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 - แผนภูมิที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา  2 

 - แผนภูมิที่ 2   อัตรากําลังของสถาบันวิจยัและพัฒนา      4 
 



 ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการ

และประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทํา

การวิจัยและงานสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปยังนักศึกษา 

ประชาชน สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

 การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันได้ปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  ดังน้ันพันธกิจ

ของหน่วยงานจึงให้ความสําคัญในด้านการกําหนดระบบและกลไก นโยบาย ด้านการบริหารจัดการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ การส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการระหว่าง

คณะวิชา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเน้นถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การดําเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อพัฒนา

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

     2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

  ผลการประเมินภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 7 องค์ประกอบ  11 ตัวบ่งช้ี มีค่าคะแนน

รวมเท่ากับ 5.00 หมายถึงการดําเนินงานของหน่วยงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการดําเนินงานตาม

องค์ประกอบ ดังน้ี 

         2.1.1 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 4.51-5.00)  มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่  

                 - องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (คะแนน 5.00) 

 - องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (คะแนน 5.00) 

 - องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (คะแนน 5.00) 

 - องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (คะแนน 5.00) 

 - องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนน 5.00) 

 - องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนน 5.00) 

 - องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (คะแนน 5.00)        

      2.2 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชีข้อง สกอ. 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีผลการดําเนินตามมาตรฐาน ดังน้ี 

 2.2.1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

- มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการดําเนินงานอยู่ใน   

  ระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 
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- มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการดําเนินงานอยู่ใน 

  ระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 2.2.2 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการ

ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00)          

     2.3 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

 ผลการประเมินมุมมองด้านการบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 2.3.1 ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 2.3.2 ด้านกระบวนการภายใน ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 2.3.3 ด้านการเงิน ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 2.3.4 ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 เม่ือพิจารณาตามรายตัวบ่งช้ี พบว่า ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการดําเนินงานดีมาก (คะแนน 5) มีทั้งหมด 11 ตัว

บ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (กระบวนการพัฒนาแผน) ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 (ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน) ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 (ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 (ระบบและ

กลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 (กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม) ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 (ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร  ทุกระดับ) ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 (การ

พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้) ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ) ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 

(ระบบบริหารความเสี่ยง) ตัวบ่งช้ี 8.1 (ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ) และตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 (ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 

2.4 จุดเด่นและแนวทางเสริม 

           2.4.1 เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรจากงบประมาณแผ่นดิน  และรายได้นอกงบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 

หน่วยงานจึงต้องพัฒนาแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสนับสนุนส่งเสริมอย่างครบถ้วน  

 2.4.2  เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการกําหนดทิศทาง และ

นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

           2.4.3 เป็นสถาบันแม่ข่ายในการประสานงานวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยจากต่างสถาบันให้

สามารถทํางานร่วมกันได้ 

      2.5 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข 

2.5.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

และเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

 2.5.2  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง   

คณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้มากขึ้น 

  2.5.3  จัดทําแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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 2.5.4  พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานให้เป็น

ที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น 

 2.5.5  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/

จรรยาบรรณงานวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

3.  เป้าหมายและแผนการพัฒนา 

     3.1  เป้าหมายการดําเนินงาน ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

เป้าหมายการดําเนินงาน ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ และเป็นฐานข้อมูลงานวจิัยและ

งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

   

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ

พัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการ

ระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก

ได้มากขึ้น 

   

3. จัดทําแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
   

4. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

และผลงานให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

มากขึ้น 

   

5. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/

จรรยาบรรณงานวิจัยและสร้างสรรค์

ทางด้านสังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์ 

   

      

    3.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย               

เป้าหมายการดําเนินงาน แผนพัฒนา 

1.  ศึกษาความต้องการเพื่อวางแผนการทํางาน 

2.  ออกแบบโครงสร้างระบบ 

3.  ทดสอบระบบเบื้องต้น 

4.  อบรมผู้เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 

บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็น

ฐ า น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

5.  ทดสอบความเชื่อมโยงและความถูกต้องของ
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เป้าหมายการดําเนินงาน แผนพัฒนา 

ระบบก่อนการใช้งานจริง 

1.  สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มตาม

ความสนใจ 

2.  ต้ังประเด็นเพื่อกําหนดโจทย์วิจัย 

3.  จัดประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ที่สนใจร่วมกัน 

4.  จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญเจ้าของแหล่งทุนมา

ให้คําแนะนําวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพ่ือขอ

ทุนจากแหล่งทุนโดยตรง 

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา

ข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ 

ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกได้มากขึ้น 

5.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเขียน

ข้อเสนอการวิจัย 

1.  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

2.  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผน 

3.  จัดทําแผนความก้าวหน้าตามสายงาน  

4.  จัดทําระบบสวัสดิการ 

3. จัดทําแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

5.  มีการติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงานท่ี

ผ่านมา   

1.  คัดเลือกประเด็นหรือเนื้อหาที่มีความสําคัญและ

ต้องการประชาสัมพันธ์ 

2.  ติดต่อประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 

3.  ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา 

4. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานให้เป็นที่ รู้จักใน

ระดับนานาชาติมากขึ้น 

4.  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.   ศึกษาองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรม /จรรยาบรรณงานวิจัยและสร้างสรรค์

ทางด้ านสั งคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์  ของ

หน่วยงานอื่น 

2.  พิจารณาหาผู้ทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติของ

องค์ประกอบดังกล่าว 

3.  เสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเพื่อขอความเห็นชอบ 

4.  เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเหล่าน้ันมาเป็นคณะ

กรรมการฯ 

5. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม /จรรยาบรรณ

งานวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านสังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ 

5.  เสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
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บทท่ี 1 ส่วนนํา 

 

1. ประวัติความเป็นมา  

 1.1  ชื่อหน่วยงาน      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 1.2  ที่ต้ัง            เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม    

จังหวัดนครปฐม  73000 

 1.3  ประวัติ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมชื่อ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์” ต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ 2520 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด้านการ

วิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย” เพื่อขยายขอบข่ายงาน

ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กําหนดแนวทางการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นให้

ความสําคัญกับภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ซ่ึงประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี  เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการ

วิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ ให้คําปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา   ปัจจุบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซ่ึงเดิมเน้นวิจัย

และพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การวิจัย พ้ืนฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ 

(Applied Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้ง

ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย และสากลเช่นกัน ทั้งน้ี เพราะสภาพของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วนของประเทศและต้องก้าวหน้าไป

พร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 

2. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ และพันธกิจ 

 2.1 ปณิธาน    “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”  

 2.2 วิสัยทัศน์        “ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์” 

 2.3 วัตถุประสงค์ 

2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทําการวิจยัและงานสร้างสรรค์    

ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  

   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์       

สู่สาธารณชน  



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (2)

 2.4 พันธกิจ 

 2.4.1 กําหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์          

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 2.4.2 ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภูมิ ดังน้ี 

แผนภูมิที ่1 โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  บุคลากร 

 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรรวม 17 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 8 คน พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 3 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

 

 

 

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 ครั้งที่ 9/2553 วันพธุที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 - มติที่ประชุมบุคลากรประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554 
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ตารางที่ 1   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งและประเภท 

 
ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง ประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท

ทั่วไป 

พนักงาน

ในสถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

รวม 

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิจัยชํานาญการ 2 - - - - ป.โท 2 

นักเอกสารสนเทศชํานาญ

การ 

1 - - - - 
ป.โท 1 

นักวิชาการการเงนิและ

บัญชีชํานาญการพิเศษ 

1 - - - - ป.ตร ี 1 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป

ชํานาญการ 

1 - - - - ป.โท 1 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป

ชํานาญการ 

1 - - - - ป.ตร ี 1 

นักประชาสัมพันธช์ํานาญ

การ 

1 - - - - 
ป.ตร ี 1 

นักบริหารงานทั่วไป - - 1 - - ป.โท 1 

นักวิชาการศึกษา - - 1 - - ป.โท 1 

นักการเงินและบญัช ี - - 1 - - ป.ตร ี 1 

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

- - - - 1 
ป.ตร ี 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - - - - 1 ป.ตร ี 1 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป - - - - 1 ป.ตร ี 1 

นักวิชาการพัสด ุ - - - - 1 ป.ตร ี 1 

พนักงานธุรการ - - - 1 - ป.ตร ี 1 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ - - - - 1 ปวช. 1 

 รวม 8 - 3 1 5  17 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
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แผนภูมิที ่2 อัตรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  4.     รายนามผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

    4.1  ผู้บริหาร (วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ป)ี  วาระที่ 1 ต้ังแต่ วันที่ 10 มี.ค.52-9 มี.ค.56 

 วาระที่ 2 ต้ังแต่ วันที่ 10 มี.ค.56-9 มี.ค.60 

     4.1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                      

 4.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์            รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4.1.3  อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4.1.4  อาจารย์ชานนท์ ไกรรส              ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  ชํานาญการ (2 อัตรา) 
- นักวิชาการการเงินและบัญชี 
  ชํานาญการพิเศษ (1 อัตรา) 
- นักการเงินและบัญชี (1 อัตรา) 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (1 อัตรา) 
- นักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา) 
- พนักงานธุรการ (1 อัตรา) 
- เจาหนาท่ีธุรการ (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) 
 

เลขานุการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

หมายเหตุ - มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 9/2553 วันพธุที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 - มติที่ประชุมบุคลากรประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554 
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    4.2  คณะที่ปรึกษา (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ป ีต้ังแต่ วันที่ 6 ก.พ. 2555 - 5 ก.พ. 2557) 

 4.2.1  ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 4.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 4.2.3  รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 4.2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ  คณะเภสัชศาสตร์ 

 4.2.5  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ  คณะอักษรศาสตร์ 

 4.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวฒิุเวศย์  คณะศึกษาศาสตร์  

 4.2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ  คณะมัณฑนศิลป์ 

 4.2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

        อุตสาหกรรม 

    4.3  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

           (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ป ีต้ังแต่ วันที่ 6 ก.พ. 2555 - 5 ก.พ. 2557) 

 4.3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ประธานกรรมการ 

 4.3.2  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์   กรรมการ 

 4.3.3  รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร  กรรมการ 

 4.3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รตัสุข  กรรมการ 

 4.3.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี   กรรมการ 

 4.3.6  อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์   กรรมการ 

  

5. แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2555 

   

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ยุทธศาสตร์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการวิจยัและ

สร้างสรรค ์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       

ด้านการวิจยัและสร้างสรรค ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างความเป็นเลิศด้าน

การวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
กําหนดนโยบายและทิศ

ทางการวจิัย/สร้างสรรค์ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1. การกําหนดนโยบายและ

ทิศทางการวิจยั/สร้างสรรค์

ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ผลักดันให้มีเกณฑ์การ

พิจารณาผลงานสร้างสรรค ์ที่

เทียบเท่าผลงานวิจัยตามเกณฑ ์

ก.พ.ร./ สมศ./ สกอ. 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ยุทธศาสตร์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ มาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เป็นหน่วยงานกลาง

ประสานความร่วมมือด้าน

การวิจัย/สร้างสรรค์ ของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1. เป็นศูนย์กลางการ

บริหารจัดการงานวิจัย/งาน

สร้างสรรคข์อง

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1. ประสานงานทุนวิจัยประเภท

ต่างๆ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจัย/สร้างสรรค ์เพื่อสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม ่

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด

นักวิจัยรุ่นใหม ่

1. จัดประชุม อบรม เสวนา ให้

ความรู ้เพิ่มพูนทักษะด้าน

งานวิจยั/สร้างสรรค ์ให้กับ

นักวิจัยรุ่นใหม ่
2. รวบรวม และประมวลความรู ้

ประสบการณ์จากการทําวิจัย/

สร้างสรรคข์องนักวิจัยแต่ละ

สาขา เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละให้

เกิดแรงบันดาลใจในการทําวจิัย/

สร้างสรรค ์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม ่

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมให้มีการสนับสนุน

เผยแพร่องค์ความรู้จาก

งานวิจยั/สร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

1. ส่งเสริม สนับสนุน 

เผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยน  

องค์ความรู้จากงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เผยแพร่

องค์ความรู้จากงานวิจัย/

สร้างสรรค ์สู่สาธารณชน 
2. เผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ในเอกสารสิง่พิมพ์

และสื่ออื่นๆ  
3. การวิเคราะห ์สังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัย/สร้างสรรค์

เพื่อให้บุคคลท่ัวไปที่สนใจอ่าน

เข้าใจได้ง่าย 
4. รางวัลสนับสนุนแก่บุคลากรที่

มีผลงานวิจยัดีเดน่และด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านบริการวิชาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การสร้างความเข้มแขง็ให้

ชุมชน และสงัคม โดยการ

ให้บริการทางวิชาการ อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อม

ทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ให้บริการวิชาการ เพื่อ

สร้างความเขม้แข็งให้แก่

ชุมชน และเผยแพร่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. เผยแพร่องค์ความรู้จาก

ผลงานวจิัย/สรา้งสรรค ์      

สูชุ่มชนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 

1. ถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ

สังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ยุทธศาสตร์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ มาตรการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการบรหิารจัดการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบรหิารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจดัการองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ

เป็นมหาวิทยาลัยแหง่การ

สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
บริหารจัดการองค์กรอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 

1. บริหารจดัการองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 

1. มีระบบและกลไกในการ

บริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ

หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจดัการตาม 

พันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจดัการด้าน

วิจัย/สร้างสรรค ์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจดัการด้าน

วิจัย/สร้างสรรค ์

1. จัดทําระบบสารสนเทศด้าน

งานวิจยัและสร้างสรรค ์
2. จัดทําและพัฒนาปรับปรุง

เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน 

 



 



รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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6. แผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ 2555 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

หน่วยงาน โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2555 รายละเอียด  

ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๕) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๑ กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย/สร้างสรรค ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยศลิปากร 

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๑  

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ การกําหนดนโยบาย
และทิศทางการวจิัย / 
สร้างสรรค์ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลัยศิลปากร 

๑. ผลักดันใหม้ีเกณฑ์
การพิจารณาผลงาน
สร้างสรรค์ที่เทียบเท่า
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ 
ก.พ.ร./สมศ./สกอ. 
 

๑. โครงการการจัดประชุม “ประชา
พิจารณ์ข้อเสนอการจัดตั้งสํานักงาน
กองทุนส่งเสริมศิลปะและการ
สร้างสรรค์”  

ส.ค. – ต.ค. ๕๔ 
(๑๙ ต.ค.๕๔) 

 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 

สถาบันคลังสมองของชาต ิ
 
 
 

ฝ่ายประสานงานการ
พัฒนา (สร้างสรรค์) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๑ 
ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลเุป้าหมาย 

๑ ได้ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูประบบการสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ มีข้อเสนอการพิจารณา มีข้อเสนอการ
พิจารณา 
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ยุทธศาสตร์ที ่  ๒  เป็นหนว่ยงานกลางประสานความร่วมมือด้านการวิจัย/การสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ เป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการงานวิจัย / 
งานสร้างสรรค์ของ
มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
 

๑. ประสานงานทุนวิจัย
ประเภทต่างๆ  

๑. ทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน  
๑.๒ เงินรายได้นอกงบประมาณ 

(งบบริหารโครงการ) 
     -  ประเภทโครงการทั่วไปเพื่อ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่
     - ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน 
     - ประเภทส่งเสริมงานวิจัย/
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

 
๑.๓ ทุนภายนอก (เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) 
     - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากผลการวิจัยสู่
ชุมชนฐานราก 
     

 
ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 

 
 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 
 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 
 

ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕ 
 
 
 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 
 

 
 

 
๓๐,๗๕๐,๙๐๐ 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ 
 

เงินรายได้ 
 

เงินรายได้ 
 

เงินรายได้ 
 
 
 

สกอ. 
 

 
 

 
ฝ่ายบริการการวิจัย 

(ตปนีย์) 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริการการวิจัย 
(ศศิกร) 
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ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๒ 

 

ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลเุป้าหมาย 

๒.๑ จํานวนโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจาก งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๖๐ โครงการ ๙๒ โครงการ  

๒.๒ จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่า ๓๕ โครงการ ๓๗ โครงการ  

๒.๓ จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก เงินรายได้นอกงบประมาณ ประเภทพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ ๕ โครงการ ๕ โครงการ  

๒.๔ จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก เงินรายได้นอกงบประมาณ ประเภทวิจัยสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ ๑ โครงการ  

๒.๕ จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก เงินรายได้นอกงบประมาณ ประเภทส่งเสริมงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษา ๗ คณะวิชา ๑๑ คณะวิชา  

๒.๖ จํานวนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลการวิจัย สู่ชุมชนฐานราก  ๓ โครงการ ๕ โครงการ  
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ยุทธศาสตร์ที ่  ๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการวจิัย/สร้างสรรค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๓  
กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. โครงการเสวนา เรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาการวิจัยภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารของประเทศไทย” 

ต.ค.๕๔ – พ.ค.๕๕ ๓๕,๐๐๐ 
สกอ. 

 

ฝ่ายบริการการวิจัย 

(หรรษา) 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนบทความภาษาอังกฤษ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ” 

ต.ค. ๕๔ – มิ.ย.๕๕ ๓๕,๐๐๐ เงินรายได ้
ฝ่ายบริการการวิจัย 

(หรรษา) 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดนักวิจัยรุ่นใหม ่

 
 
 

๑. จัด ประชุม อบรม เสวนา 
ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ด้าน
งานวิจัย/สร้างสรรค์ ให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

๓. โครงการอบรมการจัดทํา
ข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM 

 

ก.ย.๕๕ ๑๐,๐๐๐ เงินรายได ้
ฝ่ายบริการการวิจัย 

(ตปนีย์) 

 ๒. รวบรวม และประมวล 
ความรู้ ประสบการณ์จากการ
ทําวิจัย/สร้างสรรค์ของนักวิจัย
แต่ละสาขา เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการทําวิจัย/สร้างสรรค์ 
ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม ่

๑. สัมภาษณ์คณาจารย์ ศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
สาขาวิชา ศิลปะและศิลปประยุกต์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์การทํางานวิจัย/
สร้างสรรค์ ลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕๕ - - 

ฝ่ายประสานงานการ
พัฒนา  

งานประชาสัมพันธ์ 
(อารีย์วรรณ) 
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ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๓ 

ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลเุป้าหมาย 

๓.๑ จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้ารับการอบรม ๒๐ คน ๓๕ คน  

๓.๒ จํานวนอาจารย์และศิษย์เก่าที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทํางานวิจัย/สร้างสรรค์ ๓ สาขา ๓ สาขา  

๓.๓ จํานวนนักวิจัยที่เข้ารับการอบรม NRPM   ๓๐ คน ๖๘ คน  

๓.๔ จํานวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเสวนา ๗๐ คน ๗๓ คน  

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๔ ส่งเสริมให้มีการสนับสนนุเผยแพร่องคค์วามรู้จากวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมแหง่การเรยีนรู้ 
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๔ 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากร
วิจัย ครั้งที่ ๕”  
 

๒๕ – ๒๗ ม.ค.๕๕ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

-งบประมาณแผ่นดิน 
-งบประมาณรายไดฯ้ 

สถาบันวิจัยฯ 

๒. นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๕ (Thailand Research 
Expo) ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 

ส.ค. ๒๕๕๕ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได ้ สถาบันวิจัยฯ 

๓. นําเสนอผลงานศึกษาด้าน
ชุมชนในสัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์ 
 

ส.ค. ๒๕๕๕ ๑๐,๐๐๐ เงินรายได ้
ฝ่ายข้อมูลฯ 
(สุพรชัย) 

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุน 
เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัย/สร้างสรรค์ สู่
สาธารณชน 

๔. โครงการ Creative Inspiration 
Zone ส.ค. ๒๕๕๕ ๒๐,๐๐๐ 

เงินรายได ้ ฝ่ายประสานงาน 
การพัฒนา 
(สร้างสรรค์ 
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กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับภาษาไทย) สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ 

 

๒. จัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Silpakorn University Science  
and Technology Journal, 
SUSTJ) 
- สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ (Silpakorn 
University International 
Journal, SUIJ) 

ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕ 

 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

เงินรายได้ของ
มหาวทิยาลัย 

 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๓. จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์                ต.ค.๕๔ – ม.ค. ๕๕ ๑๒๐,๐๐๐ 

๔. โครงการ คลินิกวิจัย 
 

ธ.ค.๕๔ – ก.พ.๕๕ ๘๐,๐๐๐ 

๕. จัดพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในสิ่ง
ตีพิมพ์มาตรฐานสากล                 

ธ.ค.๕๔ – ก.พ.๕๕ ๑๕,๐๐๐ 

เงินรายได ้
ฝ่ายบริการการวิจัย 

(หรรษา) 

๖. จัดทําจุลสารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕๕ - - 

๗. จัดทําจุลสารเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ ๓๒,๐๐๐ สกอ. 

๘. จัดทําข่าวสร้างสรรค์ ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 

๒. เผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ในเอกสารสิ่งพิมพ์
และสื่ออื่นๆ 

๙. จัดทํารายการวิทยุอินเทอร์เน็ต ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 

 

ฝ่ายประสานงานการ
พัฒนา  

งานประชาสัมพันธ ์

(อารีย์วรรณ) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๓. การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย/
สร้างสรรค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ที่สนใจอ่านเข้าใจได้ง่าย 

๑. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่
น่าสนใจทั้งของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและจากแหล่งอื่นๆ 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 
ฝ่ายข้อมูลฯ 

(สุพรชัย) 

 ๔. รางวัลสนับสนุนแก่
บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
และดี 

๑. การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
และผลงานวิจัยดี ต.ค.๕๔ - ม.ค.๕๕ ๑๓๕,๐๐๐ เงินรายได ้

ฝ่ายบริการการวิจัย 

(หรรษา) 

 
 
 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๔ 

 

ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลุเป้าหมาย 

๔.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย/สร้างสรรค์สู่
สาธารณชน 

ไมต่่ํากว่าร้อยละ ๗๕ ๘๖.๒๐  

๔.๒ ร้อยละของการดาํเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมาย ไมต่่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ๑๐๐.๐๐  

๔.๓ จํานวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน ๒ ผลงาน  

๔.๔ จํานวนบทความวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน ๑ ผลงาน  

๔.๕ จํานวนผลงานวิจัยทีเ่สนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน ๔ ผลงาน  

๔.๖ จํานวนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่สังเคราะห์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๑๐ เรื่อง/ป ี ๑๕ เรื่อง  

๔.๗ จํานวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี อย่างต่ํา ๒ เรื่อง ๖ เรื่อง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๕ ให้บรกิารวชิาการ เพื่อสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชน และเผยแพร่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๕ 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (วิทยากร) 

ต.ค.๕๔  - ก.ย.๕๕ - - 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการสร้างเตาแก๊สชีวมวลเพื่อ
เป็นพลังงานทางเลือกของชุมชน 

มี.ค. – พ.ค. ๕๕ ๓๐,๐๐๐ เงินรายได ้

๕.๑ เผยแพร่องค์ความรู้
จากผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ สู่ชุมชนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

๓. การผลิตเอกสารคู่มือการสร้าง
เตาแก๊สชีวมวลและการสร้าง
เตาเผาถ่านจากอิฐดินดิบเผยแพร่
ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ 

ม.ค. – ก.ย.๕๕ - - 

ฝ่ายข้อมูลฯ 

(สุพรชัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๕ 

ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลเุป้าหมาย 

๕.๑ จํานวนโครงการที่ได้ดาํเนินการตามแผน อย่างต่ํา ๑ โครงการ ๖ โครงการ  
๕.๒ จํานวนเรื่องที่จัดทําเอกสารคู่มือ ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๖ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหนว่ยงาน 
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๖ 

กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ทบทวนและจัดทาํแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

พ.ย.๕๔ – เม.ย.๕๕ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได-้ คณะกรรมการจัดทาํ
ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
๒. มีระบบการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 
คณะกรรมการวาง

ระบบและจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 

๓. มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

๑. มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

ก.ค.๕๕ - ๑๖,๐๐๐ 

ฝ่ายข้อมูลฯ 
(วัชรี) 

๑. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

พ.ย.๕๔ – ก.ย.๕๕ ๑๕,๐๐๐ เงินรายได ้

๒. โครงการศึกษาดูงานทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ปฏิบัติงานประจําปี 

มี.ค.  – ก.ย. ๕๕ ๗๐,๐๐๐ เงินรายได ้

๖.๑ บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

๒.  มีระบบและกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 

๓. โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรประจําปี 

ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕๕ ๕๐,๐๐๐ เงินรายได ้

สํานักงานเลขานุการ 
(ศรีอัมพร) 
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ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๖ 

ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลเุป้าหมาย 

๖.๑ มีการประชุมทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง  
๖.๒ มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ๑ ครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง/เดือน  

๖.๓ มีการรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒ ครั้ง/ป ี ๒ ครั้ง/ป ี  

๖.๔ ระดับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไมต่่ํากว่า ๓.๕๑ ๔.๕๕  

๖.๕ จํานวนครั้งที่อบรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง  

๖.๖ จํานวนครั้งที่มีการศึกษาดงูาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง  

๖.๗ ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ไมต่่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่  ๗ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านวิจัย/สร้างสรรค ์

แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที ่๗ 
กลยุทธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดทําระบบสารสนเทศด้าน
งานวิจัยและสร้างสรรค์ 

๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย/
สร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(จัดทําฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ 
ฝ่ายข้อมูลฯ 

(วัชรี / ปัทมาพร / 

เอกพันธ์) 

๑.  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(www.surdi.su.ac.th) 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 

๒. เว็บไซต์เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
(www.thaiwest.su.ac.th) 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 

๗.๑  พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้าน
วิจัย/สร้างสรรค์ 

 ๒. จัดทําและพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

๓.  เว็บไซต์การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์” 
(www.surf.su.ac.th) 

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ - - 

งานประชาสัมพันธ ์

(อารีย์วรรณ) 

 
 
 
 
 
 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที ่๗ 

ตัวชีว้ัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ ์ บรรลเุป้าหมาย 

๗.๑ ร้อยละของการดาํเนินงานตามแผนงานที่กําหนด ไมต่่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ร้อยละ  ๘๐  
๗.๒ จํานวนเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาปรับปรุง ๓ เว็บไซต์ ๓ เว็บไซต์  
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สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ จํานวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด 
จํานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 

ด้านการวิจัย   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ 
(ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๘ มาตรการ ๒๑ กิจกรรม) 

๑๘ ๑๘ ร้อยละ ๑๐๐ (บรรลุเป้าหมาย) 

ด้านบริการทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
(ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๑ มาตรการ ๓ กิจกรรม) 

๒ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ (บรรลุเป้าหมาย) 

ด้านการบริหารจดัการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
(ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๒ มาตรการ ๗ กิจกรรม) 

๗ ๗ ร้อยละ ๑๐๐ (บรรลุเป้าหมาย) 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
(ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๒ มาตรการ ๔ กิจกรรม) 

๒ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ (บรรลุเป้าหมาย) 

รวม ๒๙ ๒๙ ร้อยละ ๑๐๐ (บรรลุเป้าหมาย) 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (22)

7.  การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 7.1 การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

เชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มโดยการผลักดันให้เกิดกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึน เพื่อสร้างความม่ันคงของเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ซ่ึงจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวัตถุประสงค์

ในการต้ังกองทุนวิจัย คือ เพื่อเป็นการเพิ่มความม่ันคงของทุนวิจัยและสร้างสรรค์และจํานวนผลงานวิจัย

ซ่ึงจะส่งผลต่อ 

  1.  การตอบโจทย์ประกันคุณภาพ 

  2.  การเพิ่มปริมาณตําแหน่งทางวิชาการ 

  3.  การขับเคลือ่นบัณฑิตศึกษา โดยการมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจํา 

                          หลักสูตรต่างๆ ได้ 

  4.  การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเพิ่มผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

  5.  การสร้างศนูย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาไปจนถึงสถาบันเฉพาะทาง 

     7.2 การจัดสรรทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

ตารางที่  4    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรร 

                     จําแนกตามปงีบประมาณ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จัดสรร  

รายการ ปีงบประมาณ 

2553 

ปีงบประมาณ 

2554 

ปีงบประมาณ  

2555 

ปีงบประมาณ 

2556 

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

2. งบรายได้ 

    2.1  พัฒนานักวจัิยรุ่นใหม ่

     

    2.2  วิจัยสถาบัน 

    2.3 ส่งเสริมงานวิจัย /สร้างสรรค์

นักศกึษา 

    2 .4  ทุนพัฒนาข้ อเสนอการวิ จั ย 

(Proposal) 

 

 

900,000 

 

60,000 

210,000 

 

- 

 

 

 

 

699,580 

 

30,000 

240,000 

 

30,000 

 

 

 

 

500,000 

 

25,000 

330,000 

 

15,000 

 

 

 

 

600,000 
(กองทุนวิจัยฯ) 

- 

- 

 

- 

 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จัดสรร  

รายการ ปีงบประมาณ 

2553 

ปีงบประมาณ 

2554 

ปีงบประมาณ  

2555 

ปีงบประมาณ 

2556 

    2.5  ทุนโครงการผลติผลงาน

สร้างสรรคเ์ชงิวชิาการ 

    2.5  เงินรายได้จากคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

    2.6  เงินรายได้จากกองทุนพัฒนา 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี  และ

งานวจัิย   

- 

 

1,036.040 

 

- 

- 

 

935,080 

 

- 

- 

 

467,400 

 

715,000 

500,000 

 

 

- 

 

- 

3. แหล่งอื่นๆ 

    3.1  ทุนของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) 

      - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนฐานราก 

(เครือข่ายวิ จัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนลา่ง) 

      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ

ร่วมเอกชนในเชงิพาณชิย์ (จาก สกอ.) 

      - โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ

ร่วมเอกชนในเชงิพาณชิย์ (จากเอกชน) 

      -  โครงการส่งเสริมการวิ จัยใน

อุดมศึกษา 69 แห่ง แผนงานเพ่ือพัฒนา

ประเทศ 

      -  โครงการส่งเสริมการวิ จัยใน

อุดมศึกษา 70 แห่ง แผนงานส่งเสริมและ

สนับสนุนการวจัิย งบเงนิอุดหนุนเฉาะกจิ 

      -  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ผลงานวจัิย 

      -  โครงการส่งเสริมการวิ จัยใน

อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย

แหง่ชาต ิ

    3.2  จากรัฐบาล (โครงการปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555) “ศิลปากรพัฒนา

เศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค”์ 

 

 

 

 

4,094,555 

 

 

 

2,399,822 

 

1,029,464 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

49,975,180 

  

 

 

 

 

 

1,998,525 

 

 

 

800,000 

 

549,340 

 

10,593,100 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2,724,700 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3,500,000 

 

 

2,304,520 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1,341,665 

 

 

- 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จัดสรร  

รายการ ปีงบประมาณ 

2553 

ปีงบประมาณ 

2554 

ปีงบประมาณ  

2555 

ปีงบประมาณ 

2556 

    3.3   จากสถาบันคลังสมองของชาติ     - 305,250 95,000 - 

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

   หมายเหต ุ   ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

 

7.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ในปี พ.ศ. 2555-2556 สถาบันวิจัยฯ ได้พิจารณา

ผลงานวิจัยให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และดี ดังน้ี        

สาขาวิชาที่ไดร้ับ

รางวัล 
ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

รางวัล

ผลงานวิจัย / 

เงินรางวัล 

ปี พ.ศ. 2555    

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ 

การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์

เซ็นเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท 

 

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

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ 

การออพติไมเซชันการตั้งตํารับและกระบวนการ

ผลิตเภสัชภัณฑ์ :  การศึกษาเชิงทดลองและ

การพัฒนาแบบจําลอง 

 

ผศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ 

และคณะ  

ด ี 
(15,000 บาท) 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์  

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ

คณะ  

ด ี
(15,000 บาท) 

ปี พ.ศ. 2556    

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ 

ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติ

ทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก 

รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ 

รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

ดีเด่น  
 (30,000 บาท) 

วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ประยุกต์ 

ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา และ

คณะ 

ด ี 
(15,000 บาท) 

ศิลปะและศิลป

ประยุกต์ 

การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย ผศ.ประภากร สุคนธมณี ด ี 
(15,000 บาท) 
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7.4  ทุนจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนทุนจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  ในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 1 

เรื่อง จํานวน 13,500 บาท คือ เรื่อง “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานช่างหลวงในสมัย

รัชกาลท่ี 4” ของอาจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ จากคณะโบราณคดี และในปี 2556 จํานวน 1 เรื่อง 

จํานวนวงเงินไม่เกิน 32,500 บาท คือ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานทอมัดหม่ีร่วมสมัย” โดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 

นอกจากน้ี ยังมีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล  ในป ี

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 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตีพิมพ์ใน “Biodiversity Journal”  

 7.5  ทุนโครงการ “คลินิกวิจัย” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุนนักวิจัยที่ต้องการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยเพื่อลง

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ “คลินิกวิจัย” โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ให้ทุน

สนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

          7.5.1 เรื่อง “Drug Release Behavior from Matrix Capsules” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย 

แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 1,500 บาท 

 7.5.2 เรื่อง “Strengthening Patient Care Experiences of Pharmacy Students Through 

Community-Based Learning” โดยอาจารย์วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 

1,500 บาท 

 7.5.3 เรื่อง “Analysis for texture and topography of doxycycline hyclate thermosensitive 

system comprising zinc oxide” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ เป็นจํานวน

เงิน 1,500 บาท 

 7.6  การประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 

            ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 7.6.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่ชุมชนฐานราก 

และกิจกรรม “Creative Inspiration Zone” ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 

2555 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 7.6.2 การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัย

แห่งชาติ 2554” วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  

 7.6.3 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 16-18 มกราคม 2556 โดยความร่วมมือ
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ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 7.6.4 การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70  

มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2556  

 7.6.5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําป ี

2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  เม่ือวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 

2556  

 7.7  การประชุม อบรม เสวนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิจัย/สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและ

คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

 7.7.1 โครงการเสวนา เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์ หนทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” เม่ือวันที่ 30 

กรกฎาคม 2555 

7.7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555   

7.7.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อ

เสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ.2557” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555    

7.7.4 โครงการสํารวจพ้ืนท่ีในเขตภาคกลางตอนล่าง เพื่อทําร่างข้อเสนอโครงการวิจัย เตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ เส้นทางกรุงเทพฯ ไป

ถึงด่านท่าตะโก/ด่านพุนํ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  

7.7.5 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยจากการศึกษาการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา

ชุมชน ณ ถ้ําจอมพล อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 

7.7.6 การประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

7.7.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556  
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 7.8  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

                   - ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ออกปีละ 2 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      - ฉบับภาษาอังกฤษ ออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   “Silpakorn University Science and Technology Journal”  (SUSTJ) และสาขาสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศิลปะ  “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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7.9  จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา และจุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  

             สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  และจุลสารเครือข่ายวิจัย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ โดยจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา จะออกปีละ 4 ฉบับ ส่วนจุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนล่าง ออกปีละ 2 ฉบับ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดัง

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5  

                    ตารางที่  5   โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน 

 
ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 

ปีการศึกษา 2555 (1 ม.ิย. 55 - 31 พ.ค. 56) 
ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 

ผู้เข้าร่วม 

(จํานวน

คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ

ความพึง

พอใจ 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ที่สถาบันวจัิยและพัฒนา ดําเนินการโดยการตั้งของบประมาณไว้ใน

แผนการดําเนินงาน 

1 โครงการประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากร

วิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : 

บูรณาการศาสตร์และศิลป์” (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 ม.ิย. 55 - 31 พ.ค. 56) 
ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 

ผู้เข้าร่วม 

(จํานวน

คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ

ความพึง

พอใจ 

2 โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในงาน 

“การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาต ิ

2555” (24 -28 ส.ค. 55) 

300 331 

100,000 

(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

331 88.40 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง

การสร้างเตาแก๊สชีวมวลตามวิถี

พอเพียง (30 -31 ก.ค. 55) 

30 34 

20,000 

(งบประมาณ

เงินรายได)้ 

34 82.80 

4 โครงการการนําเสนอผลการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่

ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร ์(15-17 ส.ค. 55) 

120 152 

10,000 

(งบประมาณ

เงินรายได)้ 

152 84.42 

5 โครงการ Creative Inspiration Zone 

(15-16 ส.ค. 55) 70 70 

20,000 

(งบประมาณ

เงินรายได)้ 

70 87.60 

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ 1,020 1,655 1,150,000 1,280 86.12 

การเป็นวิทยากรบรรยาย / การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภายนอก 

1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

โครงการอบรมเกษตรกรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตร แบ่งปันฉันพี่น้อง ที่ศูนย์

ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด จ.

เพชรบุรี (2-3 เม.ย.56) 

50 50 - - - 

2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

โครงการอบรมเกษตรกรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตร แบ่งปันฉันพี่น้อง ที่ศูนย์

ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด  

จ.เพชรบุรี  (18- 20 เม.ย.56) 

50 50 - - - 

3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

โครงการอบรมเกษตรกรตาม
50 50 - - - 
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ผลการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) 

ปีการศึกษา 2555 (1 ม.ิย. 55 - 31 พ.ค. 56) 
ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 

ผู้เข้าร่วม 

(จํานวน

คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ

ความพึง

พอใจ 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตร แบ่งปันฉันพี่น้อง ที่ศูนย์

ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด จ.

เพชรบุรี (23 - 25 เม.ย.56) 

4 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สร้างเตาชีวมวล ที่ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีท้องถิ่นบ้านสวนเขื่อน 

ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (6 

พ.ค. 56) 

80 80 - - - 

 รวมทั้งหมด 4 โครงการ 230 230 - - - 

 

9.  การบริหารจัดการ 

9.1 งบประมาณ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซ่ึงจําแนกตาม

แหล่งที่มาของงบประมาณ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 6  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

รายจา่ยจากเงิน

รายได้ 

งบประมาณรายจ่าย

จากโครงการพิเศษ  

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 7  รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  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  

รวมท้ังหมด 35,317,670.00  34,483,489.00  834,181.00  97.64 

หมายเหตุ  :  1. มีการโอนงบดําเนินงาน (เงินประจําตําแหน่ง) ไปที่งบบุคลากร เพ่ือเบิกจ่ายควบคู่กับเงินเดือน จํานวน 240,000 บาท 
   2. งบดําเนินงาน มีการกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี จํานวน 399,000 บาท  และเบิกจ่ายคร้ังที่ 1 เพียง 79,800 บาท คงเหลืออีก   
        319,200 บาท 
   3. มีการเบิกค่าครุภัณฑ์ ในงบเงินอุดหนุน จํานวน 1,984,500 บาท 
  4. ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

 

ตารางที่ 8    รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555 จําแนกตามงาน 

 
รายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) 
เงินเดือน 

งบดําเนิน 

การ 
เงินอุดหนุน 

รวมรายจ่าย

ทั้งหมด (บาท) 

ร้อยละ

การ

เบิกจ่าย

จากยอด

รายรับ 

1. งานสนับสนุนการ

จัดการศึกษาด้าน

สังคมศาสตร์ 

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

2. งานบริหาร

งานวิจัยและถ่ายทอด

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. งานวิจัยเพื่อสร้าง

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 9    รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555  

                  จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

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

ร้อยละการ

เบิกจ่ายจาก

ยอดรายรับ 

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 

หมายเหตุ  :   1. หมวดเงินอุดหนุนกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี จํานวน  226,500 บาท  ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
                  2. ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

 

ตารางที่ 10    รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2555 

        จําแนกตามงาน  
รายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) 
งบเดือน งบดําเนินการ 

สาธารณูป 

โภค 
เงินอุดหนุน 

รวมรายจา่ย

ทั้งหมด (บาท) 

ร้อยละ

การ

เบิกจ่าย

จาก

ยอด

รายรับ 

1. งานพมิพ์

วารสาร

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

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

2. งานวิจยัและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

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

3. งานบรหิาร

งานวิจยั 

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

เผยแพร่

ผลงานวจิัยและ

รางวัลวิจัยดีเด่น 

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 
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ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณ จํานวนท้ังส้ิน 

38,432,170.00 บาท จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังน้ี  งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 35,317,670.00 

บาท และงบประมาณจากเงินรายได้ จํานวน 3,114,500.00 บาท  

 

 9.2 อาคารสถานที่ 

  

 อาคารสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยไว้ดังน้ี 
              

            ตารางที่ 11   ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

อาคารสถานที่ ใช้งานพื้นที่ จํานวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 

1. อาคารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

ห้องผู้บริหาร 3 72 

 ห้องปฏิบัติงานของจนท. 3 272 

 ห้องระเบียงวิจัย 1 54 

 ห้องประชุม 1 70 

 ห้องจัดเลี้ยง 1 81 

 ห้องอาหารด้านหน้า

ห้องน้ํา ชาย-หญิง 

1 68 

 ห้องเก็บพัสดุสํานักงาน 1 68 

 ห้องเก็บเอกสาร 1 54 

 ห้องถ่ายเอกสาร 1 27 

 ห้องน้ําชาย-หญิง 2 16 

 ห้องโถงประตูทางเข้า

สถาบันฯ 

1 81 

 บริเวณทางเดิน 1 54 

 พ้ืนที่รวม 17 917 

     หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2556 

 

 9.3 การพัฒนาบุคลากร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการสนับสนุนให้

เข้ารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 12 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (34)

ตารางที่  12  แสดงรายชื่อบุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2555 

                   (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

(ระบุช่ือ

ประเทศ) 
1 นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

นางศรีอัมพร  ปลั่งสุวรรณ 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

ไปราชการ 

21 

มิถุนายน 

2555 

กองงานวิทยาเขต/ 

ห้องประชุม อธ 1302 

สํานักงานอธิการบด ี

พระราชวังสนามจันทร ์

ในประเทศ 

2 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 

นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 
ดูงานด้านสื่อสารมวลชน

ทางสถานโีทรทัศน ์Thai 

PBS 

3 

กรกฎาคม 

2555 

งานประชาสมัพันธ์ 

กองกลาง/สถานโีทรทัศน ์

Thai PBS 

ในประเทศ 

3 นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 
การประชุมประจาํปี

ระหวา่งผู้ประสานงาน

ระบบ NRPM ของ

หน่วยงานภาครัฐและ

เจ้าหน้าที่ วช. ประจําป ี

2555 

11-13 

กรกฎาคม 

2555 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหง่ชาต/ิโรงแรม 

ฮอลิเดย์อินน ์รสีอร์ท 

รีเจนท์ บีช ชะอํา  

จ.เพชรบุร ี

ในประเทศ 

4 นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 
ศึกษาดูงานดา้นการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัย 

6-8 

สิงหาคม 

2555 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลยัสงขลา 

นครินทร ์วิทยาเขต

หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ในประเทศ 

5 นางอําไพ อุดมสดุ 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

โครงการอบรมหวัข้อ “ขับขี่

ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” 

และหัวข้อ “การประหยัด

เชื้อเพลิงจากการขับขี่ที่

ถูกต้อง” 

7 กันยายน 

2555 
กองบริการอาคารสถานที่ฯ 

ห้องประชุม 

ชัน้ 7 อาคาร 50 ป ี

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ในประเทศ 

6 

 
นายเอกพันธ์  หวานใจ 

นางสาวปัทมาพร  เกิดแจ้ง 
โครงการอบรม

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ประจําปี 2555 

หลักสูตร 

Microsoft Window 8 

10 กันยายน 

2555 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในประเทศ 

7 นางสาววัชรี  น้อยพิทักษ ์

นางอารีย์วรรณ  นวมนาคะ 
โครงการอบรม

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ประจําปี 2555  

17 กันยายน 

2555 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในประเทศ 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (35)

ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

(ระบุช่ือ

ประเทศ) 
หลักสูตร การสรา้งงาน

นําเสนอด้วย Power point 

2010 
8 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 

นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

นางอําไพ  อุดมสุด 

นางสาวตปนีย ์ พรหมภัทร 

นายสุพรชัย  มั่งมีสิทธิ์ 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การสื่อสารเชิงบวกเพื่อ

การประสานงาน” 

14 กันยายน 

2555 
กองการเจ้าหน้าที่/ 

ห้องประชุมชัน้ 7  

อาคาร 50 ป ีมหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

ในประเทศ 

9 นายเอกพันธ์  หวานใจ 

นางสาวปัทมาพร  เกิดแจ้ง 

นายเจษฎา  แดงเลือด 

นางสาวน้ําผึ้ง  เมืองสมบัต ิ

นางวรยิวัลย ์ สามเพชรเจริญ 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร “การ

เขียนหนังสือราชการและ

รายงานการประชุม” 

24 

กันยายน 

2555 

กองการเจ้าหน้าที่/ 

ห้องประชุม 

ชัน้ 7 อาคาร 50 ป ี

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ในประเทศ 

10 นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 

นางอําไพ อุดมสดุ 

นางปิยพัชร ์สิทธิเ์ดชตีรณา 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 

นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน 

นายจรูญโรจน ์สามฉิมโฉม 

นายเจษฎา แดงเลือด 

นางวรยิวัลย์ สามเพชรเจริญ 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ

โครงการแขง่ขันกีฬา

บุคลากรภายใน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

12 ตุลาคม 

2555 
สํานักงานอธิการบด ี

พระราชวังสนามจันทร ์/

อาคารเพชรรัตน ์– 

สุวัทนา  

ในประเทศ 

11 นายเอกพันธ์ หวานใจ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “โปรแกรม

ประมวลผลทางสถิติ 

สําหรับการวิจยัด้วย

โปรแกรม SPSS” 

24-25 

พฤศจิกายน 

2555 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในประเทศ 

12 นางวรยิวัลย ์สามเพชรเจริญ การเสวนาวิชาการเรื่อง 

“โครงการท่าเรือน้ําลึก

21 ธันวาคม 

2555 
สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรม 

ในประเทศ 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

(ระบุช่ือ

ประเทศ) 
ทวาย : มองการณ์ไกลกว่า

ผลประโยชน์” 
มหาวิทยาลยัมหดิล 

13 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 

นายเจษฎา แดงเลือด 

นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

การอบรมเชิงปฏบัิติการ

หลักสูตร “Adobe 

Illustrator CSS Workshop : 

Creative Vector Design 

with Illustrator CSS” 

5-7

กุมภาพันธ์ 

2556 

คณะ ICT 

มหาวิทยาลยัมหดิล 

ศาลายา /ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ IT 212 

อาคารคณะ ICT 

มหาวิทยาลยัมหดิล  

วิทยาเขตศาลายา 

ในประเทศ 

14 นายเจษฎา แดงเลือด 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ

นางวรยิวัลย์ สามเพชรเจริญ 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

โครงการประชุมชี้แจงเพื่อ

สร้างความเขา้ใจเรื่อง 

“ระเบียบมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยการกําหนด

ระดับตําแหนง่ และการ

แต่งตัง้พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาให้ดาํรง

ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555” 

21 

กุมภาพันธ์ 

2556 

กองการเจ้าหน้าที่ /  

ห้องประชุม ชัน้ 8  

อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

15 นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

โครงการอบรมเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพพนักงานขับ

รถยนต์ หัวข้อ 

1. การสรา้งจิตสาํนึกในการ

ขับรถให้ปลอดภัย 

2. การปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเมื่อได้รบัอุบัติเหตุ 

3. ความรับผิดทางอาญา

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

4. ขับรถอยา่งไรให้

ปลอดภัยในหน้าฝน 

1 มีนาคม 

2556 
กองบริการอาคารสถานที่

และยานพาหนะ 

พระราชวังสนามจันทร ์/

ห้องประชุม 

ชัน้ 8 อาคาร 50 ป ี 

ในประเทศ 

16 นางอําไพ อุดมสดุ 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ
โครงการอบรมเรือ่ง “การ

จัดเก็บและทําลาย

เอกสาร” 

7 มีนาคม 

2556 
กองกลาง สํานักงาน

อธิการบด ี/ Conference ณ 

ห้อง 1302 สํานักงาน

อธิการบด ีพระราชวัง

สนามจันทร ์
 

ในประเทศ 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (37)

ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

(ระบุช่ือ

ประเทศ) 
17 นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ

นางสาวอภิชญา จันทรักษา 

 

โครงการอบรมความรูเ้รื่อง 

“การเบิกจ่ายงบเงิน

อุดหนุน” 

8 มีนาคม 

2556 
กองคลัง สาํนักงาน

อธิการบด ี/  

ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ 

สํานักงานอธิการบด ี   

ตลิ่งชัน 

ในประเทศ 

18 นางสาวตปนีย ์พรหมภัทร 

นางสาววัชรี น้อยพิทักษ ์

นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การ

สังเคราะหง์านวจัิย 

(Research Synthesis) ด้วย

การวิเคราะห์อภิมาน 

(Meta-analysis) การ

วิเคราะห์ชาติพนัธ์วรรณา

อภิมาน (Meta-

ethnography) และการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)”  

13 – 15 

มีนาคม 

2556 

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบัณฑิต / 

ห้องประชุม 5 – 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบด ี2 

และห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 14  

อาคาร 8 ชัน้ 4 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

 

ในประเทศ 

19 นายสุพรชัย มั่งมสีิทธิ์ 

นางสาวตปนีย ์พรหมภัทร 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง “การจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงานของสาย

สนับสนุนวิชาการ” 

28 มีนาคม 

2556 
สํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา/ 

ห้องประชุมชัน้ 3 

สํานักงานอธิการบด ีตลิ่ง

ชัน 

ในประเทศ 

20 นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์ โครงการ “ศิลปากรร่วมใจ

ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาใน

ปีพุทธยันต”ี 

26 – 30 

มีนาคม 

2556 

ชมรมพุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร /

เรือนรับรอง  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 

ในประเทศ 

21 นางสาวตปนีย ์พรหมภัทร 

นางสาววัชรี น้อยพิทักษ ์

นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

นายสุพรชัย มั่งมสีิทธิ์ 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 

นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

นายเจษฎา แดงเลือด 

นางวรยิวัลย์ สามเพชรเจริญ 

นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การใช้งาน

ระบบสารสนเทศงานวิจยั

และสร้างสรรค์” 

2 เมษายน 

2556 
ห้องปฏิบัติการศูนย์

คอมพิวเตอร์ /สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

ในประเทศ 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

(ระบุช่ือ

ประเทศ) 
22 นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง โครงการสัมมนา “การใช้

งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ไอทีอย่างไร เพื่อ

ยืดอายุการใช้งานได้อย่าง

เหมาะสม” 

23 เมษายน 

2556 
ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ชัน้ 3 อาคาร

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล / 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ในประเทศ 

23 นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ

นางสาวอภิชญา จันทรักษา 

โครงการการจัดการความรู้

เรื่อง “ขั้นตอนการเบิก

จ่ายเงินโครงการต่างๆ” 

26 เมษายน 

2556 
ห้องประชุมอาคาร 50 ป ี

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์/ 

สํานักงานอธิการบด ี

ในประเทศ 

24 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ ์

นางสาวตปนีย ์พรหมภัทร 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 

โครงการอบรมและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อ

เสริมสรา้งความเข้าใจ

เกณฑ ์EdPEx กับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 

พฤษภาคม 

2556 

ศูนย์มานุษยวิทยา          

สิรินธร (มหาชน) 
ในประเทศ 

25 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ ์

นางสาวตปนีย ์พรหมภัทร 

นายเอกพันธ์ หวานใจ 

นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ

นางสาวอภิชญา จันทรักษา 

นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์

นายสุพรชัย มั่งมสีิทธิ์ 

นางศรีอัมพร ปลัง่สุวรรณ 

นางอําไพ อุดมสดุ 

นางปิยพัชร ์สิทธิเ์ดชตีรณา 

นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง 

นายเจษฎา แดงเลือด 

นางวรยิวัลย์ สามเพชรเจริญ 

นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน 

นายจรูญโรจน ์สามฉิมโฉม 

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน

เรียนรูเ้รื่อง “การจัดทํา

แผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ประมงชายฝัง่อ่าวไทย” 

