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โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  



คํานํา 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2556 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง คณะ
กรรมการฯ จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ และผลการประเมินตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งจุดอ่อน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการดําเนินการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประจําปีการศึกษา 2556 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

1. บทสรุปผูบ้ริหาร 
จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านนั้น ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการที่
พัฒนาโดย สกอ. 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้
คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบอยู่ที่ 4.64  โดยเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) อยู่
ในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 4.64  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ส่วนองค์ประกอบที่มีผลการ
ประเมินในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.25 และองคป์ระกอบที ่
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00  

 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

ปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบ 
ค่าคะแนน ผลประเมิน 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 ดีมาก 
2.  การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ 2.4)  5.00 ดีมาก 
4.  การวจิัย  5.00 ดีมาก 
5.  การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ 5.2) 5.00 ดีมาก 
7.  การบริหารและการจัดการ 4.25 ดี 
8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 

เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 4.64 ดีมาก 
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3. บทนาํ 
 

3.1 ช่ือหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน 

ประจําปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
 

3.3 วัน เดือน ปี ทีป่ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

  
3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.4.1. ประวัติความเป็นมา  
 1.  ช่ือหน่วยงาน      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 2.  ที่ต้ัง           เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 73000 
 3.  ประวัติ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมช่ือ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด้าน
การวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนช่ือโครงการเป็น “โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย” เพ่ือขยายขอบข่าย
งานให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กําหนดแนวทางการวิจัยเพ่ือ
มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี  
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการ
วิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ ให้คําปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา   ปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้น
วิจัยและพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การวิจัย พ้ืนฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ 
(Applied Research) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้ง
ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย และสากลเช่นกัน ทั้งน้ี เพราะสภาพของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วนของประเทศและต้องก้าวหน้าไป
พร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 
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3.4.2. ปรัชญา วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ และพนัธกิจ 
 1. ปณิธาน    “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”  
 2. วิสัยทัศน์        “ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์” 
 3. วัตถุประสงค ์

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทําการวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  
   3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์สู่
สาธารณชน  
 4. พันธกิจ 
 4.1 กําหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์          
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 4.2 ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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3.4.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภูม ิดังน้ี 

แผนภูมิที ่1 โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  
 3.4.4 รายนามผู้บริหาร คณะท่ีปรึกษา และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   
    1. ผู้บรหิาร (วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 - 9 มีนาคม 2560) 
     1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                      
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์            รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                                                    ฝา่ยวิชาการ 
    2. คณะที่ปรึกษา (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2559) 
 2.1 ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง    คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2.2 รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2.3 อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ  คณะเภสัชศาสตร์ 
 2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์  คณะศึกษาศาสตร์  
 2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ  คณะมัณฑนศลิป์ 
 2.7 อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์   วิทยาลัยนานาชาติ 
 2.8 อาจารย์สุมิตร์ เขียววิชัย    คณะวิทยาศาสตร์ 
 2.9 นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
     
 
 

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. คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
           (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2559) 
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ประธานกรรมการ 
 3.2 ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห ์   กรรมการ 
 3.3 รองศาสตราจารย์สุธี คณุาวิชยานนท์   กรรมการ 
 3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษ ี   กรรมการ 
 3.5 อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์    กรรมการ 
 3.6 อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ    กรรมการ 
 3.7 อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ    กรรมการ 
 3.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข   กรรมการ 
 3.9 อาจารย์ พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา   กรรมการ 
 
3.4.5 บคุลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรรวม 17 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 7 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 3 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 4 คน ลูกจ้างโครงการ 2 คน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1   จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งและประเภท 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

พนักงาน
ในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

รวม 

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิจัยชํานาญการ 2 - - - - ป.โท 2 

นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 1 - - - - ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 1 - - - - ป.ตรี 1 

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 1 - - - - ป.ตรี 1 

นักบริหารงานท่ัวไป - - 1 - - ป.ตรี 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 

พนักงานธุรการ - - - 1 - ป.ตรี 1 

พนักงานบริหาร - - - - 1 ปวช. 1 
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ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

พนักงาน
ในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

รวม 

ลูกจ้างโครงการ - - - - - ป.ตรี 2 

 รวม 7 - 3 1 4  17 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
 
 
 

แผนภูมิที ่2 อตัรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  ชํานาญการ (1 อัตรา) 
- นักวิชาการการเงินและบัญชี 
  ชํานาญการพิเศษ (1 อัตรา) 
- นักการเงินและบัญชี (1 อัตรา) 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (1 อัตรา) 
- พนักงานธุรการ (1 อัตรา) 
- พนักงานบริการ (1 อัตรา) 
   

คณะกรรมการที่ปรกึษาประจําสถาบันวจัิยฯ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการการวิจัย ฝ่ายข้อมูลวิจัยและการพัฒนา ฝ่ายประสานงานการพัฒนา 

-  นักวิจัยเช่ียวชาญ (1 อัตรา) 

 
- นักวิจัยชํานาญการ(1 อัตรา) 
- นักวิชาการศึกษา (1 อัตรา) 
 

-  นักวิจัยชํานาญการ (1 อัตรา) 
-  นักเอกสารสนเทศ 
   ชํานาญการ(1 อัตรา) 
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
   (1 อัตรา) 
 

