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โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  



คํานํา 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2555 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการ
ไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผล
การประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
และผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ผลการ
ประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนานา มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
1. บทสรุปผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556      
ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 7 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งช้ี ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ได้คะแนน 4.36 โดยรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 

 
องค์ประกอบ คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมนิ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.25 ดี 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 7 8 9 4.26 ดี 

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.36 ดี 

 
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานผลการประเมินฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การดําเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามปณิธานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
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3.  บทนํา 
 

 3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการดําเนนิงาน 
            ประจําปีการศึกษา 2555 (วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
3.4.1 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
วิจัย พ้ืนฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็น
ท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้งประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย และ
สากลเช่นกัน ทั้งน้ี เพราะสภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วนของ
ประเทศและต้องก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 
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 3.4.2 ปณิธาน วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ และพนัธกิจ 
  ปณิธาน         “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์” 
  วิสัยทัศน์       “มุ่งสร้างสังคมวิจัย สร้างสรรค์ และองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
 
 วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทําการวิจัยและงานสร้างสรรค์    ในสาขาวิชา
ต่างๆ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์รว่มกันระหว่างบุคลากรทั้ง ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน 
  
 พันธกิจ 
 1. กําหนดระบบและกลไกทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์          

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

3.4.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบรหิารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการที่ปรกึษาประจําสถาบันวจัิยฯ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการการวิจัย ฝ่ายข้อมูลวิจัยและการพัฒนา 

- งานวิจัยสถาบัน 

- งานติดตามประเมนิ  

   ผลการวิจัยและงาน  

   สร้างสรรค ์

- งานวิเคราะห์ความรู้จาก 

  งานวิจัย/สร้างสรรค์ 

- งานจัดสรรทุน 

- งานให้รางวัล 

- งานเครือข่ายวิจัย   

   อุดมศึกษาภาคกลาง  

   ตอนล่าง 

- งานสารบรรณ อาคาร  

   สถานที่ และยานพาหนะ 

- งานการเจ้าหน้าที ่

- งานคลัง 

- งานพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน/   

   ประกนัคุณภาพการศึกษา 

   

- งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

   และงานสร้างสรรค์ 

- งานบริการทางวิชาการสังคมและ 

   ชุมชน 

ฝ่ายประสานงานการพัฒนา 

- งานโครงการจัดตัง้ศูนย์ 

   ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

- งานโครงการพิเศษ 

- งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ 

   สัมพันธ ์

- งานจัดพิมพ ์เผยแพร ่ 

   ประชุม/ อบรม/ สัมมนาทาง 

   วชิาการ 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เลขานุการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

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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3.4.4 บุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรรวม 17 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 8 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 3 
คน ลูกจ้างประจํา 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 5 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1   จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งและประเภท 

 
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

พนักงานใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

รวม 

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิจัยชํานาญการ 2 - - - - ป.โท 2 

นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ 

1 - - - - ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ 

1 - - - - ป.โท 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ 

1 - - - - ป.ตรี 1 

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 1 - - - - ป.ตรี 1 

นักบริหารงานท่ัวไป - - 1 - - ป.โท 1 

นักวิชาการศึกษา - - 1 - - ป.โท 1 

นักการเงินและบัญชี - - 1 - - ป.ตรี 1 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - - - 1 ป.ตรี 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - - 1 ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - - 1 ป.ตรี 1 

นักวิชาการพัสดุ - - - - 1 ป.ตรี 1 

พนักงานธุรการ - - - 1 - ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - 1 ปวช. 1 

 รวม 8 - 3 1 5  17 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

  
 
 
 3.4.5 รายนามผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

    1.  ผู้บริหาร (วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี)  วาระที่ 1 ต้ังแต่ วันที่ 10 ม.ีค.52-9 มี.ค.56 
 วาระที่ 2 ต้ังแต่ วันที่ 10 มี.ค.56-9 มี.ค.60 
     1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                           
 1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์            รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1.3  อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร    รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 1.4  อาจารย์ชานนท์ ไกรรส              ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