9-10 

พฤษภาคม 

2556 

ห้องประชุมสถาบันวิจัย

และพัฒนา และจังหวัด

เพชรบุร ี

ในประเทศ 

26 นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม 

 

 

 

โครงการอบรม

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ประจําปี 2556 

1-2 

พฤษภาคม 

2556 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในประเทศ 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

(ระบุช่ือ

ประเทศ) 
หลักสูตร การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน

ด้วย MS Office 2010 
27 นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง โครงการอบรม

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ประจําปี 2556 

หลักสูตร การใช้ Smart 

phone อย่างคุ้มค่า 

16 

พฤษภาคม 

2556 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในประเทศ 

28 นางวรยิวัลย์ สามเพชรเจริญ 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ

นายเจษฎา แดงเลือด 

โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม ่มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ประจําปี 2556 

22-23 

พฤษภาคม 

2556 

ธนัฐธิชาบุร ีเลค รีสอร์ท

แอนด์สปา จงัหวัดเพชรบุร/ี 

กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ในประเทศ 

29 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ ศึกษาดูงานดา้น

สื่อสารมวลชน 
14 มิถุนายน 

2556 
บริษัท มติชน จาํกัด 

(มหาชน) / 

งานประชาสมัพันธ์ 

กองกลาง สํานักงาน

อธิการบด ี

ในประเทศ 

 

ตารางที่ 13  โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555 

                 (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการอบรมความรู้

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม

ทักษะในการปฏบัิติงาน

ประจําป ี: โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ

สารสนเทศงานวจิัยและ

สร้างสรรค”์ 

งานการเจา้หน้าที่ 2 เมษายน 

2556 
9 4,000 

2 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน

เรียนรูเ้รื่อง “การทบทวน

งานการเจา้หน้าที่ 9-10 

พฤษภาคม 

2556 

17 25,100 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
แผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบัติราชการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา” 
 

ตารางที่ 14  โครงการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555 

                  (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 

ลําดับ ชื่อโครงการ วิทยากร ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

“A-Z ของการบริหาร

งานวิจัย” 

นางสาวตปนีย ์พรหมภัทร 25  

กันยายน 

2555 

12 - 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

“การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ราชการสถาบันวจัิยและ

พัฒนา และศึกษาวิถีชีวิต

ชุมชนประมงชายฝั่งทะเล

อ่าวไทย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 
9 -10 

พฤษภาคม 

2556 

17 25,100 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

“การเบิกจ่ายเงินโครงการ

ต่างๆ” 

นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัต ิ กรกฎาคม 

2556 
ยังไม่ได้ดําเนินการ ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

 

10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

10.1 พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ

หน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

10.2 ส่งเสริมให้มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

อุดมศึกษาและสะท้อนคุณภาพของหน่วยงานตามพันธกิจกลักของหน่วยงานอันได้แก่การสร้างระบบและ

กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (41)

10.3 ส่งเสริมให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานและนําผล

การประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

10.4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้

แนวทางการจัดการความรู้ 

10.5 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของตนเอง  เพื่อ

สะดวกต่อการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ วางแผน 

พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ

ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และต่อมาในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.   ระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้จัดให้มีการดําเนินงาน

ประเมินคุณภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญท่ี

เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประเมิน

คุณภาพภายในเป็นประจําทุกปีและต่อเน่ือง มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร

และเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย มีการกํากับดูแลให้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ

หน่วยงานเพื่อพิจารณารายงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน และนําไปใช้กําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ทางเว็บไซต์ ข่าวสาร และเอกสารประชาสัมพันธ์ 

 2.   ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาให้บุคลากรทุก

ระดับมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ

ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์จุด

แข็งและจุดอ่อน พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) และเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานตามลําดับเพื่อนําไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของฝ่ายต่างๆ ตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําผลการติดตามมาวิเคราะห์ พร้อมท้ังสรุปผล
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เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และได้นําเสนอให้กับสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.   ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544  ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี  หน่วยงานได้มีระบบการพัฒนาคุณภาพ

ประกอบด้วย การทบทวนนโยบายคุณภาพ มีการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพท่ีมีเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA การพัฒนาระบบและกลไก การควบคุมให้การใช้ระบบและกลไกมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพและการพัฒนาการดําเนินงาน รวมทั้ง

การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพเพ่ือพัฒนาพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตาม

ปณิธานของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายและระบบท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่างครบถ้วน 

11.  การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

ดําเนินการนําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินฯ มาทบทวน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย

ใช้หลักการ PDCA ดังน้ี 

 1)   การวางแผน (Plan) ได้ดําเนินการดังน้ี 

   1.1)   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  1.2)   แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน 

  1.3)   จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ   

  1.4)   จัดทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  1.5)   จัดทําแผนการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล ตามราย

องค์ประกอบ  

 2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผน โดยบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดําเนินการ ดังน้ี 

  3.1)   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล 

  3.2)   มีการติดตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบให้มหาวิทยาลัยทราบตามระบบ 

  3.3)  ทุกส้ินปีการศึกษาหน่วยงานจะจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
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  3.4)   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ซ่ึงกรรมการประเมินประกอบด้วยบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4)   การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานโดย

ดําเนินการ ดังน้ี 

  4.1)   มีการนําผลการประเมินมาทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงานประกันคุณภาพของ

หน่วยงาน 

  4.2)   นําผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานและท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

  4.3)   มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าว แล้วนําผลมาปรับใช้ในกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี ที่มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมีข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินฯ  

 

  



กระบวนการ/ขั้นตอนการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 
1.  เตรียมความพรอมของบุคลากร 
      สรางความตระหนัก 
      พัฒนาความรูและทักษะ 
2.  แตงต้ังคณะกรรมการประกัน 
   คุณภาพของหนวยงาน 
3. จัดทําแผนพัฒนาระบบประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
4. จัดทําปฏิทินกระบวนการ 
 

การดําเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
      กําหนดเปาหมาย / ผลลัพธ 
      จัดลําดับความสําคัญของ 
        เปาหมาย / ผลลัพธ 
      กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
      กําหนดระยะเวลา 
      กําหนดงบประมาณ 
      กําหนดผูรับผิดชอบ 
 

 การรายงาน 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 
      รวบรวมผลการดําเนินงาน 
        และผลการประเมิน 
      รวบรวมเอกสารอางอิง 
      วิเคราะหตามเกณฑ 
        มาตรฐาน 
      เขียนรายงาน 

2. ดําเนินการตามแผน (D) 
      จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน 
      จัดสรรทรัพยากร / สิ่งอํานวย 
        ความสะดวกสนับสนุน 
      ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
      กํากับ ติดตาม 
    รายงานผล 
     

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
        ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
         วางแผนการพัฒนาในระยะตอไป 
         จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
        เผยแพร ประชาสัมพันธตอ 
          สาธารณชน 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
      วางกรอบการประเมิน 
      จัดหาหรือจัดทําเคร่ืองมือ 
      เก็บขอมูล 
      วิเคราะหขอมูล 
    แปลความหมาย 
    ตรวจสอบ / ปรับปรุงคุณภาพ 
       การประเมิน 
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12. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ในปีการศึกษา 2554 ไปวางแผนพัฒนาทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่  15 
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ตารางที่  15   แผนพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2555 

ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2554 

 
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ตาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ติดตามแผนปฏบิัติงานประจําปี เมื่อ

ครบ 6 เดือน เพื่อมีเวลาปรับปรุงไดท้ัน 

2.  ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจําป ี

ควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และชี้

วัดผลสาํเร็จและความก้าวหน้าของแผน

ยุทธศาสตร ์

3. สนับสนุน / สรา้งกิจกรรม ที่สร้าง

ความเข้าใจ เรื่องวสิัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ แก่บคุลากรอย่างต่อเนือ่ง 

 

 

 

 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
ต้องสอดคล้องกับ KPI ของบุคลากร 
2. ปรับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
3. ติดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4. จัดกิจกรรมทบทวน และสร้าง
ความเข้าใจเรื่องวิสัยทัศน์และแผน
ยุทธศาสตร์แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 

 

 

 8  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

 

 

 

 

25,100 

 

 

 

 

1. ในการจัดทาํแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ีได้กําหนดโครงการ กิจกรรม 

โดยระบุผูร้บัผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่ง

แต่ละคนที่รับผดิชอบได้นําไปกําหนด

อยู่ใน KPIs ของตนเอง เพื่อให้มีความ

สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

2. ได้ดําเนินการปรับตัวชี้วัดใน

แผนปฏิบัติงานประจําป ี2555 และ 

2556 เพื่อใหส้อดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ และสามารถชี้วัดผล

สําเร็จและความก้าวหน้าของแผน

ยุทธศาสตร์ได ้

3. ได้ตดิตามแผนปฏิบัติงาน ในป ี

2555 ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 

เดือน โดยรายงานผลในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและ

 

 

 

 

- คณะจัดทําแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติงานประจําปี
ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ตาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

พัฒนา ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 23 

พฤษภาคม 2555  และครั้งที่ 6/2555 

ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ส่วนแผน

ปฏิบัติงาน ในป ี2556 ในรอบ 6 เดือน 

ได้ติดตามผลและรายงานใหท้ี่ประชมุ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและ

พัฒนาพิจารณา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2556 

4. ไดด้ําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใน

ปีงบประมาณ 2555 ได้จัดกิจกรรม

สร้างความเข้าใจ ในการจัดทํา

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดย

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้

ความรู ้และไประดมความคิดนอก

สถานที่ ในวันที่ 18-20 เมษายน 

2555 และในปีงบประมาณ 2556 ได้

จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ ในวันที่ 9-10 

พฤษภาคม 2556 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรประเมินผลการนําความรู ้และ

 

 

 

 

1. ประชุมคณะกรรมการด้าน

 

 

 

 

7  ข้อตามเกณฑ์การ

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2555 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1. มีการประชุมคณะกรรมการ

 

 

 

 

- งานการเจ้าหน้าที่  
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ตาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

ทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน หลังไดร้ับการอบรมแล้ว 6-

9 เดือน 

2. ควรประเมินผลสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี เพื่อใชใ้น

การจัดทําแผนของปีต่อไป 

จรรยาบรรณของหน่วยงาน 
2. ประเมินผลสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อใช้ใน
การจัดทําแผนในปีงบประมาณ 
2556 ต่อไป  
3. ติดตามประเมินผลการนําความรู้ 
และทักษะที่ได้จากการไปพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน หลังได้รับการอบรม
แล้ว 6-9 เดือน 

 

ประเมิน (ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

จรรยาบรรณ ในวันที่ 13 มิถุนายน 

2556 

2. มีการประเมินผลสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร ของ

ปีงบประมาณ 2555 เพื่อนํามาเป็น

แนวทางในการจัดทําแผนใน

ปีงบประมาณ  2556  

3.  หลังจากที่ส่งบคุลากรเข้ารับการ

อบรมไปแล้ว 6-9 เดือน ได้มีการ

ติดตามประเมินผลการนําความรุแ้ละ

ทักษะทีไ่ด้จากการอบรม มาพัฒนาใน

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละคน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกในการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

วิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ครอบคลมุ

ทุกด้านและเป็นปจัจุบัน 

2. ควรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

และการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้
ครอบคลุมทุกด้านและเป็นปัจจุบัน  
2. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับจัดทํา
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

7  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

 

 

 

 

450,000 

 

 

 

 

1.  กําลังดําเนินการ โดยความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนัวิจยัฯ และศูนย์

คอมพิวเตอร ์ซึ่งได้จัดจ้างบริษัทวชิัน่

เน็ตซึ่งมีประสบการณ์และเชีย่วชาญ

ในการจัดทําฐานขอ้มูลมาเขียน

โปรแกรม โดยมีระยะเวลาเสร็จสิน้ใน

ปีงบประมาณ 2556 นี้ และจะได้จดั

ให้มีการอบรมผู้ใชง้านใน

 

 

 

 

- วัชรี น้อยพิทักษ์ 

เอกพันธ์ หวานใจ 
ปัทมาพร เกิดแจ้ง 
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ตาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

ปีงบประมาณต่อไป 

2.  ปัจจุบันได้ทําหน้าที่ทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากมหาวิทยาลยั โดยการ

เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม

ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทัง้

ในระดบัชาติและนานาชาต ิเพื่อ

รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา จาก ก.พ.ร. และสมศ. ใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยได ้และได้

รายงานผลให้สนง.ประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกครัง้เพื่อรองรับการตรวจ

ประเมินภายในและภายนอก 

3. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษา

ดูงานเกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูล

วิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนนิงานของ

หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ระบบและกลไก เพื่อบูรณาการ
งานวิจัยกับงานบริการวิชาการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์กับ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่เป็นผล
มาจากงานวิจัย 
 

5 ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน  

 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

20,000 สถาบันวิจัยและพฒันา ได้อบรม

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีในโครงการ 

“Creative Inspiration Zone” ซึ่งมีการ

สอนการทําผา้มัดย้อม และการทําผา้

บาติก โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

นําความรู้ที่ได้ไปตอ่ยอดในเชิงการคา้

ได ้

กรรณิกา ตะกรุดโทน 
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ตาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ

จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรรายงานแผนบริหารความเสี่ยง

และการติดตามการดําเนนิงานให้

คณะกรรมการประจําสถาบัน 

 

 

 

 

1. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามการดําเนินงานให้
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

6  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 ได้ติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานให้คณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพฒันา ในการประชมุ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยัและ

พัฒนา ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 6 

กันยายน 2555 

 

 

 

 

- คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  พัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธภิาพ

การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน 

เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ 

โดยเฉพาะในส่วนของผู้ใช้บริการ 

(Customer) 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วน
ของผู้ใช้บริการ (Customer) เช่น 
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับทุนวิจัย
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนํามา
เป็นตัวชี้วัดอัตลักษณ์เพิ่มเติมในการ
ประเมินคุณภาพครั้งต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 9  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1. ได้จัดทาํแบบสํารวจความพึงพอใจ

สําหรับผูท้ี่ได้รับทนุวิจัย ซึ่งเป็นกลุม่

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจหลักของ

หน่วยงาน เพื่อนําผลมาปรับปรุงเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการทํางาน และนํามา

เป็นตัวชี้วัดอัตลักษณ์เพิ่มเติมในการ
ประเมินคุณภาพครั้งนี้ 
 

 

 

 

 

 

- งานประกันคุณภาพ

ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ตาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม       

1. ปรับปรุงห้องระเบียงวิจัยให้ดึงดูดความ
สนใจ เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า 

1. การปรับปรุงพื้นที่ โดยการเปิดไฟ
เพื่อทําให้ระเบียงวิจัยสว่าง  
2. เพิ่มชั้นหนังสือที่มีรูปแบบ
หลากหลาย  
3. ตกแต่งทาสีห้องระเบียงวิจัยใหม่ โดย
เน้นสีที่ให้ความสว่างกับห้อง  
4. เพิ่มโซฟา โดยใช้สีเดียวกับห้อง  
5. นํารูปภาพศิลปะหรือชิ้นงาน
สร้างสรรค์มาประดับตกแต่งห้อง  
6. จัดรูปแบบเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
โดยจัดเรียงเป็นเฉดสี  

ห้องระเบียงวิจัยได้รับการ
พัฒนา ปรุงปรุงให้มี
ชีวิตชีวา ดีขึ้นกว่าเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

 เอกพันธ์ หวานใจ 
ปัทมาพร เกิดแจ้ง  
กรรณิกา ตะกรุดโทน 
 

2. ปรับปรุงทางด้านกายภาพของอาคาร
สถาบันวิจัยฯ ซึ่งมีผู้ใช้หลายหน่วยงาน 

1. ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างสถาบันวิจัยฯ 
สําหรับจอดจักรยานยนต์และจักรยาน 

ปรับพื้นที่ด้านข้างของ
อาคารสําหรับใช้เป็นที่จอด
จักรยานยนต์และจักรยาน 
เพื่อความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของหน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2555 

(ปีงบประมาณ 2555-

2556) 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยมี

แผนที่จะสร้างตึกใหม่ในบริเวณพื้นทีท่ี่

เป็นที่ตั้งของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ดังนั้นแผนที่จะปรบัปรุงห้องระเบียง

วิจัย และพื้นทีด่้านข้างของอาคารจึง

ขอยกเลิกไปก่อน จนกว่าจะสร้างตึก

ใหม่เสร็จสิ้น  

สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ 
 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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บทที่ 2 ส่วนสาระ 

 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบและ 11 ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555  ซ่ึงจัดทําโดย

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีในกลุ่ม  ค 

สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซ่ึงเป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่าได้ดําเนินการตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 7 องค์ประกอบ ค่าคะแนน 5.00 หมายถึงการดําเนินงานอยู่ในระดับ

ดีมาก มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

ปีการศึกษา 2555 องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน ผลประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ดําเนินการ 

5.00 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 5.00 ระดับดีมาก 

3. การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

4. การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารและการจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

6. การเงินและงบประมาณ 5.00 ระดับดีมาก 

7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ย 7 องค์ประกอบ 5.00 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 
 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

  

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 
 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ   

6 

 

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี

ละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ

พิจารณา 

  

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  8  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :    8  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  8  ข้อ    ผลการดําเนินงาน  :    บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  : 8  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันฯ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2553-2563 ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา  (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-1) 
        โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี   
          1.1 ได้มีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2555 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2555 

เพื่อทบทวนและปรับแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ประจําป ี2553 - 2563  (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-2)  

 1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดประชุมอบรม เรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

ราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา” ข้ึน ระหว่างวันที่ 18 -20 เมษายน 2555 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี

ตรงกันให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การอบรม  

(เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-3) 

 1.3 จากน้ันนําผลท่ีได้จากการอบรม เข้าที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2555 

เม่ือวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2555 เพ่ือพิจารณา โดยท่ีประชุมบุคลากรมีมติให้ปรับแก้ไข ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-4)  และได้นําเสนอเข้า

ที่ประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 25 

เมษายน 2555 โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันบุคลากร คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ปรับแก้ไขปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ ดังน้ี ปณิธาน ให้ปรับเป็น “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”  

วิสัยทัศน์ ให้ปรับเป็น “ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง

ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-5)  

 1.4 ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ

กิจกรรม ค่าเป้าหมาย  และตัวชี้วัด ในแต่ละยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-6)  มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 และนําเสนอผลการดําเนินงาน 

ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ให้คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 

4/2555 เม่ือวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 และ ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันจันทร์ท่ี 3 กันยายน 2555 เพื่อ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะสําหรับนํามาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

 1.5 ล่าสุดสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมง

ชายฝั่งอ่าวไทย” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากรของ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา และปรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 ที่ปรับใหม่ตามวาระของผู้บริหาร โดยมีวิทยากรจากภายใน

มหาวิทยาลัยมาให้การอบรมและให้คําแนะนําการจัดทํายุทธศาสตร์ และถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในปี 2556-2559 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบ 

(เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-7) และต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เม่ือวันท่ี.14 พ.ค. 2556 เพื่อสรุปผลการปรับแก้ไข  (เอกสารหมายเลข สว 

1.1.1-8) 

 1.6 จากน้ันจึงได้นําผลสรุปที่ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 15 

พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-9) เพื่อพิจารณา และนําข้อเสนอแนะมาปรับใน

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ในรอบ 6 เดือนสุดท้ายต่อไป 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งให้บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน การกําหนดตัวบ่งช้ี และเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 และได้

มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจท่ีกําหนด ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2554  เม่ือ

จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 และครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารหมายเลข สว 

1.1.2–1)  

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 พันธกิจที่สําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  โดยทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์

และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้าง

ความเข้มแข็งแก่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ และการนําผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน ดังน้ัน ในกระบวนการแปลงกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติงาน และ

กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน จึงเน้นเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจหลักของหน่วยงาน ใน 2 พันธกิจ คือ การ

วิจัย และการบริการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-6)  

4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 โดยมีการกําหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-6) 
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5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 2555 ที่กําหนดไว้ โดย

ดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน คือ พันธกิจด้านการวิจัย และการบริการทางวิชาการ  (เอกสาร

หมายเลข สว 1.1.1-6) 

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีงบประมาณ 2555 ปีละ 2 ครั้ง และได้รายงานผลต่อท่ีประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 และ ครั้งที่ 6/2555 เม่ือ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555  เพื่อพิจารณารับข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไข (เอกสารหมายเลข สว 1.1.6-1 

และ สว 1.1.6-2)  

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 

2555 และสรุปผลแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีในแต่ละกลยุทธ์ และได้นําเสนอผลต่อท่ี

ประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันจันทร์ที่ 3 

กันยายน 2555  เพื่อพิจารณา ทั้งน้ี ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติ

งานในส่วนของร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม ควรกําหนดค่าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80-85  

(เอกสารหมายเลข สว 1.1.6-2)  

8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยปรับแก้ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติ

งานในส่วนของร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม (เอกสารหมายเลข สว 1.1.8-1) 
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ตารางที่ 1.1-1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ 
จํานวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการ

บรรลุตาม

เป้าหมาย 

ด้านการวิจัย 18 18 100.00 
ด้านการบริการทางวิชาการ 2 2 100.00 
ด้านการบริหารจัดการ 7 7 100.00 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00 

รวม 29 29 100.00 

จุดแข็ง :  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน  ทําให้ภารกิจของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีทิศทางการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1.  ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2553 – 2563 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 1.1.1-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สว 1.1.1-3 โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 18 -20 เมษายน 2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 1.1.1-4 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 7/2555  เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2555 (เกณฑ์ที่ 1)  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 1.1.1-5 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สว 1.1.1-6 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1, 3, 4 

และ 5) 

สว 1.1.1-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เร่ือง  “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวจัิยและพัฒนาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งอ่าว

ไทย” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 1.1.1-8 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 6/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  

ระเบียบวาระที่ 1  

เร่ืองการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 1.1.1-9 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1) 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (2556-2559) 

สว 1.1.2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2554 (เกณฑ์ที่ 2) 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การระดมความคดิเห็นเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี

งบประมาณ 2555  

และคร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2555  

สว 1.1.6-1 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 

(เกณฑ์ที่ 6) 

ระเบียบวาระที่.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.4 รายงานผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี

งบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) และรายงานผลการใช้

จ่ายเงิน 

สว 1.1.6-2 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 

(เกณฑ์ที่ 6 และ 7) 

ระเบียบวาระที่ 3 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (59)

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผน

ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน  

2555) 

สว 1.1.8-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 8) 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์การประเมิน :       
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 2  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 3 

หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 5 

หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 7 

ข้อ 

หมายเหตุ : เพิ่มเติมคําอธิบายหมายเหตุ ดังนี้ 

 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสํารวจความพึง

พอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือ

หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

 
 

การ

ดําเนินการ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ให้บุคลากรมีการพัฒนางานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และค่านิยมจิต

สาธารณะ 

  

2 มกีารบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนที่กําหนด   

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ีและสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา

ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากร

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  4 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:    7  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  7  ข้อ           ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย                                       

เป้าหมายปีต่อไป :  7  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 

 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (61) 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์   

สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางการดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยในแผนได้แสดงถึงจํานวนบุคลากร อัตรากําลังในปัจจุบันและความ

ต้องการอัตรากําลังในอีก 5 ปี (พ.ศ.2557 – 2561) และมีการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557) มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากร ปีงบประมาณ 2555 เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2556 และ

เน่ืองจากสถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทุกปี จึงมี

การรับบุคลากรใหม่เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใหม่ 

เช่น การจัดการความรู้ในหน่วยงาน และการส่งบุคลากรไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   (เอกสารหมายเลข สว 2.4.1-1  ถึง          

สว 2.4.1-8) 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด    

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการบริหารพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะใน

การปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบและโปร่งใส มี

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)  โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) การระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ (Competencies) ที่จําเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และเพิ่มทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัยและสร้างสรรค์ ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พัฒนาให้มี

ระบบสารสนเทศงานวิจัยและสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นระบบบริหารจัดการด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การติดตาม และการรายงานผลสําเร็จการ

ดําเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองนโยบายและบริบทของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปแบบท่ีชัดเจนโดย

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

รวมทั้งสนับสนุนให้มีโอกาสไปฝึกอบรมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท่ีจํากัด (เอกสารหมายเลข สว 2.4.2-1 

ถึง สว 2.4.2-5 และ สว 2.4.1-7) 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (62) 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากสวัสดิการที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบ

สวัสดิการและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร เช่น การ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้

จากผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาอยู่ใน

ระดับดีมาก มีการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)  เพื่อเป็นแนวทางสําหรับข้าราชการและ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา

ตนเองด้านข่าวสารต่างๆ ด้วยการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ มีการจัดประชุมและทัศน

ศึกษานอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้สึกผ่อนคลายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน และมีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร

และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยผลการสํารวจพบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.66 หรือเท่ากับร้อยละ 73.02 (เอกสารหมายเลข สว 2.4.3-1 ถึง สว 2.4.3-4)  

4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นภายหลัง

ได้รับการอบรมมาแล้ว (เอกสารหมายเลข สว 2.4.4-1) 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณโดยมีการจัดทําเอกสารคู่มือ

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรให้แก่บุคลากรทุกคนเพื่อศึกษาและถือปฏิบัติ รวมทั้งการ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน สนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎเกณฑ์แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และ การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานตามแผน

กลยุทธ์ส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณะกรรมการ

จรรยาบรรณของหน่วยงานทําหน้าที่กํากับดูแล (เอกสารหมายเลข สว 2.4.5-1 ถึง สว 2.4.5-4) 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (63) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตาม

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ และเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ 2555 พบว่าได้ดําเนินการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนของการพัฒนาบุคลากร คือบุคลากรได้รับการการพัฒนาร้อยละ 100 และโครงการท่ี

จัดในแผนพัฒนาบุคลากรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ

ตัวช้ีวัดของโครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้บุคลากรเป็นที่พึงประสงค์

ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข สว 2.4.2-4 ถึง สว 2.4.2-5 และ สว 

2.4.1-8) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ของปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา ไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในปีงบประมาณ 

2556 รวมท้ังได้นําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนาบุคลากร ไปปรับปรุงการจัด

โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีตรงตามประสงค์ของแผน ตรงตามสมรรถนะของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหารของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

บุคลากรในต่อไป (เอกสารหมายเลข สว 2.4.7-1) 

จุดแข็ง :      

         ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะ ตามความ

สมัครใจของตนเอง และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 2.4.1-1 แผนการบริหารบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 2.4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 2.4.1-3 แผนอัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 2.4.1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 2.4.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 1/2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 2.4.1-6 ข้อมูลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรรายบุคคล (เกณฑ์ที่ 1) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 2.4.1-7 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 1 และ 2) 

สว 2.4.1-8 รายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2555 (เกณฑ์ที่ 1 และ 6) 

สว 2.4.2-1 ประกาศรับสมัคร/ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก/ประกาศผล

การสอบคัดเลือก (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 2.4.2-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารลับ) (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 2.4.2-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 2.4.2-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวไทย” และ

รายงานผล (เกณฑ์ที่ 2 และ 6) 

สว 2.4.2-5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัยและสร้างสรรค์”และ

รายงานผล (เกณฑ์ที่ 2 และ 6) 

สว 2.4.3-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 2.4.3-2 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 2.4.3-3 เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) สําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เกณฑ์ที่ 

3) 

สว 2.4.3-4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 

3) 

สว 2.4.4-1 แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการการฝึกอบรมและพัฒนา) (เกณฑ์

ที่ 4) 

สว 2.4.5-1 เอกสารคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและการเผยแพร่จรรยาบรรณ ทางเว็บไซต์ 

(เกณฑ์ที่ 5) 

สว 2.4.5-2 แผนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (เกณฑ์ที่ 5) 

สว 2.4.5-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5) 

สว 2.4.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5) 

สว 2.4.7-1 บันทึกรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาภายหลังเสร็จสิ้น

โครงการ (เกณฑ์ที่ 7) 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย    

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ  

2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4  หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 

 7 ข้อ 

การ

ดําเนินการ ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   
3 มีการพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์

รับเชิญ (visiting professor) 

 

 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ  4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเด็น 

 
 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :   7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  7 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมายปีต่อไป :  7 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ

วิจัยของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังน้ี 

 1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีระบบและกลไกการบริหารงาน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-1) ในรูปของ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปีของ

หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-2 ถึง สว 4.1.1-4) โดยมีการวางแนวทาง การกําหนดหลักเกณฑ์การ

สนับสนุนทุนวิจัย ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัยตลอดจน

การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-5 ถึง สว 4.1.1-8) สําหรับในปี 2555 มหาวิทยาลัยได้

จัดต้ังกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง และ 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-9 

ถึง สว 4.1.1-11) เพื่อสร้างความม่ันคงของเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรในด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ซ่ึงจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยที่เน้นการวิจัยสร้างสรรค์  

 1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสถาบันแม่ข่ายที่รับผิดชอบประสานงานโครงการเครือข่าย

วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จํานวน 30 สถาบัน เพื่อ

สนับสนุนให้ดําเนินการวิจัย ตามกรอบแนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้กรอบการบริหารของคณะอนุกรรมการเครือข่าย

วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-12) 

 1.3 การสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการดําเนินการจัดทํา

เกณฑ์การให้ทุนผลงานสร้างสรรค์ โดยจัดทําแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิง

วิชาการ และแบบประเมินผล ซ่ึงขณะน้ีได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ และได้มีการประกาศผลการ

จัดสรรทุนไปแล้วบางส่วน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-13) 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน

การสอน สําหรับในปีการศึกษา 2555 น้ี สถาบันวิจัยฯ ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

 2.1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปพัฒนา 

การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (1))   



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (67) 

 2.2 คณาจารย์สามารถสร้างทีมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยนํานักศึกษาทุกระดับชั้นมาเป็น

ส่วนหน่ึงในทีมงานได้  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทําวิจัยและสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นหัวข้อ

วิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ เป็นการฝึกฝนประสบการณ์การทําวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

(เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (1) และ สว 4.1.2-1 (2))   

 2.3  สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนา

ทางวิชาการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัด หรือมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุม เช่น โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ” ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 และวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6  :  

บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  ในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-2 

ถึง สว. 4.1.2-4) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเขียนบทความวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ และ 

จุดประกายให้เกิดแนวคิดหัวข้อสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต่อไป 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ดังน้ี 

 3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย โดยมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนางานวิจัย และเพ่ือเป็น

เวทีให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของตน รวมทั้ง

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นด้านการวิจัยกับนักวิจัยในหลากหลาย เช่น โครงการอบรม   

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ” เม่ือวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555  และวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 โครงการอบรม        

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจําป ี

พ.ศ.2557” เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โครงการสํารวจพ้ืนที่ในเขตภาคกลางตอนล่าง เพื่อทําร่าง

ข้อเสนอโครงการวิจัยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2555   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย

และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556  การประชุม

ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 

21-23 มกราคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-2 ถึง สว.4.1.2-4, สว. 4.1.3 -1 และ สว.4.1.3-

2)  

 3.2 มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้

และความเข้าใจในข้อจํากัดและหลักเกณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ และในวันที่จัดอบรม      



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (68) 

เชิงปฏิบัติการ NRPM ได้มีการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณแก่นักวิจัยที่เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว 

(http://www.surdi.su.ac.th)  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-3) 

 3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงาน โดยมี

ระบบการให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ทั้งน้ี ผลงานท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ผู้วิจัยจะได้รับมอบเกียรติ

บัตรและเงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีของมหาวิทยาลัย ส่วน

รางวัลผลงานวิจัยดี ผู้ วิจัยจะได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท ในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมีการเผยแพร่ข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใน

หัวข้อ “Hall of Fame” (http://www.surdi.su.ac.th) (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-4 และ สว 4.1.3-5) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อ

ทําวิจัยทั้งด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์  การวิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบัน และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการสร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ การหาโจทย์วิจัย และการบูรณาการวิจัย โดยมีบุคลากรรับผิดชอบประสานงาน            

มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการ รายงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ        

ที่จําเป็นในการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สําหรับภารกิจด้านการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยฯ แบ่งประเภทได้ ดังน้ี 

 4. 1  การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน   

สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติตามคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ

ของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ

ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และปฎิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  รวมทั้งระเบียบและข้อกําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยทุนอุดหนุน

การวิจัย  เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําแผน

งบประมาณการวิจัย ตามมติคณะรัฐมนตรี (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-5) 

 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งข้อเสนอการ

วิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยล่วงหน้า 1 ปี ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ โดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาซ่ึงเป็นผู้แทนของกลุ่มสาขาวิชาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการแต่งต้ังจากอธิการบดี ทําหน้าที่กํากับ ดูแลการจัดสรรทุนอุดหนุน

การวิจัย  และมีการส่งข้อเสนอการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอการวิจัย  โครงการวิจัย

เดี่ยว 1 เรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน 3 ท่าน  ชุดโครงการวิจัย 1 เรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

จํานวน 5 ท่าน  และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะรวบรวมข้อเสนอการวิจัยซ่ึงจัดเรียงลําดับความสําคัญ

ตามแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) แล้ว  ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และสํานักงบประมาณ เพื่อตรวจความ



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (69) 

ซํ้าซ้อนของโครงการวิจัย และจัดสรรงบประมาณ ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี  ซ่ึงสํานัก

งบประมาณจะแจ้งผลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้หน่วยงานทราบประมาณเดือนตุลาคมของ       

ปีถัดมา  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (2)) 

 4.2  การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้นอกงบประมาณ  สําหรับในปีงบประมาณ 

2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจาก

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินงาน

และวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-9 ถึง สว 4.1.1-11) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้มีการขยายงานทางด้านวิจัยและสร้างสรรค์ 

ช่วยให้งานวิจัยและสร้างสรรค์มีความเข้มแข็งและต่อเน่ือง  ดังน้ัน การจัดสรรทุนจึงต้องสอดคล้องกับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการ

ตามนโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยนํามาจัดสรรให้กับโครงการวิจัย ดังน้ี 

  ประเภทที่ 1 โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

 สนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ งานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและ

พัฒนา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  คือ สาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ และให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ดําเนินโครงการโดยนักวิจัย     

รุ่นใหม่ สนับสนุนงบประมาณวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  การเสนอโครงการเสนอผ่านหัวหน้าส่วน

ราชการ คณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก/กอง (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (1)) 

 ประเภทที่ 2 โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   

สนับสนุนโครงการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาหาคําตอบท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นการ

ศึกษาวิจัยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเป็นการศึกษาวิจัยตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ 

สภาพปัญหาในหน่วยงาน หรือโครงสร้างงานของผู้เสนอโครงการวิจัย  หรือเป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือวาง

นโยบายหรือแผนระยะยาวของสถาบัน หรือเป็นการศึกษาวิจัยสถาบันประเด็นอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ต่อโครงการ การเสนอโครงการเสนอผ่าน

หัวหน้าส่วนราชการ คณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก กอง การพิจารณาจัดสรรทุนดําเนินการ

โดยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (3)) 

 ประเภทที่ 3 โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 

สนับสนุนงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฎศิลป์ ดุริยางค

ศิลป์ การออกแบบ ศิลปะการแสดง ประยุกต์ศิลป์และมัลติมีเดีย  เป็นโครงการของคณาจารย์ใน 6 คณะ

วิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (70) 

คณะอักษรศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือพัฒนา

ทักษะและความสามารถในการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ สนับสนุนงบประมาณวงเงินไม่เกิน 

100,000 บาท ต่อโครงการ การเสนอโครงการเสนอผ่านคณบดีของคณะวิชาต้นสังกัด เพื่อดําเนินการ

คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะวิชา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-13) 

 4.3  การรับเป็นหน่วยประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร จํานวน 2 หน่วยงาน ดังน้ี  

4.3.1 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เป็น  2 ช่วง คือ  รอบท่ี 1 เปิดรับเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้วิจัยจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน รอบท่ี 2 เปิดรับเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

ผู้วิจัยจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนพฤศจิกายน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (5)) 

4.3.2 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

และงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาข้อเสนอ

การวิจัย โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เป็น  2 ช่วง คือ  รอบที่ 1 เปิดรับเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผู้วิจัยจะ

เบิกจ่ายเงินได้ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รอบที่ 2 เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้วิจัยจะ        

เบิกจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (6)) 

 4.4  การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินภายนอก  

  4.4.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จาก 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการท่ี 1 : 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ งบเงินอุดหนุน     

เฉพาะกิจ :  เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เป็นการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพและการป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือสังคม  ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบาย

และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยแบบสหสาขาวิชา โดยเฉพาะการสร้าง

นักวิจัยใหม่  และเป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจน วัดได้ โดยพิจารณาในประเด็นการนําไปใช้ประโยชน์

หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 3,500,000 บาท (เอกสารหมายเลข      

สว 4.1.2-1 (7)) 

  4.4.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

สนับสนุนงบประมาณโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์กลางประสานงานในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่

สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จํานวน 30 สถาบัน เพื่อสนับสนุนให้ดําเนินการวิจัย ตามกรอบ          



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (71) 

แนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (สกอ.) (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-

12 และ สว 4.1.2-1(8) โดยแบ่งลักษณะของการจัดสรรทุนออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฐานราก 

2) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 

3) การให้ทุนอุดหนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 5.1  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดพ้ืนท่ีห้อง “ระเบียงวิจัย” เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยและ

ผลงานสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นสถานที่สําหรับให้คําปรึกษา พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-1) 

 5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย อันได้แก่ 

ข่าวสารการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ข้อมูลแหล่งทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ข้อมูลเกี่ยวกับ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น การจัดสรรทุน ขั้นตอนการขอรับทุน

ประเภทต่างๆ  ฐานข้อมูลรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ รายช่ือโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทต่างๆ ข้อมูลการจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอข้อมูลเหล่าน้ี

บนเว็บไซต์ ข่าววิจัยและสื่ออ่ืนๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-2) เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อคณาจารย์และผู้วิจัยให้สามารถรับรู้ข่าวสารการวิจัยและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัย

ของหน่วยงาน  ซ่ึงสารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล

ให้ทันสมัย สะดวกต่อการนําไปใช้ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 ในการขอทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

(NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศแบบ Online ผ่านระบบ

เครือข่าย Internet ที่มีการจําแนก และการจัดลําดับชั้นความลับผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความ

ปลอดภัยในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย 

และแจ้งผลการสนับสนุนโครงการวิจัย ผ่านทางระบบ ซ่ึงจะช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ

บริหารจัดการโครงการวิจัยของหน่วยงานได้ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-3) 

5.3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น การนําเสนอ

ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2011) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์   ครั้งที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่าง

วันที่ 16-18 มกราคม 2556 โดยมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-4 และ สว 4.1.5-4) 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (72) 

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ดังน้ี 

6.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลหลังส้ินสุดการวิจัยในภาพรวมของประเทศตาม

มติคณะรัฐมนตรีทุกปี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจนแนวทาง

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะรวบรวมข้อมูล

จากหัวหน้าโครงการตามแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ (แบบ ป-1 และ แบบ ป-2) นําส่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-1) และได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยต่อพันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การ

ดําเนินการจัดสรรทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-2) 

6.2 ได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554  ในด้านต่างๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน  อาทิเช่น 

การจัดสรรทุน การจัดประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-3) 

 6.3 การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์และ e-mail สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําช่องทางให้

ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และ e-mail ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-4 และ สว 4.1.6-5) 

 6.4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ 

ที่สถาบันวิจัยฯ จัด เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อๆไป เพื่อให้ตรง

ความต้องการของคณาจารย์และนักวิจัย เช่น การประเมินผลการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และ

ศิลป์” ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ได้นําข้อเสนอแนะที่ได้รับนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ   

จัดงานในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-6 และ 4.1.6-7)      

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการนําผลการประเมินตามพันธกิจ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีการกําหนด

บุคคลผู้รับผิดชอบ ทั้งน้ี เพื่อให้พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกิด

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  เช่น   มีการจัดทําปฏิทินทุนวิจัย  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตาม

พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  การจัดทําขั้นตอนการขอรับทุนเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและสร้างสรรค์  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.7-1 ถึง         

สว 4.1.7.3) 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (73) 

จุดแข็ง : 

1. สถาบันวิจัยฯ มีท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นผู้แทนมาจากคณะ

วิชาต่างๆ ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.   การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ไม่อิงกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของชาติ ทําให้

คณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนาสามารถกําหนดเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทุนได้

อย่างอิสระ และไม่ได้จํากัดที่จะสนับสนุนเฉพาะบุคลากรสายอาจารย์ แต่ยังขยายการให้ทุนวิจัยกับ

บุคลากรสายอ่ืนด้วย 

3.  บุคลากรมีความพร้อมและประสบการณ์ในการประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ขอรับทุน และ

ผู้วิจัย 

4. การเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านงานวิจัยในเขตภาคกลางตอนล่าง ที่มีกรอบแนวทางการวิจัย และ

เง่ือนโครงการวิจัยที่ชัดเจน ถือเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ในการนํา

วิชาการและความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1.  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมในทุกด้าน ข้อมูลทันสมัยตรง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเข้าถึงได้ง่าย ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

ต่างๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา  แหล่งทุน  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งวารสาร การประชุม อบรม สัมมนา การส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

2.   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ 

3.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการในหลากหลายรูปแบบและ

ต่อเนื่องมากขึ้น 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 4.1.1-1 Flow chart ระบบและกลไกการบริหารงานวจัิย/สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-2 แฟ้มคณะกรรมการประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1) 

 
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาและ

การจัดให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ.2534 

 
(2) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1160/2555 เร่ือง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มเติม                                                                                     

 
(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1154/2555 เร่ือง อนุญาตให้ลาออกจากตําแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการประจํา



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (74) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (4) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 356/2555 เร่ือง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
(5) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 349/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจําสถาบันวิจัย

และพัฒนาเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 

 
(6) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 340/2555 เร่ือง แก้ไขคําสั่งที่ 1840/2554 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 

2554 

 
(7) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 339/2555 เร่ือง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
(8) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1922/2554 เร่ือง แก้ไขคําสั่งที่ 1840/2554 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 

2554 

 
(9) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1840/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สว 4.1.1-3 ความเช่ือมโยงสอดคลอ้งระหวา่งแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยศลิปากร กับแผนยุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 – 2563 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-4 แผนปฏบัิติงานประจําปี (เกณฑ์ที่ 1) 

 (1) แผนปฏบัิติงานประจําปี 2555 ของสถาบันวจัิยและพัฒนา  

 (2) แผนปฏบัิติงานประจําปี 2556 ของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

สว 4.1.1-5 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (เกณฑ์ที่ 1 และ 4) 

สว 4.1.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-7 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-8 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ พ.ศ.2539 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-9 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-10 ประกาศมหาวทิยาลัยศลิปากร เร่ือง หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจาก

กองทุนวจัิยและสร้างสรรคส์ว่นกลาง 

สว 4.1.1-11 ประกาศมหาวทิยาลัยศลิปากร เร่ือง หลักเกณฑก์ารดําเนนิงานและวธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุน

การวจัิย หรืองานสร้างสรรคจ์ากกองทุนวจัิยและสร้างสรรคม์หาวทิยาลัยศลิปากร 

สว 4.1.1-12 เครอืข่ายวจัิยอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง (เกณฑท์ี่ 1) 

  (1) Flow chart  ระบบและกลไกการบริหารงานวจัิยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

(เกณฑ์ที่ 1) 

 (2) แฟ้มคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.1-13 การสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชงิวชิาการ (เกณฑท์ี่ 1) 

 (1) เกณฑ์การให้ทุนผลงานสร้างสรรค์ (เกณฑ์ที่ 1) 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (75) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (2) แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ที่ 1) 

 (3) แบบประเมินผลโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.2-1 ทุนอุดหนุนการวิจัย (เกณฑ์ที่ 2 และ 4) 

 (1) เงินรายได้โครงการวิจัยประเภทโครงการวจัิย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

 
       1.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม่ 

 

       1.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัยประเภทโครงการวจัิย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่จากเงินรายได้นอก

งบประมาณประจําปี 2555 

 

       1.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์

เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่จากเงินรายได้นอกงบประมาณปี 2556 

 

       1.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวจัิยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท

โครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2556 

 (2) งบประมาณแผ่นดิน 

        2.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน 

 
       2.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณา

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2556  

 
       2.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง  ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

 (3) เงินรายได้โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน 

       3.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน 

 
      3.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัยจากเงินรายได้นอกงบประมาณประจําปี 2555 ประเภทงานวิจัยสถาบัน 

 
      3.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบันจากเงินรายได้นอกงบประมาณปี 2556 

 (4) เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง 

       4.1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการเพื่อขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ 2556  

 
(5) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

       5.1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อทุนวิจัยของคณะ ICT 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (76) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

(เกณฑ์ที่ 4 และ 7) 

 
      5.2 กําหนดการและขั้นตอนการประสานงานทุนอุดหนุนการวจิัยของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      5.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัยจากเงินรายได้นอกงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 

2554 

 

      5.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากเงินรายได้นอกงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปี 2555  

 

      5.5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัยจากเงินรายได้นอกงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป ี2555  

 

      5.6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

จากเงินรายได้นอกงบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปี 2556 (คร้ังที่ 1) 

 (6) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย 

 
      6.1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อกองทุนพัฒนาวิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย (เกณฑ์ที่ 4 และ 7) 

 
      6.2 กําหนดการและขั้นตอนการประสานงานทุนอุดหนุนการวจิัยของกองทุนพัฒนาวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

      6.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวจัิยรุ่นใหม่จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ

งานวิจัย ประจําปี 2555 

 

      6.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนประเภททุน

พัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Proposal) ประจําป ี2556 จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีและงานวิจัย 

 

      6.5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนประเภททุน

พัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Proposal) ประจําป ี2556 (คร้ังที่ 2) จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย 

 

      6.6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 

2556 

 
      6.7 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวจัิยรุ่นใหม่จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (77) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

งานวิจัย ประจําปี 2556 (คร้ังที่ 1) 

 

      6.8 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 

2556 (คร้ังที่ 2) 

 

(7) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ 2556 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการที่1: โครงการ

ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ: 

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 

      7.1 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ 2556 

      7.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556 

 (8) ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

 
      8.1 เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th/)  

หัวข้อกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย (เกณฑ์ที่ 4 และ 7) 

       8.2 แฟ้มประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

(เกณฑ์ที่ 1 และ 4) 

สว 4.1.2-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนบทความ

ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 

2555 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6) 

สว 4.1.2-3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติ” ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6) 

สว 4.1.2-4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันที่ 16-18 

มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6) 

สว 4.1.3-1 เอกสารรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย 

(NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555   (เกณฑ์ที่ 3 

และ 6) 

สว 4.1.3-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสํารวจพื้นที่ในเขตภาคกลางตอนล่างเพื่อทําโครงการวิจัย

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 

(เกณฑ์ที่ 3 และ 6) 

สว 4.1.3-3 เว็บไซต์สถาบันวจัิยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อจรรยาบรรณนักวิจัย และ

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 4.1.3-4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและด ี(เกณฑ์ที่ 3) 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (78) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (1) เว็บไซต์สถาบันวจัิยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อทุนรางวัลผลงานวิจัย  

       (2) ขั้นตอนการขอรับรางวัลผลงานดีเด่น และรางวัลผลงานด ี

       (3) หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัย 

 
      (4) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง การเสนอผลงานวิจัยเพื่อ

พิจารณารับรางวัลประจําป ี2556 

 
      (5) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง ผลการพจิารณาการเสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยด ีประจําป ี2556 

สว 4.1.3-5 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ Hall of Fame (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 4.1.5-1 ห้องระเบียงวิจัย (สถานที่จริง) (เกณฑ์ที่ 5 และ 6) 

สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ที่ 5 และ 7) 

(1) จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (4 ฉบับ ต่อปี) 

(2) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) 

(3) Creative News (ข่าวสร้างสรรค)์ (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง) 

(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  

(5) เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th)  

(6) วิทยุอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศลิปากร (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) 

สว 4.1.5-3 เว็บไซต์ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (http://nrpm.nrct.go.th/) 

สว 4.1.5-4 รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน โครงการการนําเสนอผลงานวจัิยสร้างสรรคข์องมหาวทิยาลัยศลิปากร 

“การนําเสนอผลงานวจัิยแหง่ชาต ิ2555” (เกณฑ์ที่ 5 และ 6) 

สว 4.1.6-1 แฟ้มการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 4.1.6-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อพันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุน

การวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 4.1.6-3 ความพึงพอใจในการใช้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 

2554 (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 4.1.6-4 แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 4.1.6-5 อีเมล์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (research_inst@su.ac.th) (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 4.1.6-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

วันที่ 16 –  18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6) 

สว 4.1.6-7 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 1 และ 6) 

(1) คร้ังที่ 1/2556 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 

(2) คร้ังที่ 2/2556 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556  

(3) คร้ังที่ 3/2556 วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 4.1.7-1 ปฏิทินทุนวจัิย  กจิกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการวจัิย (เกณฑ์ที่ 7) 

สว 4.1.7-2 เว็บไซต์สถาบันวจัิยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ขอรับทุน (เกณฑ์ที่ 7) 

สว 4.1.7-3 รายละเอียดข้อกําหนดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย (เกณฑ์ที่ 7) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 

เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองคค์วามรู้ที่คนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 

 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

4 มีการนําผลงาน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ

รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 
 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

 

6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ง)   

(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 5 และข้อ 6 ให้ใช้ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :   6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5   คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป :  5 คะแนน    เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

โดยมีการกําหนดภารกิจไว้ในแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข  

สว 4.1.1-3)  ต้ังแต่การวางแนวทางของภารกิจ ขั้นตอน และกําหนดผู้รับผิดชอบ สําหรับในปีการศึกษา 

2555 น้ี สถาบันวิจัยฯ ได้ดําเนินตามระบบและกลไกท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ไว้ดังน้ี 

1.1  การจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการการวิจัย จัดทําประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้

แพร่หลาย เป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงวิชาการและสาธารณะ ทั้งน้ี ได้มีการกําหนดเป้าหมายในการจัดพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี โดยจัดทําการประกาศและประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา

ต่างๆ ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี   และมีดําเนินการพิจารณาผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer 

review) ประมาณเดือนกันยายนของทุกป ีพร้อมประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วไปตามสื่อต่าง ๆ 

(เอกสารหมายเลข สว 4.2.1-1) 

1.2  การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในส่ิงพิมพ์มาตรฐานสากล สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยฝ่ายบริการการวิจัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์

มาตรฐานสากล ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ในคณะวิชาต่างๆ ที่ได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในส่ิงพิมพ์

มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นระดับนานาชาติ โดยมีการประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนใน

ทุกๆ ปี ทั้งน้ี ผู้รับทุนจะต้องแสดงหลักฐานการนําผลงานไปตีพิมพ์ท่ีชัดเจน และไม่เคยขอรับทุนสนับสนุน

จากที่ใดมาก่อน พร้อมทั้งระบุค่า  Impact factor (เอกสารหมายเลข สว 4.2.1-2)   

1.3  การพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “โครงการคลินิกวิจัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการ

การวิจัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัย “โครงการคลินิก

วิจัย”  ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย ในคณะวิชาต่างๆ ที่ประสงค์จะนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้บทความวิจัยท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมีการประกาศเปิดรับ

ผลงานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ปี ทั้งน้ี ผู้ขอรับทุนต้องส่งร่างบทความวิจัยที่เขียนเสร็จแล้ว

พร้อมคําแนะนําสําหรับผู้เขียน (Instruction for authors) ของวารสารท่ีท่านต้องการตีพิมพ์และไฟล์ข้อมูล 

(เอกสารหมายเลข สว 4.2.1-3)   
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1.4  การจัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดให้มี

การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และ

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐาน  

และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการดําเนินการ  โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทําวารสาร และกองบรรณาธิการเพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร จํานวน 2  ฉบับ ดังน้ี  

  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย  

  -  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปะ (2 ฉบับ ต่อปี) 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ 

-  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อ “Silpakorn University Science and  

 Technology Journal” (SUSTJ) (2 ฉบับ ต่อปี) 

-   สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปะ ชื่อ “Silpakorn University International   

     Journal” (SUIJ) (2  ฉบับ ต่อปี)  

  บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารทั้งหมด ได้ผ่านระบบผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา (Peer 

Review) เพื่อพิจารณาผลงานก่อนการตีพิมพ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามระบบ

มาตรฐานของวารสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข สว 4.2.1-4) 

  1.5 การจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา มีการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย 

นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ทั้งในภายและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน กิจกรรมหลักที่ดําเนินการมี ดังน้ี  

- การร่วมแสดงนิทรรศการและผลงานในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 

15-17 สิงหาคม 2555 ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสําหรับพลังงานทางเลือก เช่น เทคนิคการสร้างเตาเผาถ่านด้วยถังเหล็กขนาด ๒๐๐ ลิตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิตน้ําส้มควันไม้จากข้ันตอนการเผาถ่าน และมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

จากชุมชน (เอกสารหมายเลข สว 4.2.1-5)  

- การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ในการน้ีสถาบันวิจัยฯ ได้จัดโครงการ “Creative 

Inspiration Zone” เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ภายในงานจะมีการ

นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการมัดย้อมและวิธีการทําบาติก” โดยช่วงเช้า อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการมัดย้อม” ช่วงบ่าย อบรม   

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการทําบาติก” (เอกสาร

หมายเลข สว 4.2.1-6) 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (83) 

 - การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2011) จัดโดย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้ไปร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน Theme “งานวิจัยเพ่ือคุณภาพชีวิต” (เอกสาร

หมายเลข สว 4.1.5-4) 

- การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  ในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 

2556 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

นครปฐม  ในการดําเนินงานครั้งน้ี ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทุกผลงานได้ผ่านกระบวนพิจารณากล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิใน

แต่สาขาวิชา  ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสถาบัน

ต่างๆ ทั่วประเทศ (เอกสารหมายเลข สว  4.1.6-6) 

  1.6 การจัดทําเอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากการส่งเสริมสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา ยัง

มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ดําเนินการจัดทําเอกสารและส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในแวดวงวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร อันได้แก่ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-2) 

  - จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (4 ฉบับ ต่อปี) 

  - จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) 

  - Creative News (ข่าวสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) 

 - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  

 - เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  

                        (http://www.thaiwest.su.ac.th) 

  - วิทยุอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานดําเนินการสัมภาษณ์

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการทํางานวิจัยและสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่างๆ  มา

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์ในการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือนักวิจัย  

รุ่นใหม่ๆ ได้นําความรู้ ประสบการณ์จากท่านเหล่าน้ันไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทําวิจัยหรืองาน



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (84) 

สร้างสรรค์ของตนได้ โดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “KM การเรียนรู้ประสบการณ์การ

ทําวิจัย/สร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร”  ซ่ึงมีการรวมรวมบทสัมภาษณ์โดยแบ่ง

หมวดหมู่ตามรายช่ือของคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา อันได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์ (เอกสาร

หมายเลข สว 4.2.2-1)  นอกจากน้ี ยังได้คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

รางวัลวิจัยดีเด่น และดี มาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย ในหัวข้อ  “Hall of   

Fame” (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-5)  และยังได้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของเครือข่ายฯ  เพื่อ

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ (http://www.thaiwest.su.ac.th) (เอกสารหมายเลข สว 4.2.2-

2) 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผ่านทางเว็บไซต์

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว สถาบันวิจัยฯ ยังได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ไปถึง

สาธารณชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทางช่องทางของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของหน่วยงาน อันได้แก่ จุลสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา Creative News (ข่าวสร้างสรรค์) การรายงานข่าวในวิทยุอินเตอร์เน็ต ข่าว มศก. 

ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และในจุลสารของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางคอนล่าง  รวมทั้งการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ นอกจากน้ีแล้ว ในการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สถาบันวิจัยฯ ยังได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุม ซ่ึงในเล่มประกอบด้วยเน้ือหา องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้ผ่าน

การคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานแล้ว  เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนทั้งจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่สนใจท่ัวไป  (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-2) 

4.  มีการนําผลงาน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 การจัดสรรทุนสนับสนุนของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในประเภทโครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย  ได้มีการกําหนดกรอบแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน นําผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่

ได้รับจากการทําวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนไปถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

ให้ดีข้ึน อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน  เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง นํานวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผล



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (85) 

สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ช่วยสร้างผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้เกิด

รายได้ อาชีพ และการจ้างงานอย่างยั่งยืนเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 

เช่น โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวภายใต้แนวคิดด้าน

ปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพแบบยั่งยืน” (เอกสารหมายเลข สว 4.2.4-1 และ สว 4.2.4-2) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้

ประโยชน์ โดยมีการกําหนดระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เป็นลายลักษณ์อักษร และกําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยของสถาบันในผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย 

หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกําหนด โดยมอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) เป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการ ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาอิงระบบและกลไกดังกล่าวในการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 

สว 4.2.5-1 และ สว 4.2.5-2) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจน

การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน เป็นลายลักษณ์

อักษร ส่งเสริมให้อาจารย์จดสิทธิบัตรผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) 

ซ่ึงทําหน้าที่ประสานกับอาจารย์ นักวิจัย ในการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น (1) การ

ให้ความรู้และคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงอาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือ

จัดคลินิกให้คําปรึกษา (2) ช่วยร่างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือสํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ (3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร        

อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาอิงระบบและกลไกดังกล่าว  

ในการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข สว 4.2.5-1 และ สว 4.2.5-2) 

จุดแข็ง : 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่

ชัดเจนและในหลากหลายช่องทาง อันได้แก่ การจัดประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากรท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  การ

จัดทําจุลสาร หรือลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (86) 

2.   มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนําผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็นการ

ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้แพร่หลายมากย่ิงข้ึน โดยมี

งบประมาณสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. เพิ่มวงเงินงบประมาณสนับสนุนการให้ทุน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น 

2. ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ผู้เขียนส่งบทความทางวิชาการมามากข้ึน ซ่ึงมีผลในทางบวกต่อการ

ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

3. เปิดรับบทความทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะได้มีบทความสํารองในการจัดพิมพ์อย่างต่อเน่ือง

โดยไม่ต้องขยายเวลาในการจัดพิมพ์แต่ละฉบับ 

4.   ติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 4.1.1-3 ความเช่ือมโยงสอดคลอ้งระหวา่งแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยศลิปากร กับแผนยุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 – 2563 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.2.1-1 การจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เกณฑ์ที่ 1) 

 (1) เว็บไซต์สถาบันวจัิยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อทุนจัดพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย (เกณฑ์ที่ 1) 

 (2) ขัน้ตอนการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 (3) หลักเกณฑก์ารสนับสนุนทุนเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 (4) ประกาศสถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศลิปากร เร่ือง การเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อ

จัดพมิพเ์ผยแพร่ ประจําปี 2556  

 (5) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน

ผลงานวจัิยฉบับสมบูรณเ์พื่อจัดพมิพเ์ผยแพร่ ประจําปี 2556  

สว 4.2.1-2 สนับสนุนการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจัิยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล (เกณฑ์ที่ 1) 

 (1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อทุนตีพิมพ์สิ่งพิมพ์

มาตรฐานสากล  

 (2) ขัน้ตอนการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล 

 (3) หลักเกณฑก์ารสนับสนุนทุนตีพิมพ์ในสิ่งตพีมิพท์างวชิาการตามมาตรฐานสากล 

 (4) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวจัิยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล ประจําปี 2556  



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (87) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (5) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล ประจําปี 2556  

 (6) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล ประจําปี 2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.2.1-3 การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัย “โครงการคลินิกวิจัย”  

(เกณฑ์ที่ 1) 

 (1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อทุนโครงการ “คลินิกวิจัย”  

 (2) เงื่อนไขการขอรับบริการโครงการ “คลินิกวิจัย” 

 (3) โครงการ “คลินิกวิจัย” 

 (4) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทาน

ภาษาอังกฤษบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “โครงการคลินิกวิจัย” 

ประจําปี 2556 

 (5) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน

การตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “โครงการ

คลินิกวิจัย” ประจําปี 2556 

สว 4.2.1-4 เว็บไซตส์ถาบันวจัิยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th หัวขอ้ วารสารมหาวทิยาลัยศลิปากร  (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.2.1-5 เอกสารรายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.2.1-6 สรุปการประเมนิผลโครงการ “Creative Inspiration Zone” (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.5-4 รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน โครงการการนําเสนอผลงานวจัิยสร้างสรรคข์องมหาวทิยาลัยศลิปากร 

“การนําเสนอผลงานวจัิยแหง่ชาต ิ2555” (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.6-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

วันที่ 16 – 18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ที่ 1 และเกณฑ ์3) 

(1) จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (4 ฉบับ ต่อปี) 

(2) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) 

(3) Creative News (ข่าวสร้างสรรค)์ (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง) 

(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  

(5) เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th)  

(6) วิทยุอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศลิปากร (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) 

สว 4.2.2-1   เว็บไซต์สถาบันวจัิยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th หัวข้อ KM การเรียนรู้ประสบการณ์การทํา

วิจัย/สร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศลิปากร  (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 4.1.3-5 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ Hall of Fame (เกณฑ์ที่ 3) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 4.2.2-2   เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง www.thaiwest.su.ac.th หัวข้อโครงการวิจัย 

(เกณฑ์ที่ 2) 

สว 4.2.4-1 รายงานฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย ์เร่ือง การพัฒนา

องค์รวมของกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวภายใต้แนวคิดด้านปลอดภัย คุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ แบบย่ังยืน (เกณฑ์ที่ 4) 

สว 4.2.4-2 ภาพการ site visit โรงงานที่ร่วมในโครงการ การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตเส้น

ก๋วยเตี๋ยวภายใต้แนวคิดด้านปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ แบบยั่งยืน (เกณฑ์ที่ 4) 

สว 4.2.5-1 เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศลิปากร www.subi.su.ac.th/index.htm (เกณฑ์ที่ 5 และ 

6) 

สว 4.2.5-2 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (เกณฑ์ที่ 5 และ 6) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเน้นของสถาบัน 

  

2 

 

มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม   

4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 

  

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  5  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :    5    คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :   5   ข้อ   ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมายปีต่อไป :   5   ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5    คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

พันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา  คือการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  โดยทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์

และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้าง

ความเข้มแข็งแก่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ และการนําผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน ดังน้ัน การกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนหรือโครงการบริการ
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ทางวิชาการจึงตอบสนองต่อพันธกิจหลักของหน่วยงานในช่วงระยะเวลา 4- 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ

บริการทางวิชาการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ”บูรณาการศาสตร์และศิลป์” โดยในปีการศึกษา 

2555 น้ี ได้จัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ในการจัดแต่ละครั้งได้มีการประเมินผลและสํารวจความต้องการของ

ผู้ร่วมงาน อันได้แก่ คณาจารย์  นักวิจัย ที่มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ทั่วไป  เพื่อนํามาจัดทําแผนสําหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไป (เอกสารหลักฐาน  สว 5.2.1-1)  

 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะของการถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานรากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในส่วนของภายในนั้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และโครงการ Creative Inspiration Zone 

ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ซ่ึงได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  

ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน  ซ่ึงต้องการเห็นกิจกรรมที่ชุมชนสามารถนําเอาเทคนิควิธีการท่ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ไปถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนได้จริง เช่น การสร้าง

เตาเผาถ่านด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเม่ือนําไปเผาถ่านก็จะได้ถ่านคุณภาพสูง  การผลิตน้ําส้มควันไม้

จากข้ันตอนการเผาถ่าน  การผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง  การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและการผลิตหัว

เชื้อจุลินทรีย์สําหรับใช้ในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  และการผลิตเตาหุงต้มสําหรับใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวล

ต่างๆ  นอกจากการนําเอาผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมซ่ึงชุมชนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน     

ชีวิตได้แล้ว ชุมชนที่เข้าร่วมงานครั้งน้ี ได้นําผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เป็นผลผลิตจากการนําเอาองค์ความรู้ที่

ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในในการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์  ผักผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาจําหน่าย

ในงานดังกล่าว ในส่วนภายนอกได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง “การสร้างเตาแก๊สชีวมวลตามวิถี

พอเพียง” ในชุมชนบ้านโป่งกระทิงหมู่ 1 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เม่ือวันที่ 30 – 31 

กรกฎาคม 2555 จากการสํารวจความต้องการของชุมชนดังกล่าวซ่ึงมีความต้องการพัฒนาอุปกรณ์ท่ี

สามารถนํามาใช้ด้านพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงแดด  พลังงานลม เป็นต้น เพื่อลดรายจ่ายภาค

ครัวเรือนด้านพลังงานที่ใช้ในการหุงต้มลง (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.1-2)  

 สําหรับโครงการ Creative Inspiration Zone เป็นส่วนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด

องค์ความรู้ของการสร้างสรรค์ผลงาน มีการแสดงผลงานและแลกเปล่ียนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความคิด

สร้างสรรค์ เช่น  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วย

วิธีการมัดย้อมและวิธีการทําบาติก” และจากการสํารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานต้องการที่ให้มีการจัด

โครงการในลักษณะแบบนี้อีกในครั้งต่อไป (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.1-2) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน เช่น โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งระดับคณะวิชาและระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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และภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง ตลอดจน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  อันได้แก่ โรงเรียนพระปฐมราชวิทยาลัย โรงเรียนราชินี

บูรณะ และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งน้ีเป็นกิจกรรมของการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยและสร้างสรรค์อย่างแท้จริง  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย

ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์(เอกสารหลักฐาน  สว 5.2.1-1) 

 ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยได้สร้างความร่วมมือกับศูนย์ปราชญ์

ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญให้ปราชญ์

ชาวบ้านมาร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าชมงานและกิจกรรมการสาธิตภายในบริเวณ

งานในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เช่น การผลิตนํ้าส้มควันไม้และแนวทางการนําไปใช้ด้านต่างๆ  การ

เพาะเล้ียงจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การสร้างเตาเผาถ่านและขั้นตอนการเผาถ่าน

ให้ได้ผลผลิตสูง  รวมทั้งการสร้างเตาชีวมวลในลักษณะต่างๆ ด้วยวัสดุเหลือท้ิง เช่น กระป๋องสีที่เป็นโลหะ 

กระป๋องนมขนาดต่างๆ และกระป๋องนํ้าอัดลมที่หาได้ง่าย  เพ่ือนําชีวมวลที่อยู่ในแต่พ้ืนที่มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพือ่ให้ผู้เข้าชมกิจกรรมในซุ้มของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้กับ

ผู้มีประสบการณ์ตรง และสามารถนําเอาความรู้จากการแลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ต่อไป (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.2-1)  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการทุกโครงการ โดยเน้นการ

ประเมินประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  มีการประเมินผลที่เกิดกับชุมชน และบุคลากรผู้

ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์  การสื่อสาร  การช้ีแจงแนะนําให้

ผู้รับบริการและประชาชนทราบ  โดยโครงการที่ดําเนินแล้วมีประโยชน์ต่อชุมชนและควรดําเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง  เช่น โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ การจัดโครงการดังกล่าว

นอกจากจะเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว  ยังเป็นการ

เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยที่มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากยิ่งข้ึน  (เอกสารหลักฐาน สว

5.2.1-1) 

 สําหรับโครงการนําผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์        

วันวิทยาศาสตร์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเตาแก๊สชีวมวลตามวิถีพอเพียง”  เป็น

โครงการบริการวิชาการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าไปร่วมต่อยอดพัฒนาสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการและมี

ความพร้อมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล สิ่งที่สถาบันวิจัยฯ นําเข้าไปถ่ายทอด คือ เทคนิค 

วิธีการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ในการลดการ

พึ่งพาภายนอกและเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.1-2) 
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4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 

จากผลการประเมินทั้ง 3 โครงการดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นําผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซ่ึง

ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมการให้บริการ ระยะเวลาสถานที่การให้บริการ ในปีการศึกษาต่อไป เช่น  

ผลการประเมินโครงการจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 6 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม

ประชุมว่า สถานท่ีจัดงานน่าจะจัดในเขตเมืองใหญ่ เพื่อความสะดวกของกลุ่มเป้าหมายที่จะเดินทางเข้า

ร่วมงาน  ช่วงเวลาการนําเสนอผลงานวิจัยควรจัดให้อยู่ในช่วงเช้าเพราะสามารถเดินทางกลับได้ในช่วง

บ่าย ไม่ต้องเสียค่าที่พักเพิ่มข้ึน เป็นต้น ดังน้ันในการจัดประชุมวิชาการฯ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ 7 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ที่กําหนดจัดในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 น้ี สถาบันวิจัย

และพัฒนาได้เปล่ียนแปลงสถานที่การจัดงานจากเดิมที่เคยจัดที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะย้าย

ไปจัดงานท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการเดินทางให้กับผู้เข้ามา

ร่วมงาน  (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.4-1 และ 5.2.4-2) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดย

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ

เผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  การจัดการความรู้ออกมาเป็นเอกสาร หนังสือ 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  เช่น คู่มือการบํารุงรักษาและการใช้แบตเตอรี่  คู่มือการ

สร้างเตาข้ีเลื่อย  การเขียนบทความลงในจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา และการร่วมนําเสนอผลงานการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน 

นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.5-1 ถึง สว 5.2.5-3) 
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ตารางที่ 5.2-1 โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

                  ประจําปีการศึกษา 2555 

ผลการประเมินโครงการ 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/องค์กร/ชมุชน     

ที่สํารวจความต้องการ ประเด็นความต้องการที่ได้จากการสํารวจ ร้อยละ    

ความพึงพอใจ ประโยชนท์ี่ได้รับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1 การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยและสรา้งสรรค์

ระดับชาติและนานาชาต ิ

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์

ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์

และศิลป”์ วันที่ 16 – 18 

มกราคม 2556 

คณาจารย ์ นักวิจยั  

นักศึกษา  นักเรียน  และ

ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 

1. ต้องการให้จัดงานในเมืองใหญ ่

2. ช่วงเวลาการนําเสนอผลการวิจยั

และสร้างสรรคใ์นช่วงเช้า 

3. การประชาสัมพันธ์งานควรให้

ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายและป้ายข้อมูล

ตัวอักษรเล็กเกินไป อ่านยาก 

4. ช่วงการบรรยายของวิทยากรบาง

เรื่องสั้นเกินไปไม่มีเวลาซักถาม 

5. ควรจัดอาหารวา่งสําหรับผู้เข้าร่วม

การฟังบรรยายใหเ้พียงพอ 

6. จัดทําเอกสารในเรื่องที่วิทยากร

นําเสนอแจกด้วย 

87.40 

- เป็นการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัยและสรา้งสรรค์ที่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยได้ดําเนนิการสู่

สาธารณชนได้รับทราบ  

- สร้างความร่วมมือในการทําวิจัยและ

สร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย  อันจะนําไปสู่การวิจัยและ

สร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยและ

สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 เป็นการประชุม

ประจําปีของมหาวทิยาลัย ซึ่งมุ่งแสดง

ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

โดยเนน้รูปแบบการจัดงานที่แสดงออกถึง

การบูรณาการระหว่างงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ พร้อมทั้งอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการนําผลงาน

สร้างสรรค์ มานําเสนอในงานดังกล่าว ทํา

ให้ผู้เข้าร่วมงานครัง้นี้ได้รบัประโยชนจ์าก

การเข้าร่วม 

2 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย

และสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัยศลิปากร ในงาน 

“การนําเสนอผลงานวิจัย

แห่งชาต ิ2555” 

คณาจารย ์ นักวิจยั  

นักศึกษา  นักเรียน  และ

ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป  

องค์กรภาครัฐ และเอกชน 

1. ควรจัดที่นั่งไม่ให้บังโปสเตอร ์

เพราะอ่านไม่ได ้ ไม่มีโบชัวร ์

2. ควรจัดงานประจําทุกป ี

3. ให้มีการเต้นประกอบเพลง 

4. ควรจัดพื้นที่ให้เด่นและเป็นอิสระ 

5. ควรนําเสนองานศิลปะที่หาชมได้

ยาก 

6. เจ้าของผลงานควรนําเสนอด้วย

88.40 

- ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

และสร้างสรรค์กับองค์กรต่างๆ  

- ได้เผยแพรผ่ลงานวิจัยและสร้างสรรค์

ของบุคลากรในมหาวิทยาลยั ให้

สาธารณชนได้รับทราบและเปน็ที่

ยอมรับ เกิดเป็นแนวความคิดเพื่อนาํไป

พัฒนาต่อยอด 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาต ิเปน็กลไก

หนึ่งสําหรับการนาํเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์และการถ่ายทอดความรูจ้าก

ผลผลิตการวิจัยและนวัตกรรมสูก่าร

นําไปใช้ประโยชน์ในต่อไป 
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ผลการประเมินโครงการ 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/องค์กร/ชมุชน     

ที่สํารวจความต้องการ ประเด็นความต้องการที่ได้จากการสํารวจ ร้อยละ    

ความพึงพอใจ ประโยชนท์ี่ได้รับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ตนเอง 

7. ตัวอย่างงานวิจยัที่สัมผัสได ้

8. ควรมีการบรรยายเล็กน้อย 

3 โครงการ Creative Inspiration 

Zone 

อาจารย ์นักศึกษา  

นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

- สามารถนําไปปรับใชใ้นการเรยีน

การสอน / ชีวิตประจําวัน / การ

ทํางานมีความประทับใจ และ

ต้องการรับบริการในครั้งต่อไป 

87.60 

- กลุ่มเป้าได้รบัความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะในการทํางานสร้างสรรค ์

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมกิจกรรมการ

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ของการ

สร้างผลงานสรา้งสรรค ์สามารถนาํไป

ประยุกต์ในชีวิตประจําวันและในหน้าที่การ

งานได ้

4 โครงการการนําเสนอผลการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

เหมาะสมสูชุ่มชนฐานรากใน

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์

- นักเรียนระดบัมัธยม

ต้น-ปลาย 

- นักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- บุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม

ในซุ้มของสถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

- ให้นําเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่ชุมชนสามารถนาํไปใช้ได้จริงมาก

ขึ้น 

- ขอให้มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนมา

จําหน่ายมากขึ้น 
84.42 

- ได้รับทราบถึงแนวทางการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับพื้นที่และวิถี

การดํารงชีวิตของท้องถิ่น และเปน็แรง

บัลดาลใจสําหรับผู้เข้าชมผลงานในซุม้

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นําไปตอ่

ยอดพัฒนาอุปกรณ์ที่นํามาสาธิตและ

แสดงให้ชม เนื่องจากผลงานต่างๆ สร้าง

จากวัสดุที่หาได้ง่ายและมีอยูท่ั่วไป ไม่

ต้องใช้เครื่องพิเศษ ก็สามารถทําได ้

กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจสอบถาม

แลกเปลี่ยนกับคณะทํางานของสถาบนัวิจัย

และพัฒนาที่อยูป่ระจําซุ้มแสดงผลงาน 

เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในแต่ละ

เทคโนโลยทีี่นําเสนอ ในการนําไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสร้างเตาแก๊สชีว

มวลตามวิถีพอเพียง” 

วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 

2555 

คณะกรรมการหมู่บ้านโป่ง

กระทิงหมู ่1  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ 1 บ้านโป่งกระทิง จ.

