญญาณดั้งเดิม
เรื่องสุนทรียะการใช้ศิลปะเครื่องทองไทยสู่การปฏิบัติ
และพัฒนาต่อยอด 

ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
(คณะมัณฑนศิลป์) 

ดี  
(10,000 บาท) 

ปี พ.ศ. 2558    
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”  
 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง 
(คณะโบราณคดี) 

ดีเด่น  
(30,000 บาท) 

วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต ์

การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพร้าวด้วยนํ้ากึ่ง
วิกฤติ”  
 

ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ดี  
(10,000 บาท) 

 
 
 
3.10.3   การประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 

            ในปีการศึกษา 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1 การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557” 
วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  
 2 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 
8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 3.10.4  การประชุม อบรม เสวนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิจัย/สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและ
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ) 
ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” 

2 จัดบรรยาย และทัศนศึกษา “โครงการรําลึกอยุธยา ทัศนาเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 
2558 ดําเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



- 11 - 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2557 

3.10.5   วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 - สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “Silpakorn 
University Social Sciences, Humanities, and Arts Journal” (SUSHAJ) ออกปีละ 3 ฉบับ          
      - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับภาษาอังกฤษ “Silpakorn University Science and 
Technology Journal” (SUSTJ) ออกปีละ 2 ฉบับ 

 

3.11 งบประมาณ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มาของ

งบประมาณ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน

รายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

รวม 

2558 46,163,900.00 3,295,094.23 - 49,458,994.23 
2557 44,781,800.00 3,000,000.00 - 47,781,800.00 
2556 35,311,000.00 5,000,000.00 - 40,311,000.00 
2555 35,317,670.00 3,114,500.00 - 38,432,170.00 

หมายเหตุ  :  เงินรายได้  ปี 2558  จัดเก็บได้จริง  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558  จํานวนเงิน 1,785,862.76 บาท 
 

 
 

ตารางที่ 4  รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  2558  จําแนกตามหมวดรายจ่าย                

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

1. งบบุคลากร 4,264,200 2,864,850.14 1,399,349.86 67.18 
2. งบดําเนินงาน 396,300 221,706.08 174,593.92 55.94 
3. งบลงทุน 585,000 585,000.00 0 100.00 
4. งบอุดหนุน 39,818,400 39,818,400.00 0 100.00 
5. งบอุดหนุนบริการวิชาการ 1,100,000.00 1,000,000.00 100,000.00 90.91 

รวมท้ังหมด 46,163,900.00 44,489,956.22 1,673,943.78 96.37 
หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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ตารางที่ 5    รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามงาน 
รายจ่าย 

รายการ รายรับ 
เงินเดือน งบ

ดําเนินงาน 
สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน 

รวมรายจ่าย 
ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

งานวิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 

37,692,000 2,864,850.14 135,267.94 65,000 585,000 32,475,400 36,125,518.08 95.84 

งานวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ 
 

7,343,000 - - - - 7,343,000 7,343,000 100 

งานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
 

1,100,000 - - - - 1,000,000 1,000,000 90.90 

งานสนับสนุน
งานจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 
 

28,900 - - 21,438.14 - - 21,438.14 74.18 

รวมท้ังหมด 46,163,900 2,864,850.14 135,267.94 86,438.14 585,000 40,818,400 44,489,956.22 96.37 
หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

ตารางที ่6    รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามหมวดรายจ่าย             

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 998,880.80 820,902.40 177,978.40 82.18 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 404,300.00 307,662.04 96,637.96 76.09 

3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 627,213.43 409,036.82 218,176,.61 65.21 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 42,530.17 57,469.83 42.53 

5. หมวดเงินอุดหนุน 1,164,700.00 256,808.40 907,891.60 22.04 

รวมทั้งหมด 3,295,094.23 1,836,939.83 1,458,154.40           55.75 
หมายเหตุ  :  1. เงนิรายได้  ปี 2558  จัดเก็บได้จริง  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558  จํานวนเงิน 1,785,862.76 บาท 

                        2. มหาวิทยาลัยปรับรายรับหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําเพ่ิม จึงทําให้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จาก 3,116,900 บาท  
                           เป็น 3,295,094.23  บาท  
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ตารางที่ 7   รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามงาน  
รายจ่าย 

รายการ รายรับ เงินเดือน+
ค่าจ้าง งบดําเนินงาน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

เงิน
อุดหนุน 

รวมรายจ่าย 
ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

งานพัฒนา
บุคลากร 
 

84,000 - - - - 11,808.40 11,808.40 14.05 

งานพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัย 
 

600,000 - - - - 240,000 240,000 40 

งานบริหารการ
วิจัย 
 

2,611,094.23 1,128,564.44 409,036.82 42,530.17 - 5,000 1,585,131.43 60.70 

รวมท้ังหมด 3,295,094.23 1,128,564.44 409,036.82 42,530.17 - 5,000 1,836,939.83 55.75 
หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 49,458,994.23 บาท 
จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ ดังน้ี งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 46,163,900.00 บาท และงบประมาณจาก
เงินรายได้ จํานวน 3,295,094.23 บาท 
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4 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผา่นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินไปวางแผนพัฒนา ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนือ่ง ดงันี ้