    2.  คณะทีป่รกึษา (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่ วันที่ 6 ก.พ. 2555 - 5 ก.พ. 2557) 
 2.1  ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2.3  รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ คณะเภสัชศาสตร์ 
 2.5  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ  คณะอักษรศาสตร์ 
 2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ คณะศึกษาศาสตร์  
 2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ คณะมัณฑนศลิป์ 
 2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
       อุตสาหกรรม 
    3.  คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยและพัฒนา  
           (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่ วันที่ 6 ก.พ. 2555 - 5 ก.พ. 2557) 
 3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ประธานกรรมการ 
 3.2  ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห ์   กรรมการ 
 3.3  รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร  กรรมการ 
 3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตสุข  กรรมการ 
 3.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษ ี   กรรมการ 
 3.6  อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์    กรรมการ 
 
 
 3.4.6  การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มโดยการผลักดันให้เกิดกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงของเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่ง
จะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวัตถุประสงค์ในการต้ังกองทุนวิจัย คือ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงของทุน
วิจัยและสร้างสรรค์และจํานวนผลงานวิจัยซึ่งจะส่งผลต่อ 
  1.  การตอบโจทย์ประกันคุณภาพ 
  2.  การเพ่ิมปรมิาณตําแหน่งทางวิชาการ 
   
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2555 

- 7 - 

  3.  การขับเคลือ่นบัณฑิตศึกษา โดยการมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจํา 
                          หลักสตูรต่างๆ ได้ 
  4.  การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเพ่ิมผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
  5.  การสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาไปจนถึงสถาบันเฉพาะทาง 
 
     
ตารางที่ 2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรร 
                 จําแนกตามปีงบประมาณ 
  

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
1. งบประมาณแผ่นดิน 31,338,300 29,655,000 30,750,900 30,543,000 

2. งบรายได้ 
    2.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
     
    2.2  วิจัยสถาบัน 
    2 .3  ส่ ง เส ริมงาน วิจั ย/สร้ างสรรค์
นักศึกษา 
    2 . 4  ทุ น พัฒนา ข้ อ เ สนอก า ร วิ จั ย 
(Proposal) 
 
    2.5  ทุนโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เชิงวิชาการ 
    2.5  เงินรายได้จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.6  เงินรายได้จากกองทุนพัฒนา วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี และงานวิจัย   

 
900,000 

 
60,000 
210,000 

 
- 
 
 
 
- 
 

1,036.040 
 
- 

 
699,580 

 
30,000 
240,000 

 
30,000 

 
 
 
- 
 

935,080 
 
- 

 
500,000 

 
25,000 
330,000 

 
15,000 

 
 
 
- 
 

467,400 
 

715,000 

 
600,000 

(กองทุนวิจัยฯ) 

- 
- 
 
- 
 
 
 

500,000 
 
- 
 
- 
 
 

3. แหล่งอื่นๆ 
    3.1  ทุนของสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
      - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถ่ ายทอดเทคโนโล ยีสู่ ชุ มชนฐานราก 
(เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) 
      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ (จาก สกอ.) 
      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ (จากเอกชน) 
 
 
 

 
 
 

4,094,555 
 
 

2,399,822 
 

1,029,464 
 
 
 
 

 
 
 

1,998,525 
 
 

800,000 
 

549,340 
 
 
 
 

 
 
 

2,724,700 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
      -  โค ร งการ ส่ ง เ ส ริ มการ วิ จั ย ใน
อุดมศึกษา 69 แห่ง แผนงานเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
      -  โค ร งการ ส่ ง เ ส ริ มการ วิ จั ย ใน
อุดมศึกษา 70 แห่ง แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย งบเงินอุดหนุนเฉาะกิจ 
      -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย 
      -  โค ร งการ ส่ ง เ ส ริ มการ วิ จั ย ใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ 
    3.2  จากรัฐบาล (โครงการปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555) “ศิลปากรพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 
 

3.3 จากสถาบันคลงัสมองของชาติ     
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

49,975,180 
  
 
 

- 

10,593,100 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

305,250 

- 
 
 

3,500,000 
 
 

2,304,520 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

95,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

1,341,665 
 
 
- 
 
 
 
- 

รวมเงินสนับสนุนท่ีจัดสรรให้ท้ังหมด 91,043,361 45,835,875 41,427,520 32,984,665 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

 
 
 

ตารางที่ 3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ในปี พ.ศ. 2555-2556 

สาขาวิชาที่
ได้รับรางวัล 

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
รางวัล

ผลงานวิจัย / 
เงินรางวัล 

ปี พ.ศ. 2555 
วิทยาศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์
เซ็นเซอร์เพ่ือใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท 
 