ราชบุร ี

- ต้องการเทคนิควิธีสร้างเตาหุงต้ม

แก๊สชีวมวล ที่ใช้ฟนืเป็นแหล่ง

เชื้อเพลิง ซึ่งมีอยูเ่ป็นจํานวนมากใน

พืน้ที่บ้านโป่งกระทิง 

82.80 

- มีความรู้และทักษะจากการฝึกอบรม

การสร้างเตาหุงตม้แก๊สชีวมวล สามารถ

นําไปสร้างเองได้ในโอกาสต่อไป 

ชุมชนได้ร่วมกันเรยีนรู้และฝึกสร้างเตาด้วย

วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่น สามารถนําไปใช้ใน

วิถีชีวิตประจําวันทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม 

ลดรายจา่ยภายในครัวเรือน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดแข็ง :   

1. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 เป็นการ

ประชุมวิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุ่งแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นรูปแบบการจัด

งานที่แสดงถึงการบูรณาการระหว่างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ

นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ มานําเสนอในงานดังกล่าว ทําให้ผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากท้ัง คณาจารย์  นักวิจัย  และ

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งน้ี 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายชุมชนและองค์กรภายนอกที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีให้

ร่วมมือกันดําเนินการจัดโครงการการให้บริการวิชาการได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการพัฒนารูปแบบ และสถานที่สําหรับการจัดประชุมวิชาการให้มีความ

เหมาะสมย่ิงขึ้น 
  

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  : - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 5.2.1-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

วันที่ 16-18  มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1, 2 และ 3) 

สว 5.2.1-2 - รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมสูชุ่มชนฐานราก ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 -17 สิงหาคม 2555 

- รายงานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสร้างเตาแก๊สชีวมวลตาม

วิถีพอเพียง” ณ บ้านโป่งกระทิงบน หมู ่1 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  วันที่ 30 – 

31 กรกฎาคม 2555 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ Creative Inspiration Zone  ในงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร ์วันที่ 15 -17 สิงหาคม 2555 (เกณฑ์ที่ 1, 2 และ 3) 

สว 5.2.2-1 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ถึงศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด      

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  (เกณฑ์ที่ 2 ) 

สว 5.2.4-1 - รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่

2/2556 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 4 ) 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

2.2  รายงานผลการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ

ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์  (ปัญหา อุปสรรค และการ



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

แก้ไขในคร้ังต่อไป) 

สว 5.2.4-2  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการฯ ศิลปากรวิจัยและ

สร้างสรรค์ คร้ังที่ 7 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” (เกณฑ์ที่ 4) 

สว 5.2.5-1 (เกณฑ์ที่ 5 ) 

       (1) คู่มือการบํารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่ 

       (2) คู่มือการสร้างเตาขี้เลื่อย 

สว 5.2.5-2 เว็บไซต์การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ฯ (www.surf.su.ac.th) (เกณฑ์ที่ 5) 

สว 5.2.5-3  จุลสารสถาบันวจัิยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5) 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 7 

ข้อ 
 

การดําเนินการ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

  

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:   7 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:   7  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้  :   7 ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป :   7  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.   สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดให้มี
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สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (98) 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 โดยมีอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ 8 ข้อ (เอกสาร

หมายเลข สว 7.1.1-1 และ สว 7.1.1-2) 

และในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง ในด้านการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจ หน้าท่ี ที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับของมหา

วิทยัยศิลปากร โดยประเมินในด้านความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วม การกํากับติดตาม

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ

ดําเนินงานของสถาบัน (เอกสารหมายเลข สว 7.1.1-3)  

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาสถาบัน 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีวิสัยทัศน์ และนโยบายในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ของหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือระดมความคิดในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยมอบหมายงานให้บุคลากร

ในหน่วยงานรับผิดชอบตามหน้าที่ และตามความสามารถ และมีการนําข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานใน

การขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เช่น  ข้อมูลสารสนเทศด้านสัดส่วนเงินวิจัยของมหาวิทยาลัย

ตามสาขาวิชาต่างๆ  ข้อมูลด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลงบประมาณในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดนโยบายและกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ในเชิงรุก เช่น การจัดต้ังกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการเพิ่ม

ความม่ันคงของทุนวิจัยสร้างสรรค์และจํานวนผลงานวิจัย การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาโจทย์วิจัย

ในเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อนําไปขอทุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนวิจัยมุ่งเป้าของวช.      

อันเป็นการเพิ่มสัดส่วนเงินวิจัยให้กับสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (เอกสาร

หมายเลข สว 7.1.2-1)  

นอกจากน้ียังนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุง

การทํางานเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ดีข้ึน เช่น การจัดทําตัวอย่าง

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ การปรับแบบฟอร์มสําหรับดาวน์โหลดให้หาง่ายมากข้ึน เร่งการทํา

สัญญากับผู้รับทุนเพื่อจะได้รับเงินวิจัยที่เร็วขึ้น  มีการติดต่อประสานงานกับผู้วิจัยต่างวิทยาเขตโดยการใช้

โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  (เอกสารหมายเลข สว 7.1.2-2 และ สว 

7.1.2-3) 

3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบัน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน   

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย และปรับแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และสื่อสาร

ไปยังบุคลากรในทุกระดับ  (หมายเลขเอกสาร สว 7.1.3-1 ถึง สว 7.1.3-6) นอกจากน้ี ยังได้มีการ

กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรตามภาระงานที่มอบหมายตามแบบรายงาน

ความก้าวหน้าและความสําเร็จของงานตามปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs)  

และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) (เอกสาร

หมายเลข สว 7.1.3-7)  

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดย

แต่งต้ังในรูปของคณะกรรมการการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

ในเบ้ืองต้น และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ  นอกจากน้ีในการประชุม

บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนสามารถร่วมแสดงความ

คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของหน่วยงานได้ เพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ (เอกสาร

หมายเลข สว 7.1.4-1 ถึง สว 7.1.4-3)  

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีการสอน

งานเพื่อวางแผนในการทํางาน สอนให้ทําปฏิทินการทํางาน เช่น ปฏิทินการทํางานการจัดประชุมวิชาการฯ 

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์”  ปฏิทินกระบวนการการทํางานประกันคุณภาพ สอนเรื่องการจัดทําคําขอ

งบประมาณ โดยให้คํานึงถึงโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และมีการ

สอนงานที่หน้างานในกรณีที่มีการจัดอบรมหรือมีการจัดประชุม เช่น เรื่องการต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ 

การดูแลอํานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน การดูแลเรื่องอาหาร สถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้

ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากร เช่น การ

จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การให้มีระบบบัดด้ีจับคู่กันเพ่ือช่วยเหลือกันในการทํางาน การส่ง

บุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน ทําให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.5-1  ถึง สว 7.1.5-3 และ สว 7.1.4-3) 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ผู้บริหารได้ยึดหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 องค์ประกอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนํานโยบายสู่การปฏิบัติท่ีเป็นระบบ โดยเปิด
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โอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กร ความผาสุขในการ

ทํางาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ    

ตารางที่ 7.1-1 ผลการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. หลักประสทิธผิล ผู้บริหารกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์

และนําไปสู่แผนปฏิบัติงานมีการกําหนดตัว

บ่ ง ชี้ คุณภาพซึ่ ง เ ป็นตั วบ่ งบอกผลการ

ดําเนินงานในแต่ละมาตรการ 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-1) 

- แผนปฏิ บัติงานประจําปีงบประมาณ 

2555 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิ จัยและ

พัฒนา  มหาวิทยาลั ยศิลปากร  ค ร้ังที่ 

6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบ

วาระที่  3 .2 สรุปผลการดํา เนินงาของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)  

- แฟ้มการติดตามประเมินผล KPIs ของ

บุคลากร (เอกสารลับ) 

2. หลักประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็ว

สู ง ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ไ ป ยั ง ศู น ย์

คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยและเครือข่าย internet เพื่อ

ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

ของสถาบันวิจัยฯ 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-2) 

- ข่าว  Creative News 

- เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- เว็บไซต์เครือข่ายฯ 

- เว็บไซต ์SURC 

- การส่งข่าวสารให้กับคณะกรรมการฯ 

และที่ปรึกษาตามความเร่งด่วนและ

ความสําคัญของงาน 

3. หลักการตอบสนอง ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้าน

บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน เพื่อตอบสนอง

ความคาดหวั งห รือความต้องการของ

ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-3) 

- โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ

นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 

คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

- โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 

2555 

- โครงการนําเสนอผลการถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุ่มชนฐานรากใน

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

- โครงการ Creative Inspiration Zone 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ผู้บริหารได้แสดงความรับผิดชอบในการ

ปฏิ บัติหน้ าที่ ตามนโยบายที่ ได้ เสนอต่อ

มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมทั้งในด้านการ

บริหารจัดการงานวิจัย การส่งเสริมสนับสนุน

การวิจัย การบริหารจัดการองค์กร  การ

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ซึ่งถอดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ และแผน

ปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 

- มีการกระจายความรับผิดชอบให้กับ

บุคลากรในฝ่ายต่างๆ  โดยมีการติดตามผล

การดําเนินงานเป็นระยะๆ 

 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-4) 

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีงบประมาณ 2555 

- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา คร้ังที่ 8/2554 วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2554 (ระเบียบวาระที่ 2.1 การ

จัดทํายุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาในปีงบประมาณ 2555  และการ

มอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละท่าน

รับผิดชอบ)  

- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 17

กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 4.3 

แผนการปฏิบัติงานและการมอบหมายภาระ

งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  

- การเกษียนหนังสือมอบหมายงานให้

บุคลากรตามภาระรับผิดชอบและความ

เกี่ยวข้องในเร่ืองนั้นๆ  

5. หลักความโปร่งใส -ใช้ระบบการบริหารงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย การให้

รางวัลผลงานวิจัย เพื่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

-ใช้ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

-มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยงรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได ้ 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-5) 

- รายงานการประ ชุมคณะที่ ป รึ กษา

คณะกรรมการประจําสถาบันวิ จัยและ

พัฒนา คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 

2555 (ระเบียบวาระที่  3 . 1  พิจารณา

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

- รายงานการประ ชุมคณะที่ ป รึ กษา

คณะกรรมการประจําสถาบันวิ จัยและ

พัฒนา คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 20 กุมภาพันธ์  

2556 (ระเบียบวาระที่  3 .3 พิจารณา

ผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย

ดีเด่น และผลงานวิจัยดีประจําปี 2556 ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  

- รายงานการควบคุมภายในประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ.2556 และการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง 

- เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(www.surdi.su.ac.th) 

6. หลักการมีส่วนร่วม - ใช้การบริหารงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก

คณะต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการและ

ที่ปรึกษา 

- ในการประชุมบุคลากรได้เปิดโอกาสให้

บุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใน

ด้านต่างๆ  

- การจัดประชุมวิชาการฯ “ศิลปากรวิจัยและ

สร้างสรรค์ คร้ังที่ 6” ได้เปิดโอกาส

คณาจารย์ นักศกึษาทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย  และประชาชนท่ัวไป เข้ามามี

ร่วมในงาน ทั้งในรูปของการนําเสนอผลงาน 

การเข้าร่วมงาน 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-6) 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 

1840/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 356 

/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- การประชุมบุคลากรสถาบันวจัิยและ

พัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน  

2556 (ระเบียบวาระที่ 1 การจัดประชุมเพื่อ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

- ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงารวิจัยสร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและ

สร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์

และศิลป์” 

7. หลักการกระจายอํานาจ - การมอบหมายงานให้คณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยดําเนินการ

ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ เช่น การ

จัดประชุมวิชาการ เป็นอนุกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยสถาบัน เป็นต้น 

- แต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานให้เป็น

คณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อปฏบัิติงานตาม

ภารกิจ 

 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-7) 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 

1834/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน โครงการ

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : 

บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่1887/2555 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการ การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ

นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 
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คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 349/2555 

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา

โครงการวิจัยสถาบัน  

- แฟ้มคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแต่งตัง้

บุคลากรในด้านต่าง ๆ  

8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  

-การดําเนินการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่

บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ภายใต้

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยการลงมติ

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

-นอกจากนี้ยังนํา กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ

ในการปฏิบัติงานเร่ืองต่างๆ มาบังคับใช้กับ

บุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กัน เช่น เร่ืองจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

- ระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็น

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตําแหน่งนัก

บริหารงานท่ัวไป 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-8) 

- ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 

-ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า

ด้วยการจัดการระบบบริหารงานใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัดให้มี

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา พ.ศ. 2534 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 

2555 (ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณารายช่ือ

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 

21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่า

ด้วยการสรรหาอธิการบด ีพ.ศ.2554 ข้อ 6) 

- การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ของหน่วยงาน 

- แฟ้มการประเมินผล KPIs ของบุคลากร 

(เอกสารลับ) 

- หลักเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร 

การสอบคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน การ

ประกาศผลฯ ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป 

9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคโดยใช้หลัก

ความเท่าเทียมกันในการได้รับสวัสดิการและ
(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-9) 

- รายชื่อบุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุม
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สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

- การได้รับความเสมอภาคในการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ของหน่วยงานเช่น คอมพิวเตอร์ 

กล้องถ่ายภาพ เคร่ืองอัดเสียง เคร่ืองถ่าย

เอกสาร เป็นต้น 

- การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีโอกาส

ในการพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการ

ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน 

วิชาการ อบรม สัมมนาในเร่ืองต่างๆ 

ประจําปีการศึกษา 2555    

 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ - ในการบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ ใช้

ร ะ บบก า รบ ริ ห า ร ง า น ใ น รู ป แบบขอ ง

คณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของสาขาวิชา

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีการ

ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาหา

ข้อสรุปในเร่ืองต่างๆ  

- มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 

เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานในด้าน

ต่างๆ ของหน่วยงาน 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-10) 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 20 กุมภาพัน ์

2556 (ระเบียบวาระที่ 3.5 การเสนอผลงาน

เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาต ิ: รางวัล

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาต ิประจําป ี2556)  

- การประชุมบุคลากรสถาบันวจัิยและ

พัฒนา คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ ์

2556 (การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร)) 

- การประชุมบุคลากรสถาบันวจัิยและ

พัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน  

2556 (ระเบียบวาระที่ 1 การจัดประชุมเพื่อ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 

7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี พ.ศ.2555  (คณบดี ให้หมายรวมถึง ผู้อํานวยการ

สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะด้วย) ข้อ 11 ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีทุกรอบสองปี  แต่

เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2553 มีมติให้ชะลอการประเมิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณานําหลักเกณฑ์ และ
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วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารฉบับใหม่มาใช้ ดังน้ัน จึงขอให้

ชะลอการประเมินผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาออกไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะประกาศใช้

หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารฉบับใหม่ 

แต่อย่างไรก็ดี  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยได้นําข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น   

7.1 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

 - มติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปรับ “วิสัยทัศน์” และ “ปณิธาน” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพะกิจหลักของหน่วยงาน  

 ดําเนินการแล้ว โดยปรับ “วิสัยทัศน์” จากเดิม “มุ่งสร้างสังคมวิจัย สร้างสรรค์ และองค์กร

แห่งการเรียนรู้” ปรับใหม่เป็น “ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์” ส่วน “ปณิธาน” จากเดิม 

“ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้” ปรับใหม่เป็น “ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและ

งานสร้างสรรค์” และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-1)   

 -  มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 เสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานในส่วนของร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ควร

กําหนดค่าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80-85 

 ดําเนินการแล้ว โดยนําไปปรับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 โดยกําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของแผนปฏิบัติงาน ในส่วนของร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นร้อยละ 85 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-2)   

7.2 การบริหารจัดการด้านวิจัยและสร้างสรรค์    

    - มติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ทําหนังสือถึงผู้วิจัยทุกท่านเพ่ือติดตามรายงานวิจัยที่ค้างส่ง ซ่ึงทําให้สถาบันวิจัยไม่สามารถเบิกเงินส่วนท่ี

เหลือให้ได้ จึงมีเงินรับฝากค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาตอบกลับ 1 เดือน หากพ้น

กําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้วิจัยไม่ประสงค์จะดําเนินการวิจัยต่อ และจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรร

ทุนให้กับผู้วิจัยในโอกาสต่อไป 

    ดําเนินการแล้ว  โดยทําหนังสือติดตามผู้วิจัยทุกท่านที่ยังไม่ส่งงานวิจัย ทั้งงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-3)   

    - มติที่ประชุม ครั้งท่ี 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 เห็นขอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนานํา

งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง จํานวน 900,000 บาท มาแบ่งออกเป็น 2 คือ 

คือ ส่วนที่ 1 จํานวน 600,000 บาท ให้เป็นทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ประเภทโครงการวิจัย/

สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ส่วนที่ 2 จํานวน 300,000 บาทให้นําไปจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการขับเคล่ือนงานวิจัยที่ไม่ซํ้าซ้อนกับการ

ดําเนินงานของคณะวิชา โดยบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาต้องสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้
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เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะวิชาตามสาขาวิชาต่างๆ  นําไปสู่การขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก 

 ดําเนินการแล้ว  โดยงบประมาณในส่วนที่ 1 จํานวน 600,000 บาท ได้นําไปจัดสรรให้กับ

ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่แล้ว  สําหรับส่วนท่ี 2 จํานวน 300,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถ

นํามาดําเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยได้ เน่ืองจากไม่

ตรงตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกองทุนฯ ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ทําหนังสือถึงอธิการบดี และ

ได้เขียนโครงการเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือมาดําเนินกิจกรรมดังกล่าว 

เน่ืองจากเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําลังจะเปิดรับข้อเสนอ

โครงการในเดือนสิงหาคม 2556 น้ี (เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-4)  

7.3 การจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 

    - มติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 ได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดประชุม

วิชาการฯ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7” ในเรื่องสถานที่ ซ่ึงจากการสํารวจความคิดเห็นของ

ผู้ร่วมงานประชุมฯ ในครั้งที่ 6 ที่ผ่านมา พบปัญหาว่าผู้นําเสนอและผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการ

เดินทางไป-กลับ ถ้าจัดในกรุงเทพฯ หรือในเมืองจะสะดวกมากกว่า และน่าจะทําให้มีคนสนใจมาร่วมงาน

ประชุมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของท่านอธิการบดีที่เห็นว่าการจัดประชุมที่ผ่านมา เป็นการ

จัดงานที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่เสียดายที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมไม่มาก ผลท่ีได้รับจึงดูไม่

คุ้มค่ากับการลงทุน ดังน้ัน จึงเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซ่ึงเป็นสถานที่ที่

แสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถานที่สําหรับจัดการประชุมวิชาการฯ “ศิลปากรวิจัย

และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7”  

 ดําเนินการแล้ว ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานแล้ว โดยกําหนดสถานที่เป็น

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตามที่ท่านอธิการบดี คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ข้อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-5)  

7.4 ด้านการบริหารความเสี่ยง 

    - มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 ได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในแต่ละด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทํา

ทําเนียบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ดําเนินการแล้ว โดยการจัดทําเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถสืบค้นตาม

รายชื่อและสาขาท่ีเชี่ยวชาญได้ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว (เอกสารหมายเลข สว 

7.1.7-6)  

     

จุดแข็ง :  - 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  -   
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จุดอ่อน :  -  

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  : - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.1.1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1840/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  (เกณฑ์ที่ 1)  

สว 7.1.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัด

ให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.1.1-3 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555   (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.1.2-1 เอกสารนําเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย วิธีการและเป้าหมาย เพื่อรับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง

ผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 7.1.2-2 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีการศึกษา 

2554 (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 7.1.2-3 เว็บไซต์สถาบันวจัิยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ “ระเบียบและแบบฟอร์มการเงิน”

(เกณฑ์ที่ 2) 

สว 7.1.3-1 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 

(ระเบียบวาระที่ 2 กระบวนการติดตามงาน) (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.1.3-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 9/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 

(ระเบียบวาระที่ 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อรองรับการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา)  (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.1.3-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 10/2555 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

(ระเบียบวาระที่ 2.5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความ

ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ”) (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.1.3-4 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.2 สรุปผลการดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏบัิติงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 

2554-กันยายน 2555) (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.1.3-5 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 (ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจําป ี2556 รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556)  

(เกณฑ์ที่ 3) 
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สว 7.1.3-6 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 (ระเบียบวาระที่ 1 ท่านอธิการบดีชี้แจงนโยบายของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา) (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.1.3-7 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPIs รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.55-31 ม.ีค.56) (เกณฑ์ที่ 3) 

(เอกสารลับ) 

สว 7.1.4-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศิลปากร ในการแต่งตั้งบุคลากรในด้านต่างๆ (เกณฑ์ที่ 4) 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

- คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ประจําหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

สว 7.1.4-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ ์2556 (การ

เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร) (เกณฑ์ที่ 4) 

สว 7.1.4-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 4 เมษายน 2556 (ระเบียบ

วาระที่ 2.2 การจัดระบบงาน) (เกณฑ์ที่ 4 และ 5) 

สว 7.1.5-1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “A-Z การบริหารงานวิจัย” (เกณฑ์ที่ 5) 

สว 7.1.5-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝ่ังอ่าวไทย” (เกณฑ์ที่ 

5) 

สว 7.1.5-3 รายช่ือบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ /อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2555 (ระหว่าง 1 มิถุนายน 

2555-31 พฤษภาคม 2556) (เกณฑ์ที่ 5) 

 (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 7.1.6-1 (หลักประสิทธิผล) 

- แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.2 สรุปผลการดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 

2554-กันยายน 2555)  

- แฟ้มการติดตามประเมินผล KPIs ของบุคลากร (เอกสารลับ) 

สว 7.1.6-2 (หลักประสิทธิภาพ) 

- ข่าว  Creative News 

- เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- เว็บไซต์เครือข่ายฯ 

- เว็บไซต ์SURC 

- การส่งข่าวสารทาง E-mail ให้กับคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามความเร่งด่วนและความสําคัญของงาน 
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สว 7.1.6-3 (หลักการตอบสนอง) 

- โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

- โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 

- โครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุ่มชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์ 

- โครงการ Creative Inspiration Zone 

สว 7.1.6-4 (หลักภาระรับผิดชอบ) 

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 

- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 8/2554 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 

(ระเบียบวาระที่ 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2555  และ

การมอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละท่านรับผิดชอบ)  

- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 17กันยายน 2555 

(ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการปฏิบัติงานและการมอบหมายภาระงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)  

- การเกษียนหนังสือมอบหมายงานให้บุคลากรตามภาระรับผิดชอบและความเกี่ยวข้องในเร่ืองนั้นๆ 

สว 7.1.6-5 (หลักความโปร่งใส) 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 7/2555 

วันที่ 10 ตุลาคม 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2556 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556 (ระเบียบวาระที่ 3.3 พจิารณาผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัย

ดีเด่น และผลงานวิจัยดีประจําปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  

- รายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

- เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) 

สว 7.1.6-6 (หลักการมีส่วนร่วม) 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1840/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา   

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 356 /2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- การประชุมบุคลากรสถาบันวจัิยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน  2556 (ระเบียบวาระ

ที่ 1 การจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

- ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงารวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและ

นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
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สว 7.1.6-7 (หลักการกระจายอํานาจ) 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1834/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัด

ประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และ

ศิลป์” 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1887/2555 เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและ

สร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 349/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พฒันา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน  

- แฟ้มคําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแตง่ตั้งบุคลากรในด้านต่าง ๆ 

สว 7.1.6-8 (หลักนิติธรรม) 

- ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 

2554 

-ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา

และการจัดให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 6/2555 

วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณารายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 21 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบด ีพ.ศ.2554 ข้อ 6) 

- การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน 

- แฟ้มการประเมินผล KPIs ของบุคลากร (เอกสารลับ) 

- หลักเกณฑ ์ระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน การประกาศผลฯ 

ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป 

สว 7.1.6-9 (หลักความเสมอภาค) 

- รายชื่อบุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในเร่ืองต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2555   

สว 7.1.6-10 (หลักมุ่งเน้นฉันทามต)ิ 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2556 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ระเบียบวาระที่ 3.5 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2556)  

- การประชุมบุคลากรสถาบันวจัิยและพัฒนา คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (การเสนอ

โครงการ/กิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

- การประชุมบุคลากรสถาบันวจัิยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน  2556 (ระเบียบวาระ

ที่ 1 การจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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 (เกณฑ์ที่ 7) 

สว 7.1.7-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) 

สว 7.1.7-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) 

สว 7.1.7-3 บันทึกข้อความ เรื่อง ติดตามการดําเนินโครงการวิจัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และ 

บันทึกข้อความ เรื่อง ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

สว 7.1.7-4 - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนกลาง ประเภท

โครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําป ี2556 

- บันทึกข้อความ ถึงอธิการบดี เรื่อง ของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  
สว 7.1.7-5 เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  (www.surf.su.ac.th) 
สว 7.1.7-6 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) หัวข้อ “ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ” 
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ตัวบ่งชี้ 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 2  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 3  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 5 

ข้อ 

 

การดําเนินการ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย 
  

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่

ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  

5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่

ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:    5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้  :  5 ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป  : 5 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย  

   สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์
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ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  งานการเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ ทําหน้าท่ี

จัดทําแผนการจัดการความรู้โดยพิจารณากําหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัย 

และเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รวมทั้งรวบรวมความรู้ที่เป็นแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดการความรู้โดย

กําหนดเป้าหมายท่ีเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นหลักทั้งน้ี เพื่อให้

บุคลากรใหม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของหน่วยงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี  

1.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “A-Z การบริหารจัดการงานวิจัย” 

1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมง

ชายฝั่งอ่าวไทย”  

1.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” (ดําเนินการในเดือน มิ.ย.56) 

1.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินโครงการ” (ดําเนินการในเดือน ก.ค.56) 

(เอกสารหมายเลข สว 7.2.1–1 ถึง สว 7.2.1-5) 

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยฯ ยังได้จัดทํา KM ในประเด็นที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจด้านการ

วิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การสัมภาษณ์คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การทําวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้วิจัยในสาขา

ศิลปะและศิลปประยุกต์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประยุกต์  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น

ทําวิจัยหันมาสนใจทําวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ในหัวข้อ “KM การเรียนรู้ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย” (เอกสารหมายเลข สว 7.2.1-6) 

2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

หน่วยงาน มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการ

ดําเนินงานการจัดการความรู้  ได้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงานและนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ โดย
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ใช้วิธีการในการดึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล มารวบรวมไว้และเผยแพร่แก่ผู้สนใจทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน และส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ) (เอกสารหมายเลข สว 7.2.2-1) 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้บุคลากรท่ี

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงเป็นผู้ถ่ายทอด มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

บุคลากร ซ่ึงเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยผู้บริหารมีนโยบายให้

การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านเวลา งบประมาณ และสถานที่ แล้วนําองค์

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติท่ีดี แล้วเผยแพร่ให้แก่บุคลากรท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ   (เอกสารหมายเลข สว 7.2.3-1) 

ตัวอย่างโครงการการจัดการความรู้ของหน่วยงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ได้แก่ เรื่อง “A-Z การ

บริหารจัดการงานวิจัย” ซ่ึงได้นําบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ตรงของหน่วยงาน มาเล่าถึงขั้นตอน 

กระบวนการบริหารจัดงานวิจัย ให้กับผู้ร่วมงาน น้องๆ ซ่ึงเป็นบุคลากรใหม่และยังไม่เข้าใจในลําดับ