ตารางที่ 8 การนําผลการประเมินตนเองและขอ้เสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการดําเนินการ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา/ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินการ 

  

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพฒันา
แผน 

1. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตรท์ุกประเด็น 
2. ควรกําหนดตัวช้ีวัดของแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
ให้ครอบคลุม สอดคล้อง และ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
3. ควรจัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การจดัทําแผนยทุธศาสตรใ์ห้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน 

1. ไดด้ําเนินการปรับแผนกลยทุธ์ 
โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดใน
แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกดิความชัดเจน ครอบคลุม 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. ไดด้ําเนินการจัดอบรมให้ความรู้
และทบทวนการจัดทํายุทธศาสตร์
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 : ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาทรพัยากร
บุคคลให้มีสมรรถนะในระดับ
ชํานาญการ โดยให้ไดร้ับการพฒันา
ในเรือ่งเดียวกันอย่างตอ่เนื่อง และ
ให้พยายามหาความรู้ในระดับสากล 
2. ควรติดตามการนําความรูท้ี่ได้
จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจรงิให้สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

1. ไดด้ําเนินการจัดทําแผนบรหิารและ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน ซึง่ประกอบดว้ยมาตรการ
การสรรหา คัดเลือก การธํารงรกัษา
และสร้างขวัญกาํลังใจ และการจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการส่ง
บุคลากรไปอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเกดิ
ความชํานาญ เชี่ยวชาญในงานน้ันๆ 
และเตรียมความพร้อมในการออกนอก
ระบบ 
2. มกีารตดิตามอย่างเป็นระบบในทกุ 
6 เดือน และ 9 เดือน อย่างต่อเนื่อง 
และได้มีการถ่ายทอดความรู้ใหก้ับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั   
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 : ระบบและกลไกการ 1. ควรร่วมมอืกบับัณฑิตวิทยาลัย 1. สถาบันวิจัยฯ ได้ส่งเสริมสนบัสนุน
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการดําเนินการ 
พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  ในการจัดสรรทนุให้นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อใหเ้กิดการบูรณา
การกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน 

ให้นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา เข้า
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของผู้รว่มวจิัยใน
โครงการ ทัง้นี้ เพื่อนําความรูท้ี่ได้จาก
กระบวนการวจิยัมาพัฒนาการเรียน
สอน และต่อยอดมาเป็นหัวข้อการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 : ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

1. ควรสนับสนุนการจดัพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ประเมินในระดบัดีมากให้มากยิง่ขึ้น 
 

1. ได้สนับสนุนการจดัพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จกัในระดบัชาติ
และนานาชาติมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เพิ่ม
จํานวนการออกวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สาขาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ทั้งฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากเดิม 
2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี และพัฒนา
ระบบการเผยแพร่ในรูปของ E-
Journal ให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและ
การจัดการ 

  

ตัวบ่งชี้ 7.2 :   
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
 

1. ควรมีการอบรมให้บุคลากร
เข้าใจกระบวนการการจัดการ
ความรู้อย่างถ่องแท ้

1. ไดด้ําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ โดยได้ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิใน
เรื่องขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
เพื่อให้เกดิความชัดเจน ทัง้นี้ ได้จัด
กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เรื่อง "การเบิกจา่ยเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้างในโครงการวิจัย" เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 และได้สรุปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สําหรับใช้เป็นแนวทางใน
การทํางานร่วมกัน 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและ
งบประมาณ 

  

ตัวบ่งชี้ที ่8.1  : ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

1. ควรหากลยทุธ์อื่นๆ ในการ
จัดหาทรัพยากรด้านการเงิน เช่น 
จัดการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
การวจิัย หรือ เปิดคลินิกวิจัยให้
บุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค 
การนําผลงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใหอ้งค์กรอื่นๆ ใช้

กลยุทธใ์นการจดัหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินของหน่วยงาน ที่ดําเนนิการ
แล้วมีดังนี ้
1. จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการวจิัยของคณาจารย์
และนักวิจัย เมือ่วันที่ 25-26 
กุมภาพันธ์ 2558  โดยจัดเก็บ
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการดําเนินการ 
ประโยชน์ เป็นต้น ค่าลงทะเบียน  

2. จัดกิจกรรมขายหนังสือในงาน          
ทับแก้วบุ๊คแฟร ์เมื่อวันที่ 2-8 
กุมภาพันธ์ 2558 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

  