อ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  ดีเด่น  
 (30,000 บาท) 

วิทยาศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

การออพติไมเซชันการต้ังตํารับและกระบวนการ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ :  การศึกษาเชิงทดลองและการ
พัฒนาแบบจําลอง 
 

ผศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ 
และคณะ  

ดี  
(15,000 บาท) 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
 
 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
เชิงสร้างสรรค ์ 

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ
คณะ  

ดี 
(15,000 บาท) 
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ปี พ.ศ. 2556 
วิทยาศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก 

รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ 
รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ 

ดีเด่น  
 (30,000 บาท) 

วิทยาศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซ่ึงปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา และ
คณะ 

ดี  
(15,000 บาท) 

ศิลปะและศิลป
ประยุกต์ 

การสร้างสรรค์งานทอมัดหม่ีร่วมสมัย ผศ.ประภากร สุคนธมณี ดี  
(15,000 บาท) 

 
 

4.4.7 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
1. ทุนจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนทุนจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  ในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 1 เรื่อง 

จํานวน 13,500 บาท คือ เรื่อง “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4” 
ของอาจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ จากคณะโบราณคดี และในปี 2556 จํานวน 1 เรื่อง จํานวนวงเงินไม่เกิน 
32,500 บาท คือ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะ
มัณฑนศิลป์ 

นอกจากน้ี ยังมีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล  ในปี พ.ศ. 2556 
จํานวน 1 เรื่องๆ ละ 2,774.13 บาท ได้แก่  เรื่อง “Two new records of freshwater fishes (Cypriniformes, 
Balitoridae and Atheriniformes, Phallostehtidae) from Thailand” โดยอาจารย์สาวิกา กัลปพฤกษ์ คณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตีพิมพ์ใน “Biodiversity Journal”  
 

 2. ทุนโครงการ “คลินิกวิจัย” 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุนนัที่ต้องการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยเพ่ือลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ “คลินิกวิจัย” โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ให้ทุนสนับสนุนการ
ตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
 2.1 เรื่อง “Drug Release Behavior from Matrix Capsules” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย     
แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 1,500 บาท 
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 2.2 เรื่อง “Strengthening Patient Care Experiences of Pharmacy Students Through 
Community-Based Learning” โดยอาจารย์วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 1,500 
บาท 
 2.3 เรื่อง “Analysis for texture and topography of doxycycline hyclate thermosensitive 
system comprising zinc oxide” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 
1,500 บาท 
 

 3. การประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
            ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดประชุมวิชาการเพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานราก และกิจกรรม 
“Creative Inspiration Zone” ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณ
ลานจอดรถหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.2 การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554” 
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  
 3.3 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย 
ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 16-18 มกราคม 2556 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 3.4 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70  
มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2556  
 3.5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี 2556 หัวข้อ 
“เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556  
  
 4  การประชุม อบรม เสวนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิจัย/สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและคณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 4.1 โครงการเสวนา เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์ หนทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2555 

4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555   

4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2557” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555    

4.4 โครงการสํารวจพ้ืนที่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เพ่ือทําร่างข้อเสนอโครงการวิจัย เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ เส้นทางกรุงเทพฯ ไปถึงด่านท่าตะโก/ด่านพุ
นํ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  

5 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยจากการศึกษาการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาชุมชน ณ ถ้ําจอม
พล อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 

6 การประชุมหารือเพ่ือพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2556 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2555 

- 11 - 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556  
 
 5. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
             - ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ออกปีละ 2 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
      - ฉบับภาษาอังกฤษ ออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   “Silpakorn 
University Science and Technology Journal”  (SUSTJ) และสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปะ  “Silpakorn University Social Sciences, Humanities, and Arts Journal”  (SUSHAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

ฉบับสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะ  

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ม.ค-ม.ิย.55 
ฉบับสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะ  

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.55 

Silpakorn University  

Science and Technology Journal  

Volume 7 Number 1 (January-July) 2012 

Silpakorn University  

Social Sciences, Humanities, and Arts Journal 

Volume 12 Number 1 (January-July) 2012 
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6. จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา และจุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  

             สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  และจุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิจัยของคณาจารย์ โดยจุลสารสถาบันวิจัย
และพัฒนา จะออกปีละ 4 ฉบับ ส่วนจุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ออกปีละ 2 ฉบับ  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.8 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี  4   โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน 
 

ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 

ผู้เข้าร่วม 
(จํานวน
คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการโดยการต้ังของบประมาณไว้ในแผนการ
ดําเนินงาน 

1 โครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ัง
ท่ี 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป”์ 
(16-18 ม.ค. 56) 
 
 

500 1,068 
1,000,000 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

693 87.40 
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ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 

ผู้เข้าร่วม 
(จํานวน
คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

2 โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในงาน 
“การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2555” (24 -28 ส.ค. 55) 
 

300 331 
100,000 

(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

331 88.40 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างเตาแก๊สชีวมวลตามวิถี
พอเพียง (30 -31 ก.ค. 55) 
 

30 34 
20,000 

(งบประมาณ
เงินรายได้) 

34 82.80 

4 โครงการการนําเสนอผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่
ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ (15-17 ส.ค. 55) 
 

120 152 
10,000 

(งบประมาณ
เงินรายได้) 

152 84.42 

5 โครงการ Creative Inspiration 
Zone (15-16 ส.ค. 55) 

70 70 

20,000 
(งบประมาณ
เงินรายได้) 

 

70 87.60 

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ 1,020 1,655 1,150,000 1,280 
 

86.12 
 

การเป็นวิทยากรบรรยาย / การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภายนอก 
 

1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
โครงการอบรมเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตร แบ่งปันฉันพ่ีน้อง ท่ีศูนย์
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด 
จ.เพชรบุรี (2-3 เม.ย.56) 
 

50 50 - - - 

2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
โครงการอบรมเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตร แบ่งปันฉันพ่ีน้อง ท่ีศูนย์
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด  
จ.เพชรบุรี  (18- 20 เม.ย.56) 
 
 
 

50 50 - - - 
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ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
ปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย. 55 - 31 พ.ค. 56) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 

ผู้เข้าร่วม 
(จํานวน
คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
โครงการอบรมเกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตร แบ่งปันฉันพ่ีน้อง ท่ีศูนย์
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด 
จ.เพชรบุรี (23 - 25 เม.ย.56) 
 

50 50 - - - 

4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างเตาชีวมวล ท่ีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีท้องถ่ินบ้านสวนเข่ือน 
ต.สวนเข่ือน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (6 
พ.ค. 56) 
 

80 80 - - - 

 รวมทั้งหมด 4 โครงการ 230 230 - - - 

 

  

 3.4.9 งบประมาณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มาของ

งบประมาณ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน

รายได้ 

งบประมาณ
รายจ่ายจาก

โครงการพิเศษ  

รวม 

2555 35,317,670.00 3,114,500.00 - 38,432,170.00 
2554 33,369,000.00 3,197,700.00 - 36,566,700.00 
2553 34,561,700.00 3,034,600.00 - 37,596,300.00 
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ตารางที่ 6  รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตาม 
               หมวดรายจ่าย 
 

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

1. งบบุคลากร 3,873,570.00  3,358,680.00  514,890.00  86.71 
2. งบดําเนินงาน 663,200.00  344,000.00  319,200.00 51.87 
3. งบสาธารณูปโภค 30,000.00  30,000.00  0.00  100 
4. งบเงินอุดหนุน 30,750,900.00  30,750,809.00      91.00  99.99  

รวมทั้งหมด 35,317,670.00  34,483,489.00  834,181.00  97.64 
 
 
ตารางที่ 7    รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามงาน 

รายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) 
เงินเดือน 

งบดําเนิน 
การ เงินอุดหนุน 

รวมรายจ่าย
ท้ังหมด (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

1. งานสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

30,000.00 - 30,000.00 - 30,000.00 100 

2. งานบริหารงานวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

4,536,770.00 3,358,680.00 344,000.00 - 3,702,680.00 81.61 

3. งานวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

28,415,900.00 - - 28,415,809.00 28,415,809.00 99.99 

4. งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

2,335,000.00 - - 2,335,000.00 2,335,000.00 100 

รวมทั้งหมด 35,317,600.00 3,358,680.00 374,000.00 30,750,809.00 34,483,489.00 97.64 
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ตารางที่ 8    รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
                   จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

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

เบิกจ่ายจากยอด
รายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 150,900.56  150,900.56 0.00 100 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 209,626.00  209,626.00  0.00  100 