- นักบริหารงานท่ัวไป  (1 อัตรา) 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (1 อัตรา) 
- นักประชาสัมพันธชํานาญการ (1 อัตรา) 
- ลูกจางโครงการ (2 อัตรา) 
 
 

เลขานุการสถาบันวจัิยและพัฒนา 
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3.4.6 การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 1. การจัดสรรทุนจากแหลง่ทุนต่างๆ 
ตารางที่  2   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจดัสรร จําแนกตาม
ปีงบประมาณ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
1. งบประมาณแผ่นดิน 29,655,000 30,750,900 30,543,000 39,818,400 

2. งบรายได้ 
    2.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
     
    2.2  วิจัยสถาบัน 
    2.3  ส่งเสริมงานวิจัย/สร้างสรรค์
นักศึกษา 
    2.4  ทุนพัฒนาข้อเสนอการวจิยั 
(Proposal) 
    2.5  ทุนโครงการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์เชงิวิชาการ 
    2.6  เงินรายได้จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.7  เงินรายได้จากกองทุนพัฒนา 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
งานวิจัย   
    2.8  ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการ 

 
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) 

100,000 
- 
 
- 
 

600,000 
 

890,000 
 

488,780 
 

300,000 

 
- 
 

90,000 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

200,000 
 

270,000 
 

3. แหล่งอื่นๆ 
    3.1  ทุนของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลา่ง สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
      - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
(เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง) 
      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
ร่วมเอกชนในเชงิพาณชิย์ (จาก สกอ.) 
      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
ร่วมเอกชนในเชงิพาณชิย์ (จากเอกชน) 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ  
   

 
 
 
 

1,998,525 
 
 

800,000 
 

549,340 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,724,700 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

1,341,665 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 

1,000,000 
 

428,572 
 
- 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
   3.2  ทุนของสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 69 แห่ง แผนงานเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 70 แห่ง แผนงานสง่เสริม
และสนบัสนนุการวิจัย งบเงินอุดหนุน
เฉาะกจิ 
      -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย 
   3.3  จากสถาบนัคลงัสมองของชาติ    

 
 

10,593,100 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

305,250 

 
 
- 
 
 

3,500,000 
 
 
 

2,304,520 
 

95,000 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

รวมเงินสนับสนุนท่ีจัดสรรให้ท้ังหมด 45,835,875 41,427,520 3,780,445 3,488,572 

   หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

 
2. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ในปี พ.ศ. 2556-2557 สถาบันวิจัยฯ ได้พิจารณาผลงานวิจัยให้

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และดี ดังนี้        

สาขาวิชาท่ีได้รับ
รางวัล 

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
รางวัล

ผลงานวิจัย / 
เงินรางวัล 

ปี พ.ศ. 2556    
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติ
ทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก 

รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ 
รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

ดีเด่น  
 (30,000 
บาท) 

วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซ่ึงปลอดภัย
ต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา และ
คณะ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

ดี  
(15,000 
บาท) 

ศิลปะและศิลป
ประยุกต์ 

การสร้างสรรค์งานทอมัดหม่ีร่วมสมัย ผศ.ประภากร สุคนธมณี 
(คณะมัณฑนศิลป์) 

ดี  
(15,000 
บาท) 

ปี พ.ศ. 2557    
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบว
สําหรับนําส่งยีน 

รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต 
และคณะ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

ดี  
(10,000 
บาท) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์ ผศ.สุพาณี วรรณาการ 
(คณะอักษรศาสตร์) 

ดี  
(10,000 
บาท) 
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ศิลปะและศิลป
ประยุกต์ 

การขยายผลการประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณ
ด้ังเดิมเร่ืองสุนทรียะการใช้ศิลปะเคร่ืองทอง
ไทยสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอด 

ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
(คณะมัณฑนศิลป์) 

ดี  
(10,000 
บาท) 

  
3. ทุนจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ในปี 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 1 เรื่อง จํานวนวงเงินไม่เกิน 32,500 บาท คือ เรื่อง “การ

สร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
          4. การประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
            ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานราก และ
กิจกรรม “Creative Inspiration Zone” ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 
ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4.2 การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2556” วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ  
 4.3 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย 
ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 5.  การประชุม อบรม เสวนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิจัย/สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและคณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การทดสอบวัสดุด้วยวธิีทางวิทยาศาสตร์และการเลือกใช้วสัดุเพื่อ
การอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม”  เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 

5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ 24-30 
เมษายน 2557 ประกอบดว้ยหวัข้อการบรรยาย ดังนี้  
          5.2.1 การเขยีนข้อเสนอการวิจยัเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย (วันที่ 24 เมษายน 2557) 
          5.2.2 แนวทางการใช้หลักสถติแิละโปรแกรม SPSS ในการวจิยั : สาขาวิทยาศาสตร์ (วันที่    
                                29 เมษายน 2557) 
          5.2.3 แนวทางการใช้หลักสถติแิละโปรแกรม SPSS ในการวจิยั : สาขามนุษยศาสตร์และ 
                                สังคมศาสตร์ (วันที่ 29 เมษายน 2557) 
          5.2.4 การเขยีนบทความวิจัยเพือ่การตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ (วันที่ 30 เมษายน  
                                2557) 