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ระดมความคิดเพื่อทบทวน และ
หาแนวทางร่วมกันในการจดัทํา
ระบบสารสนเทศให้ครบทกุ
องค์ประกอบทีส่ถาบันวิจัยฯ 
รับผิดชอบ 
2. ควรดําเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ หรือนําเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีในเวทีต่างๆ ใหห้น่วยงาน
ภายนอกได้นําไปใช้ประโยชน์ และ
ต้องมีหลักฐานรบัรองการใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร 

1. ดําเนินการแล้วโดยจัดทําข้อมูล
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
 
2. ได้นําข้อมูลแนวการปฏิบัตทิีด่ี
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
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5.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2557 กําหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อํานวยการ และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเน่ือง 
 5.3 นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 
6.  วิธีการประเมิน 
     6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเย่ียม  
โดยศึกษาจากรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
การศึกษา 2557 และประธานฯ ได้มอบหมายความรับผิดชอบในการประเมินตามรายองค์ประกอบแก่ผู้ประเมิน 
ดังน้ี 
 

คณะกรรมการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่รบัผดิชอบ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง สุภาวิตา  ภูติอนันต์ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

2. อาจารย์นิลุบล  ขอรวมเดช 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 6.2  การดําเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร ประกอบการพิจารณา
ประเมินคุณภาพภายใน  
 6.3  การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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 6.4  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
 
 
7.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 แล้วเห็น
ว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 3 
องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งช้ี ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางที่ 9 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์(% หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจาก
ที่ระบุใน SAR) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์   

6 ข้อ 4 ข้อ 5 3 
 ข้อ 1 และขอ้ 6 
ไม่ได้ดําเนินการ 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.00   
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 4 ข้อ 4 3 
 ข้อ 2  และข้อ 5 
ไม่ได้ดําเนินการ 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.00 3.00   
องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.00 5.00   
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.66 3.67   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที่  10   ตาราง ป2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

คะแนน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์  

(O) 
คะแนนรวม 

   0.00 - 1.50 การดําเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงาน
ระดับดี 
   4.51 - 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  3.00  3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  3.00  3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  5.00  5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  3.67  3.67 ดี 

ผลการประเมิน  ดี  ดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-    - 
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย  

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจและบุคลากรภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลและทราบถึงศักยภาพของนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีบทบาทหลกัในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และ
รักษาสิทธิประโยชน์ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดทําข้อมูลของนักวิจัย เช่น คุณวุฒิ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ทีท่ําแต่ละปี ประเภทของ
งบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่ การได้รับรางวัลหรือการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แยกตามคณะวิชา 
เป็นต้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

หมายเหตุ วันที่เข้าประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนามีการปรับปรุงอาคาร ห้องระเบียงวิจัยอยู่ระหว่าง
การปรับปรุง 

 

 

 

 
 
 
 



 
-    - 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพฒันา 

งานบริการวิชาการควรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

เวลาในการจัดโครงการและกิจกรรมต้องคํานึงถึงทั้งปีการศึกษาและปีงบประมาณ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-    - 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําสูง  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีมาก มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และเป็นคนวัยหนุ่มสาวเป็นส่วนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จัดโครงสร้างการบริหารงานแบบแนวราบ  เพ่ือให้คนฝ่ายต่างๆทํางานได้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 

เร่งดําเนินการจัดทําฐานข้อมลูนักวิจัย  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทําวิจัยเชิงบูรณาการได้ดีย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การจัดการความรู้ อาจเชิญบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกที่มีผลงานปฏิบัติดีใน
ด้านต่างๆพร้อมระดมความคดิให้มากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 

จุดเด่นภาพรวม 
มหาวิทยาลัยมคีณาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญ และมีช่ือเสยีงในแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะ

สาขาทางด้านศิลปะและการออกแบบ เพ่ือการบริการทางวิชาการให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม   

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คําสั่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1153/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน เทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2557 

- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
- รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 

ภาคผนวก 



กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศกึษา 2557 

วันจันทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ์

  

 

 

08.30 น. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปี
การศึกษา 2557 เดินทางมาถึงห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

08.30 น.- 09.00 น. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปี
การศึกษา 2557 ประชุมร่วมกัน 

09.00 น.- 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการดําเนินในรอบปี ประจําปีการศึกษา 2557 
09.30 น.- 12.00 น. คณะกรรมการการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลกัฐาน 
12.00 น.- 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 16.00 น. - คณะกรรมการการประเมินฯตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

- เย่ียมชมหน่วยงาน สรุป และจัดเตรียมรายงานผลการประเมิน 

16.00 น.- 16.30 น. คณะกรรมการการประเมินฯ สรุปและรายงานผลการประเมินการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2557 (ด้วยวาจา) 



 
รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
  

บุคลากร  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
1 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร หัวหน้าฝ่ายบริการการวิจัย 
2 นางสาวหรรษา นิลาพันธ์ นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 
4 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายข้อมูลวิจัยและพัฒนา 

 