3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 661,657.27  661,657.27  0.00  100 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 140,816.17  140,816.17  0.00  100 

5. หมวดเงินอุดหนุน 1,951,500.00  1,725,000.00  226,500.00 88.39 

รวมทั้งหมด 3,114,500.00  2,888,000.00  226,500.00  92.73 

 
 
ตารางที่ 9    รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555 

        จําแนกตามงาน 
รายจา่ย 

รายการ รายรับ (บาท) 
งบเดือน งบดําเนินการ 

สาธารณูป 
โภค เงินอุดหนุน 

รวมรายจา่ย
ท้ังหมด (บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจา่ย
จากยอด
รายรับ 

1. งานพิมพว์ารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

600,000.00 - - - 600,000.00 600,000.00 100 

2. งานวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1,015,000.00 - - - 1,015,000.00 1,015,000.00 100 

3. งานบรหิาร
งานวจิัย 

1,229,500.00 360,526.56.00 661,657.27.00 140,816.17 66,500.00 1,229,500.00 100 

4. งานจัดพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวจิยั
และรางวัลวิจัยดีเด่น 

270,000.00 - - - 43,500.00 43,500.00 16.11 

รวมทั้งหมด 3,114,500.00 360,526.56.00 661,657.27.00 140,816.17 1,725,000.00 2,888,000.00 92.73 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 38,432,170.00 
บาท จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังน้ี  งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 35,317,670.00 บาท และงบประมาณ
จากเงินรายได้ จํานวน 3,114,500.00 บาท  
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3.4.9 อาคารสถานท่ี 
 อาคารสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยไว้ดังน้ี 
              
            ตารางที่ 10   ข้อมลูอาคารสถานที่แสดงพ้ืนที่ใช้สอยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

อาคารสถานที ่ ใช้งานพื้นที ่ จํานวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 
1. อาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ห้องผู้บรหิาร 3 72 

 ห้องปฏิบัตงิานของจนท. 3 272 

 ห้องระเบียงวิจยั 1 54 

 ห้องประชุม 1 70 

 ห้องจดัเล้ียง 1 81 

 ห้องอาหารด้านหน้า
ห้องน้ํา ชาย-หญิง 

1 68 

 ห้องเก็บพัสดุสํานักงาน 1 68 

 ห้องเก็บเอกสาร 1 54 

 ห้องถ่ายเอกสาร 1 27 

 ห้องน้ําชาย-หญงิ 2 16 

 ห้องโถงประตทูางเข้า
สถาบันฯ 

1 81 

 บริเวณทางเดิน 1 54 

 พื้นที่รวม 17 917 

 
 
4.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 4.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2553 กําหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในภาพรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 4.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อํานวยการ และบุคลากร  ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดควรปรับปรุงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และของมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเน่ือง 
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5.  วิธีการประเมิน 
      5.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเย่ียม 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2555 ได้
ประชุมร่วมกันเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม โดยศึกษาเอกสารการประเมินตนเอง และเอกสาร
หลักฐานเบ้ืองต้น  
 5.2  การดําเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบรายการตามบันทึกภาคสนาม
สําหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน รวมถึงรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตการณ์และเย่ียมชมอาคารสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 5.3  การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมสรุปผลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือจัดทํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และได้เสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบและรายตัวบ่งช้ี   
 5.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 กับเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ ตรวจสอบรายการ
ตามบันทึกภาคสนามและจากการตรวจเย่ียมสภาพจริง รวมถึงสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
 
6.   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน  2556 แล้วเห็นว่า
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) องค์ประกอบที่2 (ตัวบ่งช้ีที่ 2.4) องค์ประกอบที่ 4 (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1-4.2) 
องค์ประกอบที่ 5 (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) องค์ประกอบที่ 7 (ตัวบ่งช้ีที่ 7.1-7.4) องค์ประกอบที่ 8 (ตัวบ่งช้ีที่ 8.1) และ
องค์ประกอบที่ 9 (ตัวบ่งช้ีที่ 9.1) จํานวนทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งช้ี ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดังรายละเอียดตามตาราง ป 1 
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ตารางที่ 11 ตาราง ป. 1 สรปุผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบใุน SAR) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    8 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 3.00  ข้อ 4,7,8 ไมพ่บหลักฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.00   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน   

7 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 4.00 
ข้อ 5, 7 ไม่พบหลักฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.00   
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