         5.2.5 การผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยในการผลิตหนงัสือวิชาการและงานรับใช้สังคม  
                     (วันที่ 30 เมษายน 2557) 
5.3 จัดบรรยาย โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ หัวข้อความม่ันคงทางอาคาร เมื่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดําเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.4 การบรรยาย โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (‘R2R’ : Routine to Research) เรื่อง 
“แนวคิด ‘R2R’ และหลักการทําวิจัยโดยใช้งานประจําเป็นฐาน” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
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6. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 - 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) 
 
3.4.7 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นตาม 
พันธกิจในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3   โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน 

ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
ปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56 - 31 พ.ค.57) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(จํานวน
คน) 

ผู้เข้ารว่ม 
(จํานวน
คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการโดยการต้ังของบประมาณไว้ใน
แผนการดําเนินงาน 

1 โครงการการนําเสนอผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่
ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ (21-23 ส.ค.56) 

130 142 20,000 
(เงินรายได้) 

142 86.00 

2 โครงการ Creative Inspiration 
Zone (21 ส.ค.56) 

40 76 15,000  
(เงินรายได้) 

73 85.20 

3 โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในงาน 
“การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2556” (23 -27 ส.ค.56) 

600 1,028 100,000 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 
500,000 

(เงินรายได้) 

1,017 86.60 

4 โครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ัง
ท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป”์ 
(24-26 มี.ค.57) 

500 388 
1,100,000 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 
220,000 

(เงินรายได้) 

270 86.00 

5 โครงการพัฒนาศกัยภาพการวิจัย
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
2.1 การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือ

100 
 
 
 

116 
 
 
 

20,000 
(เงินรายได้) 

116 88.00 
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ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 
ปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56 - 31 พ.ค.57) 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(จํานวน
คน) 

ผู้เข้ารว่ม 
(จํานวน
คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (24 
เม.ย.57) 
2.2 แนวทางการใช้หลักสถิติและ
โปรแกรม SPSS ในการวิจัย : 
สาขาวิทยาศาสตร์ (29 เม.ย.57) 
2.3 แนวทางการใช้หลักสถิติและ
โปรแกรม SPSS ในการวิจัย : 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (29 เม.ย.57) 
2.4 การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (30 เม.ย.57) 
2.5 การผสมผสานองค์ความรู้จาก
การวิจัยในการผลิตหนังสือ
วิชาการและงานรับใช้สังคม (30 
เม.ย.57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ 1,370 1,750 

1,975,000 
 งบประมาณแผ่นดิน  

= 1,200,000 
 เงินรายได้ = 

775,000 

1,618 86.36 

การเป็นวิทยากรบรรยาย / การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภายนอก 
1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

โครงการอบรมการทําเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบ้าน
ดอนผิงแดด  
ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี (27-29 มี.ค.57 /21-23 
และ 28-30 เม.ย.57) 

120 150 - - - 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ 120 150 - - - 
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3.4.8 การบริหารจัดการ 
1. งบประมาณ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจําแนกตาม

แหล่งที่มาของงบประมาณ ดังน้ี 
ตารางที่ 4  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน

รายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

รวม 

2556 35,325,000.00 2,470,000.00 - 37,795,000.00 
2555 35,024,000.00 3,114,500.00 - 38,138,500.00 
2554 33,269,000.00 3,197,700.00 - 36,466,700.00 
2553 34,561,700.00 2,874,471.67 - 37,436,171.67 

หมายเหตุ  :  1. เงินรายได้ข้อมูลจากระบบ MIS  2. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 
 
ตารางที ่5  รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  2556  จาํแนกตามหมวด
รายจ่าย                

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

1. งบบุคลากร 4,555,600.00  3,618,030.00  937,570.00  79.42 
2. งบดําเนินงาน 196,400.00  196,400.00  0.00 100 
3. งบสาธารณูปโภค 30,000.00  30,000.00  0.00  100 
4. งบเงินอุดหนุน 30,543,000.00  30,543,000.00      0.00  100 

รวมท้ังหมด 35,325,070.00  34,387,430.00  937,570.00  97.35 
หมายเหตุ  :  1. ข้อมูลจากระบบ MIS  รายงานการคุมงวดจ่ายเงิน และรายการงบประมาณ งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 

   2. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 

 
ตารางที่ 6 รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงาน 

รายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) 
เงินเดือน 

งบ
ดําเนินงาน 

เงินอุดหนุน 
รวมรายจ่าย

ท้ังหมด (บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

1. งานผู้สาํเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

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

2. งานวิจัย
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

32,960,000.00 3,618,030.00 196,400.00 28,208,000.00 32,022,430.00 97.16 
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รายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) 
เงินเดือน 

งบ
ดําเนินงาน 

เงินอุดหนุน 
รวมรายจ่าย

ท้ังหมด (บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

3. งานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 

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

รวมทั้งหมด 35,325,000.00 3,618,030.00 226,400.00 30,543,000.00 34,387,430.00 97.35 

หมายเหตุ  :  1. ข้อมูลจากระบบ MIS  รายงานการคุมงวดจ่ายเงิน และรายการงบประมาณ งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
   2. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 

 
ตารางที ่7 รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามหมวดรายจ่าย               

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

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 389,151.60  389,151.60  0.00 100 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 220,472.00  220,472.00  0.00  100 

3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 598,777.97  598,777.97  0.00  100 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 101,734.30  101,734.30  0.00  100 

5. หมวดงบลงทุน 7,990.00 7,990.00 0.00 100 

6. หมวดเงินอุดหนุน3 1,151,874.13  1,051,874.13  100,000.00 91.32 

รวมทั้งหมด 2,470,000.00  2,370,000.00  100,000.00  95.95 
หมายเหตุ  :  1.  ข้อมูลจากระบบ MIS รายงานการคุมงวดจ่ายเงิน และรายการงบประมาณ เงินรายได้ (โครงการปกติ)  
                     งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
 2.  ไม่รวมจัดสรรให้แก่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตามประกาศ) จํานวน  1,400,000 บาท 

 3.  กันเหลื่อมปี โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือจัดทําข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 100,000 บาท 
              จากเงินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 97,230.14 และเงินงานจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและรางวัลวิจัยดีเด่น 
               และดี จํานวน 2,769.86 บาท 
         4.  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 

 
ตารางที่ 8 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงาน  

รายจา่ย 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) เงินเดือน 

งบ
ดําเนินงาน 

สาธารณูปโภ
ค 

งบลงทุน เงินอุดหนุน 

รวมรายจา่ย
ท้ังหมด 
(บาท) 

 

ร้อยละ
การ

เบิกจา่
ยจาก
ยอด

รายรับ 
1. งานพิมพ์
วารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

650,000.00 - - - - 650,000.00 650,000.00 100 
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รายจา่ย 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) เงินเดือน 

งบ
ดําเนินงาน 

สาธารณูปโภ
ค 

งบลงทุน เงินอุดหนุน 

รวมรายจา่ย
ท้ังหมด 
(บาท) 

 

ร้อยละ
การ

เบิกจา่
ยจาก
ยอด

รายรับ 
2. วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี3 

403,830.14 - - - - 306,600.00 306,600.00 75.92 

3. งาน
บริหารการ
วิจัย 

1,318,125.8
7 

609,623.60 598,777.97 101,734.30 7,990.00 - 1,318,125.87 100 

4. งาน
จัดพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
และรางวัล
วิจัยดีเด่น
และดี3 

98,043.99 - - - - 95,274.13 95,274.13 97.17 

รวมทั้งหมด 2,470,000.00 609,623.60 598,777.97 101,734.30 7,990.00 
1,051,874.1

3 
2,370,000.00 95.95 

หมายเหตุ  :  1. ขอ้มูลจากระบบ MIS รายงานการคุมงวดจ่ายเงิน และรายการงบประมาณ เงินรายได้ (โครงการปกติ)  
                    งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 

 2. ไม่รวมจัดสรรให้แก่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตามประกาศ) จํานวน  1,400,000 บาท 
 3. กันเหลื่อมปี โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือจัดทําข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 100,000 บาท 
              จากเงินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน 97,230.14 และเงินงานจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและรางวัลวิจัยดีเด่น 
              และดี จํานวน 2,769.86 บาท 
        4. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 
 

ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 
37,795,000.00 บาท จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้  ดัง น้ี  งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
35,325,000.00 บาท และงบประมาณจากเงินรายได้ จํานวน 2,470,000.00 บาท  

  
 2. อาคารสถานท่ี 

 อาคารสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยไว้ดังน้ี   
 
ตารางที่ 9   ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพ้ืนที่ใช้สอยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

อาคารสถานที ่ ใช้งานพื้นที ่ จํานวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 
1. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ห้องผู้บรหิาร 3 82.8 

 ห้องปฏิบัตงิานของจนท. 3 288 

 ห้องระเบียงวิจยั 1 52.2 

 ห้องประชุม 1 105.65 

 ห้องอาหารด้านหน้า 1 28 
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อาคารสถานที ่ ใช้งานพื้นที ่ จํานวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 
 ห้องเก็บพัสดุสํานักงาน 1 70 

 ห้องเก็บเอกสาร 1 48.45 

 ห้องถ่ายเอกสาร 1 15 

 ห้องน้ําชาย-หญงิ 2 32 

 ห้องโถงประตทูางเข้า
สถาบันฯ 

1 16.40 

 บริเวณทางเดิน 1 51 

 พื้นที่รวม 17 789.5 

     หมายเหต ุ  ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
 
      3. การพัฒนาบุคลากร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการสนับสนุนให้
เข้ารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 10 
ตารางที่  10  แสดงรายช่ือบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2556  
(ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ ศึกษาดูงาน 
ด้านสื่อสารมวลชน 

14 
มิถุนายน 

2556 

บริษัท มติชน จํากดั 
(มหาชน) / 
งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง สาํนักงาน
อธิการบดี 

ในประเทศ 

2 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
นายเจษฎา แดงเลอืด 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวกรรณกิา ตะกรุด
โทน 

โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้เรื่อง “การใช้งาน
ระบบฐานข้อมลูงานวิจัย
และสรา้งสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

  12 
มิถุนายน
2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

3 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้
งานระบบฐานข้อมูล
งานวจิัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

  25 
มิถุนายน
2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 
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17

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

นายเจษฎา แดงเลอืด 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 

 

4 นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ

โครงการอบรมหลกัสูตร 
“การเบกิจา่ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและ
ค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม” 

5 
กรกฎาคม 

2556 

สํานักงานอธิการบดี /หอ้ง
ประชุมช้ัน 3 สาํนักงาน
อธิการบดี ตลิง่ชัน 

ในประเทศ 

5 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
นายเจษฎา แดงเลอืด 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง 
“การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจยัและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 