7 ข้อ - 7 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ - 5+1 5.00 5.00  
 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ตารางที่ 11 ตาราง ป. 1 สรปุผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบใุน SAR) 

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ - 4 ข้อ 5.00 4.00 ข้อ 1 ไม่พบหลักฐาน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ - 7 ข้อ 5.00 5.00  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ข้อ - 2 ข้อ 5.00 2.00 ข้อ 3, 4,5 ไมพ่บหลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 5.00 

ใช้ผลประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 5.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.25   
องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 5.00 5.00 
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ตารางที่ 11 ตาราง ป. 1 สรปุผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่ต่าง

จากที่ระบใุน SAR) 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ - 9 ข้อ 5.00 5.00  

ตัวบ่งชี้ 9.2 การดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน (เอกลักษณ์ของสถาบัน) 

ร้อยละ 
80 

- ร้อยละ 80 4.00 4.00   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.00   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.36  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2555 

- 22 - 

ตารางที่ 12 ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตามเกณฑ์ สกอ.)    
      

คะแนน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์  

(O) 
คะแนนรวม 

 
   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   3.00   3.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   4.00   4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   4.00   4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   4.25   4.25 ดี 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  5.00  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00   5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  4.36   4.36 ดี 

ผลการประเมิน  ดี   ดี   
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ตารางที่ 13 ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์ สกอ.)   
      

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานอุดมศึกษา ปัจจัยนําเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือผลลัพธ์  
(O) 

คะแนนรวม 

 
   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต           

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
        

  
     ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา   4.57   4.57 ดีมาก 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.50   4.50 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  3.50   3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน  4.36   4.36 ดี 

ผลการประเมิน  ดี   ดี   
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ตารางที่ 14 ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)   
      

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานอุดมศึกษา ปัจจัยนําเขา้  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือผลลพัธ ์ 
(O) 

คะแนนรวม 

 
   0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  4.00   4.00 ดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน  4.57   4.57 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน  5.00   5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  3.50   3.50 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง  4.36   4.36 ดี 

ผลการประเมิน  ดี   ดี   
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ตารางที่ 15 ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์ สกอ.)   
      

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยนําเข้า  
(I) 

กระบวนการ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์  

(O) 
คะแนนรวม 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา           
   (1) ด้านกายภาพ           
   (2) ด้านวิชาการ   4.00   4.00 ดี 
   (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.17   4.17 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1   4.25   4.25 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา           
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต           
   (2) ด้านการวิจัย  5.00   5.00 ดีมาก 
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  4.00   4.00 ดี 
   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2  4.67   4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน  4.36   4.36 ดี 

ผลการประเมิน  ดี   ดี   
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7. จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐาน 

 7.1 ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. มีแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี แต่ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ยังไม่
ชัดเจน 

2. แผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปี มีตัวช้ีวัดบางตัวไม่สอดคล้องกัน 

1. ควรกําหนดตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์กับแผน
ประจําปีให้ชัดเจน 
 
 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบง่ชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและมีการ

ติดตามการพัฒนาบุคลากรดีมาก 
 
 

1. ผู้บังคับบัญชาควรติดตามการนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. การถือปฏิบัติจรรยาบรรณเพ่ือความ

เจริญก้าวหน้าของหน่วยงานยังไมช่ ัดเจน 
2. การประเมินผลเชิงคุณภาพของการพัฒนา

บุคลากรยังไม่ช ัดเจน 
 
 
 
 

1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรเห็นความสําคัญ
และปฏิบัติจรรยาบรรณเพ่ือความก้าวหน้า
ขององค์กร 

2. ควรเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรเน้นการประมวลผลเชิงคณุภาพของการ
พัฒนาบุคลากร 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนา
บุคลากร 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอนที่เป็นที่
ยอมรับและต่อเน่ือง คือการจัดประชุม
วิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 
 

1. ประสานความร่วมมือกับคณะฯ หรือบัณฑิต
วิทยาลัย ในการนําเสนอผลงานวิจัย /
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เวทีวิชาการ อาทิ เช่น 
ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์มีความโดดเด่น
มากย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบันแต่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน 

1. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับ

ชุมชนหรือภาครัฐที่ชัดเจน 
2. มีระบบและกลไกเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ

ให้บริการไปสูบุ่คคลและภายนอกสถาบันได้
หลากหลายช่องทาง  

1. แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ิมเติม 
2. ควรมีการติดตามและประเมนิการเผยแพร่

ความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. ดําเนินการสํารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่
ชัดเจนแสอดคล้องกับความต้องการ 

2. การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการฯต่อสังคมให้ครอบคลุม
ผู้เก่ียวข้องทั้งหมด 

1. จัดกลุ่มงาน เพ่ือสํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ที่เคยใช้บริการเดิมและผู้
ที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อน 

2. ควรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการฯ ต่อสังคมให้ครอบคลุม
ผู้เก่ียวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ 
และผู้ที่เก่ียวขอ้ง  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 

1. มีการดําเนินการจัดการความรู้แต่ยังไม่ครบ
กระบวนการ 

1. ควรดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบตาม
กระบวนการ  

 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการดําเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ

ครบถ้วนและเป็นไปตามกําหนดเวลาดีมาก 
 

1. ควรกําหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ทั้งหมดเพ่ือให้สามารถวัดประสิทธิผล
ของการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนประสิทธิภาพ

การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน คือ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

1. ควรมีหน่วย/ฝา่ย รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู 
แหล่งทุนวิจัย ของหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
สนับสนุนให้มกีารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เพ่ิมขึ้น 

 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
 -  ควรวิเคราะห์รายละเอียดถึงความต้องการอัตรากําลังที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

-  ควรจัดสรรอัตรากําลังให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหม้ากย่ิงขึ้น 

- ควรจัดอบรมให้ความรู้ในเรือ่งที่ทุกหน่วยงานต้องจัดทําเหมือนกัน เช่น การจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
แผนกลยุทธ์ การจัดการความรู้  
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จุดเด่นใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ก้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและด้านการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม) 
  เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย จากแหล่งทุน
ต่างๆในเชิงรุกได้อย่างดีย่ิง ทั้งสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัยจากสถาบันให้สามารถทํางานได้
อย่างดี 
 
ความเห็นและข้อเสนอและสว่นสรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา ในหัวขอ้แนวทางนาํผลการประเมิน
ไปวางแผนพฒันา (โดยพิจารณาจากบทท่ี 3 ของรายงานการประเมินตนเอง คือ ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการ
พัฒนา ในหัวข้อ แนวทางนําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบว่าแนวทางดังกล่าวนั้น ตรงกับความเห็น
ของผู้ประเมินหากผู้ประเมินไม่พบหัวข้อดังกล่าว ให้ผู้ประเมินขอข้อมูลจากคณะวิชา/หน่วยงาน) 
  คณะผู้ประเมินเห็นด้วยกับแผนพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่จะส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาต่างๆ ซึ่งมีบริบทที่ต่างกันทั้งศาสตร์และศิลป์ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือให้สามารถขอทนุจากแหล่งทุนภายนอกได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป  และเห็นด้วยกับ
การมุ่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 596/2556 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะวิชา / หน่วยงานเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2555 
- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนา 
- รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
- บันทึกภาคสนาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 













กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาํปีการศึกษา 2555 

 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

 

 

 08.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

               ประจําปีการศึกษา 2555 เดินทางถึงห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 08.30 น. – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

     ประจําปีการศึกษา 2555 ประชุมร่วมกัน 

 09.00 น. – 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการดําเนินงานในรอบปี  

  ประจําปีการศึกษา 2555 

 09.30 น. – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน  

  และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  

  เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุป และจัดเตรียมรายงานผลการประเมิน 

 16.00 น. – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุ และรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

     การศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2555 (ด้วยวาจา) 
 



 

รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
ผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. อริศร์ เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูลย์จีรา ชิรเวทย์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. อาจารย์ภิเษก หงษ์วิทยากร   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว   ที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                              (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 

บุคลากร 
1. นายสุพรชัย มั่งมีสิทธ์ิ 
2. นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 
3. นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
4. นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
5. นางสาววัชรี น้อยพิทักษ ์
6. นางสาวหรรษา นิลาพันธ์ 
7. นายเจษฎา แดงเลือด 
8. นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
9. นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
10. นางอําไพ อุดมสุด 
11. นางสาวนํ้าผึ้ง เมืองสมบัติ 
12. นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน 
13. นายเอกพันธ์ หวานใจ 
14. นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 
15. นางสาวอภิชญา จันทรักษา 
16. นางปิยพัชร์ สิทธ์ิเดชตีรณา 
17. นายจรญูโรจน์ สามฉิมโฉม 
18. นางสาวเพ็ญประภา โมขะรัตน์ 
19. นางสาวสธุานี มะลิพันธ์ 
20. นางสาวพิชญา หอมหวล 
21. อาจารย์ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (คณะมัณฑนศลิป์) 
 