  9 
กรกฎาคม

2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

6 
 

นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 
นางสาวอภิชญา จนัทรักษา
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
 

โครงการอบรมหลกัสูตร 
“แนวทางในการบริหาร
จัดการพสัดุและการ
จัดซ้ือจดัจา้ง ตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม” 

10-11 
กรกฎาคม 

2556 

สํานักงานอธิการบดี /หอ้ง
ประชุมช้ัน 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

7 นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ สัมมนา “Thailand 
Green IT 2013” 

11 
กรกฎาคม 

2556 

สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ 
Green IT Promotion 
Council” Japan 
Electronics & 
Information 
Technology Industries 
Association Ministry of 
Economy, Trade and 
Industry / โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพฯ 
 

ในประเทศ 

8 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 

โครงการจัดการความรู้
ของกองงานวิทยาเขต 
เรื่อง “บาํเหน็จ บาํนาญ 
ข้าราชการ” 

20 
สิงหาคม 
2556 

กองงานวิทยาเขต /  
ห้องประชุม อธ.1302 
สํานักงานอธิการบดี 

ในประเทศ 

9 นายเจษฎา แดงเลอืด โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 

16 
กันยายน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี 

ในประเทศ 
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18

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

“การสร้างแบบจําลอง 3 
มิติ ดว้ย Sketch Up 
2013” 

2556 มหาวิทยาลัยมหิดล /
ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ Lab 101 ช้ัน 
1 กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 
นางอําไพ อุดมสดุ 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 

โครงการอบรมหลกัสูตร 
“กลยุทธ์การพัฒนา
ตนเองเพื่อการบริการสู่
ความประทับใจ” 

17 
กันยายน 
2556 

กองการเจา้หน้าท่ี / 
ห้องประชุม 314-315 
สํานักงานอธิการบดี ตลิง่
ชัน 

ในประเทศ 

11 นางสาวกรรณกิา ตะกรุด
โทน   
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ  
นายเจษฎา แดงเลอืด 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใช้ระบบ
บริหารงานวจิัยแห่งชาติ 
(ระบบ NRPM ) 
ประจําป ี2556” ช่วงท่ี 
2 (พฤษภาคม – 
กันยายน 2556) 

20 
กันยายน 
2556 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหง่ชาติ (วช.) /  
ห้องประชุมพลโทพระยา
ศัลวิธานนิเทศ สาํนักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) 

ในประเทศ 

12 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การบริหาร
จัดการข้อมูลและจัดทํา
สารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
ข้อมูลในระบบ NRPM “  

26 
กันยายน 
2556 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหง่ชาติ (วช.) / 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

ในประเทศ 

13 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ  
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

การสัมมนาเรื่อง “ระบบ
การย่ืนขอทุนวจิัยจุด
เดียวแบบเบ็ดเสรจ็” 

14 
พฤศจิกายน 

2556 

โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

14 นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
 

การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“แนวทางการทําวจิัย
แบบสหวิทยาการ” 

11 
ธันวาคม 
2556 

ห้องประชุม 407 ช้ัน 4 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

15 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

โครงการอบรมเรือ่ง 
“การเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจการจดัอันดับ
มหาวิทยาลัยเข้า สู่ระดับ
โลก” 

29 
มกราคม 
2557 

สํานักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 
ห้อง 314-315 สาํนักงาน
อธิการบดี ตลิง่ชัน มศก. 

ในประเทศ 

16 นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
 

โครงการอบรมเรือ่ง 
“การเขียนเอกสารอ้างองิ
สําหรับการพมิพ์

29 
มกราคม 
2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร /
ห้องประชุมช้ัน7 อาคาร 

ในประเทศ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

วิทยานิพนธ์” 50 ปี มศก.นฐ. 
 

17 นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
 

โครงการอบรมเรือ่ง 
“การพัฒนาและ
ตรวจสอบเครือ่งมอืท่ีใช้
ในการวจิัยทาง
สังคมศาสตร ์ 

17 
มกราคม 
2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร /
ห้องประชุมช้ัน7 อาคาร 
50 ปี มศก.นฐ. 
 

ในประเทศ 

18 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอําไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุด
โทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การใช้
โปรแกรม Excel 2007 

4 
กุมภาพันธ์ 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ห้องปฏิบตัิการ 2301 ช้ัน 
3ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

19 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอําไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุด
โทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบตัิราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
และศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ
พระนางเจา้สริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถและ
สถาบันพิพิธภัณฑ์    การ
เรียนรู้แห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

27 
กุมภาพันธ์ 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัย
ศิลปากร และกรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

20 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้เรื่อง “การใช้สื่อ 
IT ให้เกิดประโยชน์ใน
การทํางาน” 

28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 
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20

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอําไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุด
โทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

21 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
เรื่อง “กระบวนการและ
วิธีการปฏิบตัิดา้นการ
จัดซ้ือจดัจา้ง สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีพสัดุมือใหม่” 

1-3 
พฤษภาคม 

2557 

สมาคมนักบรหิารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย / ณ โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ในประเทศ 

22 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนว
ธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอําไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุด
โทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นางลดัดา กุลชร 
นางสาวเขมรินทร ์เพ็ญแสง
อ่อน  
นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจวร
กุล 

โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้เรื่อง   “การ
บริหารงานวจิัยแบบครบ
วงจร” 

8 
พฤษภาคม 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

23 นางสาวณัฐธิดา แพทย์
ประสิทธิ ์

ประชุมการถ่ายทอด 
อัตลักษณ์องค์กร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 
พฤษภาคม 

2557 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
สํานักงานอธิการบดี ตลิง่
ชัน / ณ ห้องประชุมนริศ
รานุวัดติวงศ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักงานอธิการบดี ตลิง่
ชัน 
 
 
 

ในประเทศ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

 
 

24 นางสาวณัฐธิดา แพทย์
ประสิทธิ ์

โครงการสัมมนา “การ
แก้ไขปญัหาท่ีเกิดจาก
การใช้งานเครือ่ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ไอที” 

22-23
พฤษภาคม 

2557 

ณ ห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก.นฐ 

ในประเทศ 

 
ตารางที่ 11  โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2556  
(ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การใช้
โปรแกรม  
Excel 2007 

งานการเจ้าหน้าท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 

2557 
 

12 6,000 

2 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ
ราชการสถาบันวจิยัและ
พัฒนา และศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระ
นางเจา้สริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 

2557 
 

15 13,000 

3 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
เรื่อง “การใช้สื่อ IT ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางาน” 

งานการเจ้าหน้าท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

14 4,500 

4 การให้ความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณแก่บคุลากร 

งานการเจ้าหน้าท่ี 4  มีนาคม 
2557 

19 3,000 

5 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
เรื่อง “การบริหารงานวจิัย
แบบครบวงจร” 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

8 
พฤษภาคม 

2557 

19 2,635 

 
 
 
 
 
 



 
     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปกีารศึกษา 2556 

22

 
ตารางที่ 12  โครงการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2556  
(ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 
ลําดับ ชื่อโครงการ วิทยากร ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้

เรื่อง “การใช้สื่อ IT ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางาน “ 

อาจารย์สมุิตร์ เขียววิชัย 28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

12 4,500 

2 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
เรื่อง “การบรหิารงานวจิัย
แบบครบวงจร” 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

8 
พฤษภาคม 

2557 

19 1,785 

 
3.4.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ

หน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

อุดมศึกษาและสะท้อนคุณภาพของหน่วยงานตามพันธกิจกลักของหน่วยงานอันได้แก่การสร้างระบบและ
กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานและนําผล
การประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้
แนวทางการจัดการความรู้ 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของตนเอง  เพ่ือ
สะดวกต่อการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ วางแผน 
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และต่อมาในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.   ระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้จัดให้มีการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง 
และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพภายใน
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เป็นประจําทุกปีและต่อเน่ือง มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย มีการกํากับดูแลให้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณารายงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน และนําไปใช้กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ ข่าวสาร และ
เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 2.   ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาให้บุคลากรทุก
ระดับมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) และเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานตามลําดับเพ่ือนําไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของฝ่ายต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําผลการติดตามมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผล
เพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และได้นําเสนอให้กับสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.   ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544  ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี  หน่วยงานได้มีระบบการพัฒนาคุณภาพ
ประกอบด้วย การทบทวนนโยบายคุณภาพ มีการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA การพัฒนาระบบและกลไก การควบคุมให้การใช้ระบบและกลไกมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพและการพัฒนาการดําเนินงาน รวมท้ัง
การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพเพ่ือพัฒนาพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตาม
ปณิธานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและระบบที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่างครบถ้วน 

 
3.4.10 การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ดําเนินการนําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินฯ มาทบทวน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้
หลักการ PDCA ดังน้ี 
 

1)   การวางแผน (Plan) ได้ดําเนินการดังน้ี 
   1.1)   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  1.2)   แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน 
  1.3)   จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ   
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  1.4)   จัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.5)   จัดทําแผนการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล ตามราย
องค์ประกอบ  
 2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผน โดยบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1)   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล 
  3.2)   มีการติดตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบให้มหาวิทยาลัยทราบตามระบบ 
  3.3)   ทุกสิ้นปีการศึกษาหน่วยงานจะจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
  3.4)   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการประเมินประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4)   การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานโดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1)   มีการนําผลการประเมินมาทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
  4.2)   นําผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานและที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  4.3)   มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าว แล้วนําผลมาปรับใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี ที่มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ  
 
4.  วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

4.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2553 กําหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์
ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

4.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ) บุคลากร และคณาจารย์ผู้ใช้บริการ ค้นหาจุด
แข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเน่ือง 
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5. วิธีการประเมิน 

5.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเย่ียม 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อน
ตรวจเย่ียม โดยศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเอกสารหลักฐานอ้างอิง พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม จากการตรวจเย่ียม
หน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ซึ่งได้นําเสนอที่ประชุมผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากร และผู้รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีข้อสรุป ดังน้ี 
 

คณะกรรมการ ตัวบ่งชี ้
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ์ 1.1, 2.4, 5.2, 7.3, 7.4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร 7.1, 7.2, 8.1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ 4.1 และ 4.2 
นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง 9.1 