 

   

 
 

บันทึกภาคสนามสําหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

ตอนท่ี 1 คําชีแ้จง  ผลการตรวจสอบรายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                        ตามรายการต่อไปน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย ในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง 

ที่ รายการตรวจสอบ มี ไม่ม ี ไม่ชัดเจน  
(ต้องหาข้อมูลเพ่ิมอย่างไรและควร

มีข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)) 
1 ปก 

1.1 การระบุช่ือหน่วยงานที่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

   

 1.2 ช่วงเวลาของรายงานฯ    
 1.3 การระบุวัน เดือน ปี ที่จดัทํารายงานฯ    
2 คํานํา 

2.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
   

 2.2 การระบุช่วงเวลาในการประเมิน    
 2.3 การระบุเกณฑ์การประเมิน    
 2.4 การลงนามของผู้บริหาร    
3 สารบัญ    
4 บทสรุปผู้บริหาร 

4.1 ข้อมูลทั่วไป เช่น ช่ือหน่วยงาน จุดประสงค์การก่อต้ัง จุดเน้น
การปฏิบัติพันธกิจพร้อมพัฒนาการ 

   

 4.2 ผลประเมนิคุณภาพภายในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    
 4.3 ผลประเมนิคุณภาพภายในภาพรวมตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
   

 4.4 ผลประเมนิคุณภาพภายในภาพรวมตามมุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

   

 4.5 จุดเด่น/แนวทางเสริม    
 4.6 จุดทีค่วรพัฒนา/แนวทางแก้ไข    
 4.7 เป้าหมายและแผนการพัฒนาที่สอดคลอ้งกับเป้าหมาย    
5 บทที่ 1 บทนํา (ข้อมลูเบ้ืองต้น) 

5.1 ประวัติความเป็นมา 
   

 5.2 ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทศัน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
มาตรการ 

   

 5.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร    
 5.4 รายนามผูบ้ริหาร    
 5.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปี    



 

   

ที่ รายการตรวจสอบ มี ไม่ม ี ไม่ชัดเจน  
(ต้องหาข้อมูลเพ่ิมอย่างไรและควร

มีข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)) 
 5.6 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และอัตลักษณ์    
 5.7 จุดเด่น    
 5.8 ข้อมูลโดยสรุปตามภารกิจ 

 (1) ด้านการเรียนการสอน 
 (2) ด้านการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
 (3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
 (4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 (5) ด้านการบริหารจัดการ 

 
- 

 
 

- 
 

  

 5.9 ข้อมูลอาคารสถานที่และตารางสรุป    
 5.10 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและตารางสรุป    
 5.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    
 5.12 การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
6 บทที่ 2  (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อต่อไป)    
7 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

7.1 ตาราง ส.1 สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
9 ด้าน 

 
 

  

 7.2 ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    
 7.3 ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    
 7.4 ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ    
 7.5 ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา    
 7.5 ทศิทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป    
 7.6 แนวทางนําไปวางแผนพัฒนา    
8 ภาคผนวก    
 8.1 ตารางข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set)    
 8.2 รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    



 

   

 
ตอนท่ี 2  บันทึกของคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาตาม
ประเด็นและรายการต่อไปน้ี  
 

ประเด็น 
เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

รายการตรวจสอบ 
หลักฐาน
ชัดเจน สอบถาม/

สัมภาษณ ์
(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพ่ิมเติม(ระบุ) 

บทที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
เทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งช้ีใน 9 องค์ประกอบ 

    

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ
แผนดําเนนิการ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน     เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
แผน 

 เกณฑ์ข้อ4,7,8  
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน   

 บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 เกณฑ์ข้อ 5, 7 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

    

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้  บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 เกณฑ์ข้อ3, 4, 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ประเมินระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง     
องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ     
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     



 

   

ประเด็น 
เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

รายการตรวจสอบ 
หลักฐาน
ชัดเจน สอบถาม/

สัมภาษณ ์
(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพ่ิมเติม(ระบุ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

    

 
 
 

 
 
 
 

 