 
     5.2 การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเอง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายการตาม
บันทึกภาคสนามสําหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ และ
การรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประกอบการพิจารณา
ประเมินคุณภาพภายใน  
     5.3 การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมสรุปผลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และได้เสนอแนะของแต่ละ
องค์ประกอบและรายตัวบ่งช้ี    
   5.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
      คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความ
ถูกต้องจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 กับเอกสารอ้างอิงตามรายงานที่ระบุไว้ 
ตรวจสอบรายการตามบันทึกภาคสนามและจากการตรวจเยี่ยมสภาพจริง รวมถึงสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการดําเนินงานจริง 
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6. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป. 1) 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 แล้ว 
พบว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัด
การศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1)  องค์ประกอบที่ 2 (ตัวบ่งช้ีที่ 2.4) องค์ประกอบที่ 4 (ตัว
บ่งช้ีที่ 4.1 และ 4.2)  องค์ประกอบที่ 5 (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2)  องค์ประกอบที่ 7  (ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 - 7.4) 
องค์ประกอบที่ 8 (ตัวบ่งช้ีที่ 8.1) และองค์ประกอบที่ 9 (ตัวบ่งช้ีที่ 9.1) จํานวนทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งช้ี  ตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดัง
รายละเอียดตามตาราง ป. 1 
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ตารางที่ 13 ตาราง ป1 สรปุผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบใุน SAR) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน    8 ข้อ - 8 ข้อ  5 5   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน   7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5 

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 ข้อ - 6 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ตารางที่ 13 ตาราง ป1 สรปุผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบใุน SAR) 

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 5 5 

  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5 

  

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 5 ข้อ - 2 ข้อ 5 2 ไม่ได้เกณฑ์ที ่3 4 และ 5  

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 5   

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ - 6 ข้อ 5 5   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.25   
องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 



 
     

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปกีารศึกษา 2556 

29

ตารางที่ 13 ตาราง ป1 สรปุผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนนประเมิน
ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คะแนนประเมิน
โดยคณะกรรมการ  

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบใุน SAR) 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 5 5 
  

 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 

 
ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ - 7 ข้อ 5 4 

ไม่ได้เกณฑ์ที ่6 ระบบ
สารสนเทศยังไม่ครบทุก
องค์ประกอบ และเกณฑ์ที ่9 
ยังไม่พบหลักฐานการนําไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานอื่น 

ตัวบ่งชี้ 9.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2556 

ร้อยละ 80 - ร้อยละ 72.80 4 4   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.00   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 4.64   
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7.   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 7.1 สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตาราง ป. 2 ตาราง ป. 3  ตาราง ป. 4 และตาราง ป. 5) 
ตารางที่ 14  ตาราง ป. 2 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
                ตามมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556  
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัย
นําเข้า 

(I) 

กระบวน 
การ 
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์ 
(O) 

คะแนน
รวม 

   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 

ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนดําเนินการ 

 5.00  5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนับสนุน   

 5.00  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00  5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

 5.00  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและการจัดการ 

 4.25  4.25 ดี 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงิน
และงบประมาณ 

 5.00  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

 4.00  4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 4.64  4.64 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก     
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ตารางที่ 15 ตาราง ป 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์ สกอ. รวม 11 ตัวบ่งช้ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานอุดมศึกษา ปัจจัย
นําเข้า 

(I) 

กระบวน 
การ 
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์ 
(O) 

คะแนน
รวม 

   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. มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

     

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

       

  
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา  4.86  4.86 ดีมาก 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  5.00  5.00 ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.50  3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

 
4.64  4.64 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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ตารางที่ 16 ตาราง ป 4 สรุปผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตามเกณฑ์ สกอ. รวม 11 ตัวบ่งช้ี) 
      

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานอุดมศึกษา ปัจจัย
นําเข้า 

(I) 

กระบวน
การ 
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์
(O) 

คะแนน
รวม 

   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. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.00  5.00 ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

 4.86  4.86 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

 3.50  3.50 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมุมมอง 

 4.64  4.64 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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ตารางที่ 17 ตาราง ป 5 สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ตามเกณฑ์ สกอ. รวม 11 ตัวบ่งช้ี) 
      

คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศกึษา 

ปัจจัย
นําเข้า 

(I) 

กระบวน 
การ 
(P) 

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์ 
(O) 

คะแนน
รวม 

   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. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา           
   (1) ด้านกายภาพ        
   (2) ด้านวิชาการ  5.00  5.00 ดีมาก 
   (3) ด้านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.33  4.33 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

 4.50  4.50 ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

  
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต      
   (2) ด้านการวิจัย  5.00  5.00 ดีมาก 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 
5.00  5.00 ดีมาก 

   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

 5.00  5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

 4.64  4.64 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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7.2  จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดทีค่วรพัฒนา และแนวทางแก้ไขของแต่ละองค์ประกอบ 
 ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- - 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทุกประเด็น 
2. ควรกําหนดตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ให้ครอบคลุม สอดคล้อง และชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น 
3. ควรจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร
ดีมาก โดยเฉพาะเรื่องการรักษาทรัพยากรบุคคลให้คง
อยู่ และใช้ทรพัยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะในระดับผู้ชํานาญการ โดยให้ได้รับการ
พัฒนาในเร่ืองเดียวกันอย่างต่อเน่ือง และใหพ้ยายาม
หาความรู้ในระดับสากล 
2. ควรติดตามการนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- - 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีระบบและกลไกการสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัย
ที่เป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ 

1. ควรสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่
ได้รับการประเมินในระดับดีมากให้มากย่ิงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- - 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ควรร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 

- - 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
ในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัการเรียนรู้ยัง
ดําเนินการไม่ครอบคลุม   

1. ควรมีการอบรมให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการการ
จัดการความรู้อย่างถ่องแท้ 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรหากลยุทธ์อ่ืนๆ ในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน เช่น จัดการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัย หรือ เปิดคลินิกวิจัยให้บุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค การนํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปให้องค์กรอ่ืนๆ ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางแก้ไข 

1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพยังไม่ครบทุกองค์ประกอบ เช่น 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

2. ยังไม่พบหลักฐานการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก 

 

1. ระดมความคิดเพ่ือทบทวน และหาแนวทาง
ร่วมกันในการจัดทําระบบสารสนเทศให้ครบ
ทุกองค์ประกอบที่สถาบันวิจัยฯ รับผิดชอบ 

2. ควรดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือ
นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในเวทีต่างๆ ให้
หน่วยงานภายนอกได้นําไปใช้ประโยชน์ และ
ต้องมีหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมระดับหน่วยงาน 
1. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของสถาบันบรรลุตามเป้าประสงค์มากที่สุด 
2. ควรมีการวิจัยสถาบันเก่ียวกับการบริหารงานวิจัยทุกด้าน เพ่ือนําผลมาวางแผนและพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรมีมาตรการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ให้มากย่ิงขึ้น 
 
7.3 จุดเด่นใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการทาง
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมทีส่รา้ง
ขึ้น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทท่ีโดดเด่นในการสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
7.4 ความเห็นและข้อเสนอแนะส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาในหัวข้อแนวทางนําผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนา (โดยพิจารณาจากบทที่ 3 ของรายงานการประเมินตนเอง คือ ส่วนสรุปผลการประเมิน
และทิศทางการพัฒนาในหัวข้อ แนวทางนําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบว่าแนวทาง
ดังกล่าวน้ัน ตรงกับความเห็นของผู้ประเมินหากผู้ประเมินไม่พบหัวข้อดังกล่าว ให้ผู้ประเมินขอจากคณะวิชา) 
  คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาตามที่สถาบันวิจัยฯ เสนอมา แต่มี
ข้อสังเกตว่าสถาบันฯ ควรกําหนดนโยบาย และแนวทางในระยะยาว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 532/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2556 
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 - รายนามผู้ร่วมประชุมและให้สัมภาษณ์ข้อมูลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน                                      
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556 

- บันทึกภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 













 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศกึษา 2556 

วันพฤหสับดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 

ณ ห้องประชมุสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ์นครปฐม 

เวลา 08.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจําปีการศึกษา 2556 เดินทางถึงห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประชุมร่วมกัน 

เวลา 09.00 – 9.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ประจําปีการศึกษา 
2556 

เวลา 9.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

และสัมภาษณผ์ู้บริหารและบุคลากร 
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุ และรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2556 (ด้วยวาจา)  



รายนามผู้ร่วมประชุมและให้สัมภาษณ์ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                   
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556 

 
ผู้บริหาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
บุคลากร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
1 นายสุพรชัย มัง่มีสิทธ์ิ 
2 นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
3 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
4 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
5 นางสาวหรรษา นิลาพันธ์ 
6 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
7 นางอําไพ อุดมสุด 
8 นางสาวนํ้าผึ้ง เมืองสมบัติ 
9 นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน 
10 นางปิยพัชร์ สิทธ์ิเดชตีรณา 
11 นางสาวณัฐธิดา แพทย์ประสทิธ์ิ 
12 นางลัดดา กุลชร 
13 นางสาวพิชญา หอมหวล 
14 นายมงคล วงษ์แก้ว 

 
คณาจารย์ผู้ใช้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
คณะมัณฑนศลิป์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 



 

   

บันทึกภาคสนามสําหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

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    
 5.6 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ และอัตลักษณ์    



 

   

ที่ รายการตรวจสอบ มี ไม่ม ี ไม่ชัดเจน  
(ต้องหาข้อมูลเพ่ิมอย่างไรและควร

มีข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)) 
 5.7 จุดเด่น    
 5.8 ข้อมูลโดยสรุปตามภารกิจ 

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

 
 
 

 
 

 
 

 ไม่ได้ดําเนินการด้านการเรียนการ
สอน และด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงไม่ต้องมีด้าน
ดังกล่าวก็ได้ 

 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  บันทึกของคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของคณะ
วิชาตามประเด็นและรายการต่อไปน้ี  

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     บุคลากร   
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน     

    

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

   คณาจารย์ 
บุคลากร 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 คณาจารย์ 
บุคลากร 

  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

 บุคลากร  เกณฑ์ข้อที่ 3,4,5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้  ผู้บริหาร 
บุคลากร 

 เกณฑ์ข้อที่ 3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

   ใช้ผลประเมิน
ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง     
องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ     
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  ผู้บริหาร 

บุคลากร 
  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     



 

   

ประเด็น 
เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

รายการตรวจสอบ 
หลักฐาน
ชัดเจน สอบถาม/

สัมภาษณ ์
(ใคร) 

สังเกตการ
ปฏิบัติจริง 

ขอหลักฐาน
เพ่ิมเติม(ระบุ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 บุคลากร  เกณฑ์ข้อที่       
6 และ 9 

ตัวบ่งชี้ 9.2 การดําเนนิงานตามอัตลักษณข์องสถาบัน 
(เอกลักษณ์ของสถาบนั) 

 คณาจารย์   

 