ขั้นตอนของการประสานงานวิจัย  ดังน้ัน การจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องนี้ จึงเป็นเสมือนการทํา

ความเข้าใจในเบ้ืองต้นเก่ียวกับพันธกิจหลักของหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่ในส่งเสริมสนับสนุน การทําวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)   

สถาบันวิจัยฯ ได้รวบรวมประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี โดยจัดเก็บความรู้ต่างๆ เป็นระบบ 

และแยกเป็นประเภทหมวดหมู่ชัดเจน  เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย สามารถเพ่ิมพูนความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว ได้มีการเผยแพร่ใน

ลักษณะของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ / ลงในเว็บไซต์ ฯลฯ อาทิเช่น ประเด็นความรู้ เรื่อง “KM การเรียนรู้

ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย”  และประเด็นความรู้ เรื่อง “A-Z 

การบริหารจัดการงานวิจัย” เป็นต้น (เอกสารหมายเลข สว  7.2.1-4, สว 7.2.1-6 และ สว 7.2.3-1)  

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “Flow Chart ลําดับ

ขั้นตอนและกระบวนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา” และได้
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นํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  เช่น ได้นํามาใช้ในการทํางานจริงของฝ่ายบริการการวิจัย ประโยชน์ท่ีได้รับ

ในลําดับแรก คือ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้วิจัยสามารถดําเนินการเพื่อขอรับทุนวิจัย/สร้างสรรค์ได้อย่าง

ถูกต้องตามข้ันตอนที่ได้เขียนไว้ ลําดับต่อมา คือ ช่วยให้ผู้ประสานงานทํางานไม่สับสนในขั้นตอน และลด

ภาระการตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ นอกจากน้ี ยังเปรียบเสมือนคู่มือในการทํางานช่วยให้ผู้ที่เข้ามาทํางาน

ใหม่เข้าใจในกระบวนการสามารถปฏิบัติงานแทนได้ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข สว 7.2.5-1)  

ส่วนในปีการศึกษา 2555 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “A-Z การบริหารจัดการงานวิจัย”  

เป็นการช่วยทําให้บุคลากรใหม่ได้ทําความเข้าใจในลําดับขั้นตอน ของการบริหารจัดการงานวิจัยของ

หน่วยงาน และนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สําหรับการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ สามารถกําหนด

ระยะเวลา ขั้นตอนการประสานงานกับคณาจารย์ผู้รับทุนวิจัยได้ ต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการจนกระทั่ง

งานวิจัยเสร็จสิ้น (เอกสารหมายเลข สว 7.2.5-2) 

จุดแข็ง :  

1.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีให้แก่บุคลากรใหม่  

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลายช่องทาง เช่น ในรูปเอกสาร 

เว็บไซด์ และการพูดคุย ปรึกษาหารือกันระหว่างการทํางาน เป็นต้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1.  ควรส่งเสริมให้นําองค์ความรู้จากตัวบุคคลที่อยู่ภายในหน่วยงานตนเองมาแลกเปล่ียนเรียนรู้

และการจัดการความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 

2.  ควรนํากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานปกติ 

จุดอ่อน : - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.2.1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.2.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.2.1-3 แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.2.1-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “A-Z การบริหารจัดการงานวิจัย” และรายงานผล (เกณฑ์ที่ 1, 3 

และ 4) 
สว 7.2.1-5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย” และ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

รายงานผล (เกณฑ์ที่ 1) 

สว. 7.2.1-6 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “KM การเรียนรู้

ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย” (เกณฑ์ที่ 1 และ 4) 
สว 7.2.2–1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 7.2.3–1 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “การจัดการองค์
ความรู้” (เกณฑ์ที่ 3 และ 4) 

สว 7.2.5-1 “Flow Chart ลําดับขัน้ตอนและกระบวนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา” สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) 

ในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้” (เกณฑ์ที่ 5) 
สว 7.2.5-2 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค ์(เกณฑ์ที่ 5) 
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ตัวบ่งชี้  7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 2  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 3  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 5 

ข้อ 

 

การดําเนินการ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 

และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 
 

 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด   

หมายเหตุ เกณฑ์ข้อ 1-5 ให้ใช้ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   5 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :   5  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  5    ข้อ   ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป :  5    ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ.  

2554 -2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ตามแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 และเผยแพร่ไว้ให้

บุคลากรและสาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกองแผนงาน http://www.plan.su.ac.th (เอกสาร

หมายเลข สว 7.3.1-1)     
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 

โดยผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (Executive Information System : EIS) ผ่าน

เว็บไซต์ http://www.eis.su.ac.th โดยใช้ฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ  ด้านพัสดุ  

ด้านการเงินและบัญชี  ด้านบุคลากร ด้านการประเมินการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และฐานข้อมูล

ทะเบียนและบริการการศึกษา และได้จัดทําคู่มือการใช้งาน ซ่ึงฐานข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดสินใจ (EIS) สําหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้

นําไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข สว 7.3.2-1) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ตามข้อ 2  โดย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีประเมินความพึงพอใจผู้ ใ ช้ระบบสารสนเทศท่ีเป็นผู้บริหาร ผ่านเว็บไซต์ 

www.eis.su.ac.th  หัวข้อการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ EIS และมีการสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจ  (เอกสารหมายเลข สว 7.3.3-1)  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  ในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลในระบบ MIS และ EIS ให้เป็น

ปัจจุบันตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข สว 7.3.4-1)  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

 มหาวิทยาลัยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน

สถาบันอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข สว 7.3.5-1)  

จุดแข็ง : 

1.  มีบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของมหาวิทยาลัย 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักในการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของมหาวิทยาลัย      
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :  - 

จุดอ่อน :   

1.  ขาดการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

2. ขาดการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :    

1.  มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

ให้เป็นรูปธรรม         

2.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ชัดเจน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.3.1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. 2554-2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.3.2-1 ระบบฐานข้อมูล MIS และ EIS ของมหาวิทยาลัย www.eis.su.ac.th (เกณฑ์ที่ 2)  

สว 7.3.3-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

ตัดสินใจ (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.3.4-1 เอกสารการแจ้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (EIS) (เกณฑ์ที่ 4) 

สว 7.3.5-1 รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (เกณฑ์ที่ 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเส่ียง 

 เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 3 

หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 5  

ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 

ข้อ 

 

หมายเหตุ  : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ

ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง  

ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม 

หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรภายใน

สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ

จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ

เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ ์ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหนว่ยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อ

นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน

เป็นศูนย ์(0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น   

การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย ์(0) ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
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การ

ดําเนินการ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  4  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   3    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:    6   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5    คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ : 6  ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย                                       

เป้าหมายปีต่อไป:  6  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารความเสี่ยงใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ

ดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุแต่ละโอกาสตามปัจจัยเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
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และกลยุทธ์ และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่งที่ 

016/2555 ซ่ึงประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และติดตามระบบ

บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข สว 7.4.1-1) 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของสถาบัน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมร่วมกัน เม่ือวันพุธที่ 

28 พฤศจิกายน  2555  เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง พร้อมท้ังปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะ

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร

การวิจัย  ซ่ึงมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน  ตามบริบทของหน่วยงาน  คือ 

 2.1 ด้านบุคลากร (กรอบอัตรากําลัง  และแผนการพัฒนาบุคลากร) 

 2.2 ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

 2.3 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4 ด้านยุทธศาสตร์ 

 (เอกสารหมายเลข สว 7.4.2-1) 

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจ้ากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ 4 ด้านข้างต้น  โดยการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจาก

เหตุการณ์ในอดีต  หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต

รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดเรียงลําดับความสําคัญของ

ความเส่ียงตามปัจจัยเสี่ยง โดยพิจาณาจากภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ  ซ่ึงความเสี่ยงในข้อแรกเป็น

ความเสี่ยงด้านบุคลากร (กรอบอัตรากําลัง และแผนการพัฒนาบุคลากร) จากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบที่จะส่งผลต่อเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานจึงจัดลําดับความเส่ียงอยู่ในระดับสูง  ลําดับต่อมา

คือความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ซ่ึงความเสี่ยงทั้งสามด้านหลังนี้จัดอยู่ในลําดับความเสี่ยงปาน

กลาง  ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านท่ีได้ระบุไว้ อาจจะมีผลกระทบต่อพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง  เน่ืองจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เอกสารหมายเลข สว 7.4.3-1 และ สว 7.4.2-1) 
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4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการระบุความเส่ียง พร้อมกับเสนอมาตรการ กิจกรรมในการ

ลด การควบคุม และป้องกันความเส่ียง โดยกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข สว 

7.4.2-1) 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

ในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการ

ติดตามการดําเนินงานของภาระงานที่ได้ระบุความเสี่ยงไว้  และรายงานผลการควบคุมภายในและรายงาน

ผลตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําปี 2555 เม่ือวันที่  19  มีนาคม 2555  และรายงานผลการควบคุม

ภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําปี 2556 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  เพื่อให้

มหาวิทยาลัยทราบต่อการจัดการความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส่วนความเสี่ยงในระดับ

หน่วยงานได้นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปี

งบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม–กันยายน 2555) ในที่ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันจันทร์ท่ี 3 กันยายน 2555 

เพื่อพิจารณาให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข สว 7.4.5-1) 

6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  นําข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา

และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนามาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณ 2556 

ซ่ึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี ด้านบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้จัดทําทําเนียบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาผลงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้จัดทําแบบ

ประเมินผลของผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะ online ด้านยุทธศาสตร์ ให้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบ

ชัดเจนและนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม (เอกสารหมายเลข สว 7.4.2-1)  

จุดแข็ง :     

 สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย ภายใต้การควบคุม ป้องกัน และลด

ความผิดพลาดในขั้นตอนการทํางาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

ควรมีการจัดการความรู้เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ของคณะวิชาและหน่วยงาน เพื่อให้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรือยอมรับได้ 
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จุดอ่อน : - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.4.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 016/2555  เร่ือง ยกเลิกคําสั่งและแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เกณฑ์ที่ 1) 

สว 7.4.2-1 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 4 

และ 6) 

สว 7.4.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 3/2555  

วาระเพื่อพิจารณา การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์ที่ 3) 

สว 7.4.5-1 (เกณฑ์ที่ 5) 

- รายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2555 เมื่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2555   

- รายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2556 รอบ 6 

เดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2556 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระที่ 3.3 สรุปผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปี

งบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 
 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

เกณฑ์การประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

หมายเหตุ    :  ปีงบประมาณ 2555 

การ

ดําเนินการ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 

  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของสถาบัน อย่างต่อเนื่อง 

  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :    7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  7  ข้อ     ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมายปีต่อไป :  7  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5   คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบันเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นแผนท่ี

แสดงให้เห็นถึงแหล่งงบประมาณหลักของหน่วยงาน และการใช้เงินตามหมวดต่างๆ การคงเหลือของเงิน 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการจัดทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 8.1.1-

1) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักเกณฑ์การจัดสรรและวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาในการจัดทําคําขอ

งบประมาณประจําปีจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ (เอกสารหมายเลข สว 8.1.2-1 ถึง สว 8.1.2-3) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําคําของบประมาณประจําป ีทั้งส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการ

พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร และมีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (เอกสารหมายเลข สว 

8.1.2-1  และ สว 8.1.2-2) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํารายงานทางการเงินตามระบบของมหาวิทยาลัย และได้

รายงานต่อท่ีประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  2 ครั้ง ใน

ปีงบประมาณ 2555 ได้รายงานครั้งแรกเม่ือการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และ

ครั้งที่ 2 การประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2555 สําหรับในปีงบประมาณ 2556 ได้รายงาน

รอบ 6 เดือน เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556  (เอกสารหมายเลข สว 8.1.4-1) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน อย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหารได้นําข้อมูลทางการเงินในระบบฐานข้อมูลทางการเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ

ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข สว  8.1.5-1 และ สว 8.1.5-2) 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการ

ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทํารายงาน

ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2555 ตามรายไตรมาสเสนอมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข สว 8.1.6-1) ส่วนภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาน้ัน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่ายประจําวัน ตรวจนับ

ตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตามจํานวนเงินคงเหลือประจําวัน (เอกสารหมายเลข สว 

8.1.6-2) 

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา

หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

ผู้บริหารระดับสูงได้มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข สว 8.1.5-1 และ สว 8.1.5-2) 

จุดแข็ง : - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :  - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว  8.1.1-1 แผนกลยุทธ์การเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1) 

สว  8.1.2-1 เอกสารคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เกณฑ์ที่ 2 และ 3) 

สว  8.1.2-2 เอกสารคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ (เกณฑ์ที่ 2 และ 3) 

สว  8.1.2-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 2) 

สว  8.1.4-1 (เกณฑ์ที่ 4) 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 

4/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 3.4 รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2554-มีนาคม 

2555) และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 

7/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.54-30 ก.ย.55) 

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 

2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 2.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556) 

สว  8.1.5-1 รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (เกณฑ์ที่ 5 และ 7) 

สว  8.1.5-2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินระบบ Excel (เกณฑ์ที่ 5 และ 7) 

สว  8.1.6-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555  (เกณฑ์ที่ 6) 

สว  8.1.6-2 (เกณฑ์ที่ 6) 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ 224/2555 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2556  

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ 310/2555 เ ร่ือง 

เปลี่ยนแปลงและแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี

งบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม)  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ  

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 9 ข้อ 

 

การดําเนินการ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ไม่ม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

  

3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน     

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย    1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี

ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ

ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบง่ชี้ 

  

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ

ทัง้ 9  องค์ประกอบคุณภาพ 

  

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

  

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน ์
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 8 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    4    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 9 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :     5    คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  9  ข้อ     ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมายปีต่อไป :  9  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :     5    คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  เป็นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  โดยมีผู้บริหารและ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน

ด้านการประกันคุณภาพ  เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยผลักดันให้มี

การประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ดําเนินการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

การเผยแพร่คู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกคนได้ศึกษาทําความเข้าใจใน

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามรายองค์ประกอบ 

มีการปรับปรุงแก้ไข และการรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทราบตามระบบที่กําหนด 

(เอกสารหมายเลข สว 9.1.1-1 ถึง สว 9.1.1-9)  

2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

 คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กําหนดนโยบายและให้

ความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพโดยเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวาระการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา

และแสดงความคิดเห็น  ทั้งน้ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อดําเนินการ

ทบทวนและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการร่วมกันพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนา

การประกันคุณภาพของหน่วยงาน มีการจัดทําปฏิทินกระบวนการดําเนินงาน มีการกําหนดผู้รับผิดชอบใน

แต่ละองค์ประกอบ มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามผลการดําเนินงาน มี

การนําเรื่องประกันคุณภาพเข้าไปพูดคุยสอดแทรกอยู่ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักในระบบของการประกันคุณภาพ และนําเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ทํางาน  โดยใช้หลัก PDCA และกํากับการดําเนินงานสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม (เอกสารหมายเลข สว 

9.1.1-1 ถึง สว 9.1.1-9)   

 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้นําเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงใน

การประเมินตนเองของผู้บริหาร และได้นําผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบของ

รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและ



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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คณะกรรมการประกันคุณภาพพิจารณา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่อไป  

(เอกสารหมายเลข สว 9.1.2-1 และ สว 9.1.2-2)   

3.   มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ซ่ึงเป็น    

ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพท่ีมีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้ใช้บริการ (Customer)  ทั้งน้ี ตัวบ่งช้ีที่กําหนดเพ่ิมเติมตาม       

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับทุนวิจัย  

 ทั้งน้ีได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ไว้ในแผนพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 

(เอกสารหมายเลข สว 9.1.1-4)    

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย    1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ   2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 

ดังน้ี    

 1) มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําปฏิทินกระบวนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนที่กําหนด มีการติดตามผลความก้าวหน้าการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม

ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  และมีการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา ทั้งน้ีสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวด้านประกันคุณภาพให้บุคลากรภายในทราบโดยผ่านทางการ

ประชุมบุคลากร และภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข สว 9.1.1-1  ถึง  สว 

9.1.1-9)  

 2) มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอ

มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้สํานักงาน

ประกันฯ คณะกรรมการประเมินฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข สว 9.1.2-2)  



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (132) 

 3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 มาวางแผนปรับปรุงการ

ดําเนินงานในปีการศึกษา 2555  โดยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเสนอต่อผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน และเสนอแผนพัฒนาให้มหาวิทยาลัย  (เอกสาร

หมายเลข สว 9.1.1-2, สว 9.1.1-3, สว 9.1.1-4 และ สว 9.1.1-6)   

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน

ตามแผนท่ีได้วางไว้ จนทําให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2555         

มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 ดังน้ี 

ตารางเปรียบเทียบผลของพัฒนาการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2554 และ 2555 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ/์แผนยทุธศาสตร ์

จํานวนตัวบ่งชีท้ัง้หมด 
จํานวนตัวบ่งชีท้ี่บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมาย 
พันธกิจ 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 

ด้านการวิจัย 20 18 17 18 85.00 100.00 

ด้านการบริการทางวิชาการ 3 2 3 2 100.00 100.00 

ด้านการบริหารจัดการ 7 7 7 7 100.00 100.00 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 100.00 100.00 

รวม 32 29 29 29 90.63 100.00 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  

องค์ประกอบคุณภาพ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบตามองค์ประกอบคุณภาพตามพันธกิจหลักสถาบันวิจัยฯ  โดยในระดับมหาวิทยาลัยมีการ

จัดทําระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ คือระบบ MIS (Management Information  

System) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานทุกด้าน ได้แก่ ระบบงบประมาณ  ระบบพัสดุ ระบบการเงิน 

ระบบบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีต้นทุน ระบบข้อมูลบุคลากร  ระบบเพ่ือ

การเรียนการสอน ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น  นอกจากน้ีกองคลังของมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนา

ระบบฐานข้อมูล ตามระบบ GFMIS (Government Fiscal  Management Information  System)    ของ

กระทรวงการคลัง โดยนําส่งข้อมูลเข้าระบบผ่านทางเครื่อง Terminal เช่น การจ่ายตรงแก่เจ้าหน้ี มีการ

วางฎีกา ซ่ึงเป็นระบบที่สนับสนุนข้อมูลให้แก่การประกันคุณภาพ  และยังใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ

ตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ร่วมกันทั้งระดับบุคคล คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน (เอกสารหมายเลข สว 9.1.6-1 และ 

สว 9.1.6-2)   

 ในระดับหน่วยงาน ได้จัดทําระบบสารเทศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และเป็นข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยฯ อันได้แก่ ข้อมูลการ

สนับสนุนด้านวิจัยและสร้างสรรค์ หลักเกณฑ์การขอทุนวิจัยประเภทต่างๆ การตีพิมพ์เผยแพร่  ข้อมูลวิจัย 

ด้านการจัดประชุมวิชาการ การประกันคุณภาพ เป็นต้น  และในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้ป้อนข้อมูลรายงานการประเมินตนเองพร้อมหลักฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

CHE QA Online system (เอกสารหมายเลข สว 9.1.6-3 และ สว 9.1.6-4)   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตาม

พันธกิจของสถาบัน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้รับบริการตามพันธกิจ

ของสถาบัน อันได้แก่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ และ

บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งผู้ ที่ได้รับทุนวิจัยผ่านทางสถาบันวิจัยฯ และผู้ ที่ ติดต่อประสานงานกับ

สถาบันวิจัยฯ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโดยผ่านช่องจากการสํารวจความพึงพอใจในการ

ใช้บริการของสถาบันวิจัยฯ ตามพันธกิจในด้านต่างๆ  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับโดยเฉพาะ    

พันธกิจด้านการวิจัย สถาบันวิจัยฯ ได้นําไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการทําวิจัย 

ซ่ึงเป็นข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานในตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 และ 4.2 ในระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

ต่อไป (เอกสารหมายเลข สว 9.1.7-1)   

 และเม่ือวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี

การศึกษา 2554 วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ ได้นําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้แก่ผู้รับ

ทุนวิจัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  (เอกสารหมายเลข สว 

9.1.7-2) 

8.  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี

กิจกรรมร่วมกัน 

 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอข้อมูลแนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานคุณภาพของหน่วยงาน โดยการจัด

นิทรรศการ และได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันต่างๆ ที่ได้นํามาแสดงในด้านการประกันคุณภาพ 

มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เข้ามาร่วมงานที่มาจากสถาบันในเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางใน
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การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตนเองต่อไป (เอกสารหมายเลข สว 9.1.8-1 และ สว 

9.1.8-2)   

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น มีแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีปฏิทินกระบวนการประกัน

คุณภาพ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบพร้อมระบุระยะเวลาการส่งข้อมูล มีการพูดคุย

ปรึกษาหารือ มีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ มีการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ตามระบบ 

PDCA เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีความแข็งแกร่งมากข้ึน  เป็นต้น  (เอกสาร

หมายเลข สว 9.1.1-1  ถึง  สว 9.1.1-9)  

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีผู้อํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผู้แทน เป็นหน่ึงในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ร่วมกันทําการศึกษาวิจัย เรื่อง 

“พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มหน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการ” โดยทําการศึกษาองค์ประกอบร่วม อันได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบที่ 7 

องค์ประกอบที่ 8 และองค์ประกอบท่ี 9  จากการศึกษาพบว่า ทุกหน่วยงานมีทิศทางการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในเกือบทุกด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีการศึกษา 2553-

2554 และมีแนวโน้มของการพัฒนาท่ีชัดเจนในอนาคต ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําผลจาก

การศึกษาวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการประกันคุณภาพในหน่วยงาน เช่น  ในองค์ประกอบที่ 1 ที่พบว่าส่วนใหญ่

หน่วยงานสนับสนุนมีจุดแข็งในเรื่องการกําหนดแผนที่มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่ยังขาดการ

ให้ความรู้แก่บุคลากรรวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกล

ยุทธ์ขององค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 

“การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรท่ีเพิ่งเริ่มเข้ามาทํางานใหม่ๆ ให้

มีความรู้ ความเข้าใจถึงท่ีมาที่ไปและสามารถมองถึงความเชื่อมโยงในระดับมหาวิทยาลัยได้  รวมทั้งได้มี

ส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 9.1.9-1) และงานวิจัย

ดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้จัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (Veridian E-Journal) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 

2556 (เอกสารหมายเลข สว 9.1.9-2) 

จุดแข็ง :  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน  เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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2. มีการติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. อธิบายเกณฑ์ สืบค้นหาตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นๆ มาประกอบการทําความเข้าใจแก่บุคลากร

เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพตามรายองค์ประกอบ เพื่อให้นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 

และส่งผลให้ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน : -     แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 9.1.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ 017/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2556 

(เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9) 

สว 9.1.1-2 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9) 

รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 10/2555 วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2554 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.2 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555 ตามข้อเสนอแนะ

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2554) 

สว 9.1.1-3 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9) 

รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 5/2555 วันที่ 

18 กรกฎาคม 2555  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2554  และ

พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555 ตาม

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2554) 

สว 9.1.1-4 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 (ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินฯ 

ประจําปีการศึกษา 2554) (เกณฑ์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 9) 

สว 9.1.1-5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.2555 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9) 

สว 9.1.1-6 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0520.208/2605 วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เร่ือง  ขอส่งแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์

ที่ 1, 2, 4 และ 9) 

สว 9.1.1-7 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0520.208/4147 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เร่ือง ขอส่งผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ประจําปีการศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

2554 ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย (คร้ังที่ 1) ((เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9)) 

สว 9.1.1-8 บันทึกข้อความ วันที่ 6 มีนาคม 2556  เร่ือง ขอส่งแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ

ตารางผูรั้บผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ((เกณฑท์ี่ 1, 2, 4 และ 9)) 

สว 9.1.1-9 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9) 

รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 

20 มีนาคม 2556  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

2.8 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 และรายชื่อ

คณะกรรมการ 

สว 9.1.2-1 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) (เกณฑ์ที่ 2) 

สว 9.1.2-2 รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555- 31 พฤษภาคม 2556) (เกณฑ์ที่ 2 และ 4) 

สว 9.1.6-1 เอกสารหน้าระบบ MIS (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 9.1.6-2 ระบบฐานข้อมูล GFMIS (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 9.1.6-3 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th (เกณฑ์ที่ 6) 

สว 9.1.6-4 ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศกึษา CHE QA Online system (เกณฑท์ี่ 6) 
สว 9.1.7-1 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 7) 

สว 9.1.7-2 รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 (ในเล่มรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554) (เกณฑ์ที่ 7) 

สว 9.1.8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(เกณฑ์ที่ 8) 

สว 9.1.8-2 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ด ีระหว่างเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทัง้ 4 สถาบัน ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ ์2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กําแพงแสน  (เกณฑ์ที่ 8) 

สว 9.1.9-1 รายงานวิจัย เร่ือง “พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ”  (เกณฑ์ที่ 9) 

สว 9.1.9-2 บันทึกข้อความ เร่ือง แจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (Veridian E-

Journal) มหาวิทยาลัยศลิปากร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับเดือน 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2556  (เกณฑ์ที่ 9) 
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(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน) (ไม่นํามาคิดคะแนนรวม) 

ตัวบ่งชี้ที ่9.2 : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านการ

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 20-30 % 

ระดับน้อยที่สุด 

(ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 

ร้อยละ 31-50 % 

ระดับน้อย  

(ต้องปรับปรุง) 

ร้อยละ 51-70 % 

ระดับปานกลาง 

(พอใช)้ 

ร้อยละ 71-90 % 

ระดับมาก  

(ด)ี 

ร้อยละ 91-100 % 

ระดับมากที่สุด  

(ดีมาก) 

( 

 

 

การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(เทียบจากค่า 5 ระดับ) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

4.04 0.54 ระดับมาก (ร้อยละ 80.80) 

หมายเหตุ ไม่ได้นํามาคิดคะแนนรวม 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -     เกณฑ์ประเมิน :    -   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : ร้อยละ 80.80  เกณฑ์ประเมิน :     4    คะแนน 

เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ  80.00   ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ  85.00   เกณฑ์ประเมิน :     4    คะแนน 

ผลการดําเนินงาน:  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการ

ดําเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ประเมิน โดยนํามาตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในการสํารวจความพึงพอใจได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ (เอกสารหมายเลข สว 9.2.1-1) 

1. ขั้นตอนก่อนการขอทุน 

2. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการทําสัญญา 

3. ขั้นตอนการทําวิจัย 

4. ขั้นตอนหลังทําวิจัย 

5. เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.80 สําหรับความพึงพอใจในแต่ละด้าน มีระดับความพึงพอใจโดยเรียงลําดับ

จากจากมากไปน้อย ดังน้ี 

1.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 

อันดับที่  1   เจ้าหน้าที่ประสานงานมีจิตบริการ (Service mind) และเรียนรู้ที่จะให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 94.00) 

    อันดับที่ 2   เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (ร้อยละ 93.20) 

อันดับที่ 3   เจ้าหน้าที่ประสานงานเอาใจใส่และติดตามงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

และการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลมีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว 

 (ร้อยละ 92.80) 

2. ข้ันตอนการพิจารณาโครงการและการทําสัญญา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 80.20 

อันดับที่ 1   ขั้นตอนและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 83.60)  

 อันดับที่ 2   ขั้นตอนและระยะเวลาในการทําสัญญา (ร้อยละ 80.00)  

อันดับที่ 3   ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาจัดสรรทุน (ร้อยละ 76.80) 

           3. ข้ันตอนก่อนการขอทุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 

อันดับที่ 1   แบบฟอร์ม/เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน หาง่าย และดาวน์โหลดได้รวดเร็ว 

   (ร้อยละ 90.00) 

 อันดับที่ 2   ข่าวสาร ข้อมูล การประชาสมัพันธ์ก่อนเขียนข้อเสนอโครงการ ข้อมูลที่นําเสนอเป็น

ปัจจุบัน รวดเรว็  ครบถ้วน เพียงพอ สามารถใช้จัดเตรียมข้อเสนอโครงการได้

ทันเวลา (ร้อยละ 86.80) 

    อันดับที่ 3   ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย รายละเอียดของเกณฑ์ ระเบียบ

และขั้นตอนในการขอรับทุน ชัดเจน เข้าใจง่าย (ร้อยละ 86.00) 

4. ข้ันตอนหลังทําวิจัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.60 

 อันดับที่ 1   ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ 

ในเวทีต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความเพียงพอ (ร้อยละ 80.40) 

 อันดับที่ 2   มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เช่น  การจัด

ประชุม อบรม สัมมนา เสวนาทางวิชาการ ฯลฯ (ร้อยละ 78.80) 

 อันดับที่ 3   ข้อมูลด้านการจดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  

   ของมหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ (ร้อยละ 67.60) 
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 5. ข้ันตอนการทําวิจัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.80 

 อันดับที่ 1   งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการทําวิจัย (ร้อยละ 76.00) 

 อันดับที่ 2   ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย / ห้องปฏิบัติการทางด้าน

ภาษา / ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ในคณะวิชาของท่าน (ร้อยละ 67.00 

 อันดับที่ 3   เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการทําวิจัยมีความเพียงพอ ภายในคณะวิชาของท่าน 

    (ร้อยละ 66.80) 

ทั้งน้ี ผู้ขอรับทุนวิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. ควรมีการนําเสนอข้อมูลแหล่งทุนอ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทุนวิจัยจากกรม หรือกระทรวง

ต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยวิจัยโดยตรง เช่น ทุนวิจัยกระทรวงวัฒนธรรม  

2. ควรลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ การเก็บใบสําคัญรับเงิน 

3. ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ประกอบในส่วนภาคผนวกของโครงร่างงานวิจัยให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 

จุดแข็ง :  - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1. นําข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบั ไปปรับปรงุแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและ

สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 9.2.1-1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านส่งเสริม สนับสนุน

การวิจัย  ปีการศึกษา 2555  (1 ม.ิย.55-31 พ.ค.56)     
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บทที่ 3 

ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที่ ส.1  ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ของ 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน

การ

ประเมิน 

(ตาม

เกณฑ์ 

สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ         

  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ข้อ) 8 ข้อ  8 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1       5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน         

  
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  (P) 

(7 ข้อ) 
7 ข้อ  7 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2       5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์         

  
ตัวบง่ชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค ์(P) (7 

ข้อ) 
7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  (P) (6 ข้อ) 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4     5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม         

  
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

(P) (5 ข้อ) 
5 ข้อ  5 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5       5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ         

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

(P) (7 ข้อ) 
7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน

การ

ประเมิน 

(ตาม

เกณฑ์ 

สกอ.) 

  
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 

ข้อ) 
5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) (6 ขอ้) 6 ข้อ  6 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 7       5.00 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ         

  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 8       5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

  
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (P) (9 

ข้อ) 
9 ข้อ  9 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 9    5.00 

 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ (คะแนนรวม 55        

ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 11 ตัว) 
 

 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (142) 

ตารางที่ ส.2   ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ของ  

                    มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน

การ

ประเมิน 

(ตาม

เกณฑ์ 

สกอ.) 

1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา         

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา         

  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ข้อ) 8 ข้อ  8 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P)  

(7 ข้อ) 
7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) (6 ขอ้) 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (P) (9 ข้อ) 9 ข้อ  9 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก       5.00 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา         

  ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข       5.00 

2. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้         

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

(P) (6 ข้อ) 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3       5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       5.00 

 
 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (143) 

ตารางที่ ส.3   ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  

                    ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน

การ

ประเมิน 

(ตาม

เกณฑ์ 

สกอ.) 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา         

  (1) ด้านวิชาการ         

  ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  (2) ด้านการเงิน         

  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

     (3) ด้านการบริหารจัดการ      

  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ข้อ) 8 ข้อ  8 ข้อ 5 

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P)  

(7 ข้อ) 
7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) (6 ขอ้) 6 ข้อ  6 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (P) (9 ข้อ) 9 ข้อ  9 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา       5.00 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา         

  (1) ด้านการวิจัย         

  ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (P) 

(6 ข้อ) 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 

  (2) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม         

  ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา       5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 
  

  
5.00 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (144) 

ตารางที่ ส.4    ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ของ 

                      มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 

มุมมองด้านบริหารจัดการ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน

การ

ประเมิน 

(ตาม

เกณฑ์ 

สกอ.) 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         

  
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (P) (5 

ข้อ) 
5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       5.00 

2. ด้านกระบวนการภายใน         

  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ข้อ) 8 ข้อ  8 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P)  

(7 ข้อ) 
7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) (6 ขอ้) 6 ข้อ  6 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (P) (9 ข้อ) 9 ข้อ  9 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนด้านกระบวนการภายใน       5.00 

3. ด้านการเงิน         

  ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนด้านการเงิน       5.00 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม         

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  (P) (6 ข้อ) 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  เฉลี่ยคะแนนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 
  

  
5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 
  

  
5.00 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (145) 

 5.  ทิศทางการพัฒนากับยทุธศาสตร์ในระยะต่อไป (ปีการศึกษา 2556) 

 ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยทุธศาสตร์ ได้แก่  

 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย/สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                1) จัดทําระเบียบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค ์

 2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้ันตอนการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/

จรรยาบรรณงานวิจัยและสร้างสรรค ์

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     1) จัดประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและระดมความคิดเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย      

เชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

 5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อสร้างนักวิจัยในทุกระดับ 

               1) ส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยทุกระดับ โดยการจัดการอบรมเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ 

 5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

               1) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน เช่น การจัดโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย

และสร้างสรรค์ การจัดทําวารสาร จุลสาร การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การให้รางวัล  Hall of Fame 

เป็นต้น 

 5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเผยแพร่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

                1) เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การเผยแพร่ในรูปแบบของ

การประชุม อบรม สัมมนา การจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

 5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 

    1)  ทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ี

    2)  มีกลยุทธ์การเงินและมีการรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบัน 

    3)  มีระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของหน่วยงาน  

    4)  มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

               3)  จัดทําแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน และเพื่อพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งผลต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ทุกตัวในปีการศึกษา 2556 

  



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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5.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านวิจัย/สร้างสรรค์ 

     1) อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบความ

เชื่อมโยงและความถูกต้องของระบบ เป็นเตรียมความพร้อมสู่การใช้งานจริง 

     2) ปรับปรงุข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

     3) ปรับปรงุเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

6.  แนวทางการนําไปวางแผนพัฒนา 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ได้จัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่จะ

พัฒนาในปีการศึกษา 2556 ดังน้ี  

 
ปีการศึกษา 2556 

ลําดับปัญหาที่มีแผนจะพัฒนา 
มิ.ย.56- ก.ย.56 ต.ค.56-ม.ค.57 ก.พ.57-พ.ค.57 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ  

บริหารจัดการงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ และเป็น

ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย 

   

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา

ข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ 

ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกได้มากขึ้น 

   

3. จัดทําแผนและโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
   

4. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานให้เป็นที่รู้จักใน

ระดับนานาชาติมากขึ้น 

   

5. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งตัง้

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/จรรยาบรรณ

งานวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านสังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ 

   

 

 
 
 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (147) 

ภาคผนวก ก 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ตามเกณฑ์ของ สกอ. ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ข้อมูลอ้างอิง 
ผลการ

ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1        

  จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 1 

  จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 1 

  จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 28 

  จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 28 

องค์ประกอบที่ 2        

  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพ 

คน สกอ.2.4 17 

        - ในประเทศ คน สกอ.2.4 17 

 องค์ประกอบที่ 5       

  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

สกอ.5.1 5  

 องค์ประกอบที่ 7       

  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน สกอ.7.4 17 

  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพ 

คน สกอ.7.4 

  

        - ในประเทศ คน สกอ.7.4 17  

 องค์ประกอบที่ 8       

  รายรับทั้งหมด บาท สกอ.8.1 38,432,170 

  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1 -  

- ค่าใช้จ่ายท้ังหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน    

(รวมค่าเสื่อมราคา) 

บาท สกอ.8.1  37,371,489 

  - ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (รวมค่าเสื่อม

ราคา) 

บาท สกอ.8.1 - 

  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1  - 

 องค์ประกอบที่ 9       

  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์

ของ สกอ. 

ข้อ สกอ.9.1  9 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ตามเกณฑ์ของ สมศ. ปีการศึกษา 2555 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
ข้อมูล

อ้างอิง 

ผลการ

ดําเนินการ 

  จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด นับรวมนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  คน สมศ.5, 6  3 

 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  คะแนน สมศ.15 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ภาคผนวก ข  

 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปีงบประมาณ 2556 

 

 1.   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ประธานกรรมการ 

 2.   นายสุพรชัย ม่ังมีสิทธิ์     กรรมการ 

 3.   นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ    กรรมการ 

 4.   นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร    กรรมการ 

 5.   นางสาวหรรษา นิลาพันธ์    กรรมการ 

 6.   นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม     กรรมการ 

 7.   นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ    กรรมการ 

 8.   นางอําไพ อุดมสุด     กรรมการ 

 9.   นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ    กรรมการ 

 10   นายเจษฎา แดงเลือด     กรรมการ 

 11.  นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัติ    กรรมการ 

 12.  นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา    กรรมการ 

 13.  นางสาวอภิชญา จันทรกัษา    กรรมการ 

 14.  นางสาวกรรณิกา ตะกรดุโทน    กรรมการ 

 15.  นายเอกพันธ์ หวานใจ     กรรมการ 

 16.  นางสาวปัทมาพร เกิดแจ้ง    กรรมการ 

 17.  นายจรูญโรจน์ สามฉิมโฉม    กรรมการ 

 18.  นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556  

 

 1.   รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ์  ประธานกรรมการ 

 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร   กรรมการ 

 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก ปั้นสุวรรณ  กรรมการ 

 4.   นางสาวนิศารัตน์ เวชประพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 

 5.   นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์    ผู้ประสานงาน 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประจําปีการศึกษา 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 ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสาร

หลักฐาน  

  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

ตารางที่ 1  องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

 

ตารางที่ 2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ

การบริหารการอุดมศึกษา 

- 1.1, 2.4, 7.1, 

7.3, 7.4, 8.1, 

9.1 

- 7 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.1,  5.2 - 2 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

- 4.2, 7.2 - 2 

รวม - 11 - 11 

 

จํานวนตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคณุภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

และแผนดําเนินการ 

- 1.1 - 1 

2. การผลิตบัณฑิต - 2.4 - 1 

3. การวิจัย - 4.1, 4.2 - 2 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม - 5.2 - 1 

6. การบริหารและการจัดการ - 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4 

- 4 

8. การเงินและงบประมาณ - 8.1 - 1 

9. ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 

- 9.1 - 1 

รวม - 11 - 11 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (152) 

 

ตารางที่  3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ

พร้อมในการจัดการศึกษา 

    

  (1) ด้านวิชาการ - 2.4 - 1 

  (2) ด้านการเงิน - 8.1 - 1 

  (3) ด้านการบริหารจัดการ - 1.1, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4, 9.1 

- 6 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

   

 

 

  (1) ด้านการวิจัย - 4.1, 4.2 - 2 

  (2) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม 

- 5.2 - 1 

รวม - 11 - 11 

 

ตารางที่ 4 มุมมองด้านบริหารจัดการทีสํ่าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.2 - 1 

2. ด้านกระบวนการภายใน - 1.1, 2.4, 4.1, 

7.1, 7.3, 7.4, 

9.1 

 7 

3. ด้านการเงิน - 8.1  1 

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และ

นวัตกรรม 

- 4.2, 7.2  2 

รวม - 11 - 11 

 

 



รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

องค์ประกอบท่ี  1 1.1 สว 1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป ีพ.ศ. 2553 – 2563 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 1.1.1-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2555 (เกณฑ์ที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 1.1.1-3 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 18 -20 เมษายน 2555 (เกณฑ์ที่ 

1)

สว 1.1.1-4 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 7/2555  เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2555 (เกณฑ์ที่ 1) 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 1.1.1-5 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 (เกณฑ์ที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 1.1.1-6 แผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1, 3,

 4 และ 5)

สว 1.1.1-7 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  “การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ประมงชายฝ่ังอ่าวไทย” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 1.1.1-8 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 6/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  (เกณฑ์ที่ 1)

สว 1.1.1-9 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (2556-2559)

รายการเอกสารหลักฐาน
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 1.1.2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2554 (เกณฑ์ที่ 2)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การระดมความคดิเห็นเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

และคร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2555 

สว 1.1.6-1 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

(เกณฑ์ที่ 6)

ระเบียบวาระที.่3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.4 รายงานผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี

งบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) และรายงานผลการ

ใช้จ่ายเงนิ

สว 1.1.6-2 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555

(เกณฑ์ที่ 6 และ 7)

ระเบียบวาระที่ 3

3.2 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผน

ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 

 2555)

สว 1.1.8-1 แผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 8)

องค์ประกอบท่ี 2 2.4 สว 2.4.1-1 แผนการบริหารบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

สว 2.4.1-2 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 

2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 2.4.1-3 แผนอัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) (เกณฑ์ที่ 1)

สว 2.4.1-4 คําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 2.4.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 1/2555 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 2.4.1-6 ขอ้มูลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรรายบุคคล (เกณฑ์ที่ 1)

สว 2.4.1-7 ขอ้มูลการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 1 และ 2)

สว 2.4.1-8 รายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปีงบประมาณ 2555 (เกณฑ์ที่ 1 และ 6)

สว 2.4.2-1 ประกาศรับสมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/คําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ

คัดเลือก/ประกาศผลการสอบคัดเลือก (เกณฑ์ที่ 2)

สว 2.4.2-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารลับ) (เกณฑ์ที่ 2)

สว 2.4.2-3 คําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 (เกณฑ์ที่ 2)

สว 2.4.2-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ประมงชายฝ่ังอ่าวไทย” และรายงานผล (เกณฑ์ที่ 2 และ 6)

สว 2.4.2-5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัยและ

สร้างสรรค์”และรายงานผล (เกณฑ์ที่ 2 และ 6)

สว 2.4.3-1 หนังสอืขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์

ที ่3)

สว 2.4.3-2 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์ที่ 3)

สว 2.4.3-3 เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) สําหรับข้าราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา (เกณฑ์ที่ 3)

สว 2.4.3-4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและ

พัฒนา (เกณฑ์ที่ 3)

สว 2.4.4-1 แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการการฝึกอบรมและ

พัฒนา) (เกณฑ์ที่ 4)

สว 2.4.5-1 เอกสารคูม่ือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวทิยาลัยศิลปากรและการเผยแพร่

จรรยาบรรณ ทางเว็บไซต ์(เกณฑ์ที่ 5)

สว 2.4.5-2 แผนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏบิัติตาม

จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 5)

(155)



รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 2.4.5-3 คําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5)

สว 2.4.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5)

สว 2.4.7-1 บันทึกรายงานผลการการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ (เกณฑ์ที่ 7)

องค์ประกอบท่ี 4 4.1 สว 4.1.1-1 Flow chart ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-2 แฟม้คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-3 ความเชื่อมโยงสอดคลอ้งระหวา่งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 – 2563 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-4 แผนปฏบิัติงานประจําป ี(เกณฑ์ที่ 1)

(1) แผนปฏบิัติงานประจําป ี2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

(2) แผนปฏบิัติงานประจําป ี2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 4.1.1-5 คู่มือการประเมินผลขอ้เสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตร ี(เกณฑ์ที่ 1 และ 4)

สว 4.1.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-7 ขอ้กําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 

(เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-8 ขอ้กําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2539 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-9 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2555 (เกณฑ์ที่ 

1)

สว 4.1.1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิทุนอุดหนุน รางวัล และ

ค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

สว 4.1.1-12 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เกณฑ์ที่ 1)

 (1) Flow chart  ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค

กลางตอนล่าง (เกณฑ์ที่ 1)

(2) แฟม้คณะอนุกรรมการเครือขา่ยวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-13 การสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ที่ 1)

(1) เกณฑ์การให้ทุนผลงานสร้างสรรค ์(เกณฑ์ที่ 1)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

(2) แบบเสนอโครงการผลติผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ที่ 1)

(3) แบบประเมินผลโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.2-1 ทุนอุดหนุนการวิจัย (เกณฑ์ที่ 2 และ 4)

สว 4.1.2-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขยีน

บทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” ใน

วันที่ 21-22 สงิหาคม 2555 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6)

สว 4.1.2-3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขยีนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ” ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 

3, 5 และ 6)

สว 4.1.2-4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรคร์ะดับชาติ

และนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป”์ 

ในระหวา่งวันที่ 16-18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6)

สว 4.1.3-1 เอกสารรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบ

บริหารงานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจําป ีพ.ศ. 2557” เมื่อวันที่ 29 

สงิหาคม 2555   (เกณฑ์ที่ 3 และ 6)

สว 4.1.3-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสํารวจพ้ืนที่ในเขตภาคกลางตอนล่างเพื่อทํา

โครงการวิจัยเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 (เกณฑ์ที่ 3 และ 6)

สว 4.1.3-3 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวขอ้จรรยาบรรณ

นักวจิัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.3-4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและด ี(เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.3-5 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ Hall of Fame 

(เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.5-1 หอ้งระเบยีงวจัิย (สถานที่จริง) (เกณฑ์ที่ 5 และ 6)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 4.1.5-2 เกณฑ์ที่ 5 และ 7)

(1) จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (4 ฉบับ ต่อป)ี

(2) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อป)ี

(3) Creative News (ขา่วสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง)

(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th) 

(5) เว็บไซตเ์ครือขา่ยวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

(http://www.thaiwest.su.ac.th) 

(6) วิทยุอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง)

สว 4.1.5-3 เว็บไซต์ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (http://nrpm.nrct.go.th/)

สว 4.1.5-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรคข์อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (เกณฑ์ที่ 5 และ 6)

สว 4.1.6-1 แฟ้มการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อพันธกิจด้านการส่งเสริม

 สนับสนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-3 ความพึงพอใจในการใช้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี

การศกึษา 2554 (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-4 แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-5 อเีมลข์องสถาบันวิจัยและพัฒนา (research_inst@su.ac.th) (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณา

การศาสตร์และศิลป์”วันที่ 16 –  18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6)

สว 4.1.6-7 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 1 และ 6)

(1) คร้ังที่ 1/2556 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ ์2556

(2) คร้ังที่ 2/2556 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 

(3) คร้ังที่ 3/2556 วันพุธที่ 24 เมษายน 2556

สว 4.1.7-1 ปฏิทินทุนวิจัย  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เกณฑ์ที่ 7)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 4.1.7-2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ ขั้นตอนและ

ระยะเวลาการขอรับทุน (เกณฑ์ที่ 7)

สว 4.1.7-3 รายละเอียดข้อกําหนดการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย (เกณฑ์ที่ 7)

องค์ประกอบท่ี 4 4.2 สว 4.1.1-3 ความเชื่อมโยงสอดคลอ้งระหวา่งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 – 2563 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-1 การจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-2 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-3 การใหทุ้นสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความวิจัย “โครงการคลนิิกวจิัย” 

(เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-4 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th หัวข้อ วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-5 เอกสารรายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการถา่ยทอด

เทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-6 สรุปการประเมินผลโครงการ “Creative Inspiration Zone” (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.5-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรคข์อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.6-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณา

การศาสตร์และศิลป์” วันที่ 16 – 18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ที่ 1 และเกณฑ ์3)

(1) จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (4 ฉบับ ต่อป)ี

(2) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อป)ี

(3) Creative News (ขา่วสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง)

(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th) 

(5) เว็บไซตเ์ครือขา่ยวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

(http://www.thaiwest.su.ac.th) 

(6) วิทยุอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง)

สว 4.2.2-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th หัวข้อ KM การเรียนรู้

ประสบการณ์การทําวิจัย/สร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  (เกณฑ์

ที่ 2)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 4.1.3-5 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ Hall of Fame 

(เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.2.2-2 เว็บไซตเ์ครือขา่ยวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง www.thaiwest.su.ac.th หัวข้อ

โครงการวิจัย (เกณฑ์ที่ 2)

สว 4.2.4-1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 

การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวภายใต้แนวคิดด้านปลอดภัย 

คุณภาพ และประสิทธิภาพ แบบย่ังยืน (เกณฑ์ที่ 4)

สว 4.2.4-2 ภาพการ site visit โรงงานที่ร่วมในโครงการ การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิต

เส้นก๋วยเตี๋ยวภายใต้แนวคิดด้านปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ แบบย่ังยืน 

(เกณฑ์ที่ 4)

สว 4.2.5-1 เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร www.subi.su.ac.th/index.htm 

(เกณฑ์ที่ 5 และ 6)

สว 4.2.5-2 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (เกณฑ์ที่ 5 และ 6)

องค์ประกอบท่ี 5 5.2 สว 5.2.1-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาต ิ"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6  : บูรณา

การศาสตร์และศิลป์" วันที่ 16-18  มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1, 2 และ 3)

สว 5.2.1-2 1. รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการนําเสนอผลการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุ่มชนฐานราก ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 15

 -17 สงิหาคม 2555

2. รายงานความพึงพอใจของผู้เขา้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเตา

แก๊สชีวมวลตามวิถีพอเพียง” ณ บ้านโป่งกระทิงบน หมู ่1 ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา

 จังหวัดราชบุรี  วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2555

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ Creative Inspiration Zone  ในงานสัปดาห์

วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 -17 สงิหาคม 2555 (เกณฑ์ที่ 1, 2 และ 3)

สว 5.2.2-1 บันทึกเชิญเป็นวทิยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ถงึศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอน

ผิงแดด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  (เกณฑ์ที่ 2 )
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 5.2.4-1 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ 2/2556 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 4 )

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจง้เพื่อทราบ

2.2 รายงานผลการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรคร์ะดับชาติและ

นานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป ์ (ปัญหา

 อุปสรรค และการแก้ไขในคร้ังต่อไป)

สว 5.2.4-2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์และเงื่อนไขการสง่ผลงาน ในการประชุมวิชาการฯ ศิลปากร

วิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7 “บูรณาการศาสตร์และศิลป”์ (เกณฑ์ที่ 4)

สว 5.2.5-1 (เกณฑ์ที่ 5 )

(1) คู่มือการบํารุงรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่

(2) คู่มือการสร้างเตาขี้เลื่อย

สว 5.2.5-2 เว็บไซต์การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรคฯ์ (www.surf.su.ac.th) 

(เกณฑ์ที่ 5)

สว 5.2.5-3 จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5)

องค์ประกอบท่ี 7 7.1 สว 7.1.1-1 คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ 1840/2554 เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา  (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.1.1-2 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและ

พัฒนา และการจัดใหม้คีณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 

(เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.1.1-3 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555   (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.1.2-1 เอกสารนําเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย วิธีการและเป้าหมาย เพื่อรับการพิจารณาให้ดํารง

ตําแหนง่ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียน

ประเสริฐ (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.1.2-2 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2554 (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.1.2-3 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ “ระเบียบและ

แบบฟอร์มการเงิน”(เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.1.3-1 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 22 เมษายน 

2556 (ระเบียบวาระที่ 2 กระบวนการติดตามงาน) (เกณฑ์ที่ 3)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 7.1.3-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 9/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 

2555 (ระเบียบวาระที่ 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อ

รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา)  (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.1.3-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 10/2555 วันที่ 4 กรกฎาคม

 2555 (ระเบียบวาระที่ 2.5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การ

เขียนบทความภาษาอังกฤษเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ”) 

(เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.1.3-4 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.2 

สรุปผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปี

งบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555) (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.1.3-5 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 (ระเบียบวาระที่ 3.6 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป ี2556 รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม

 2556) (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.1.3-6 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 (ระเบียบวาระที่ 1 ท่าน

อธิการบดีชี้แจงนโยบายของมหาวทิยาลัยศิลปากรที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

(เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.1.3-7 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPIs รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.55-31 ม.ีค.

56) (เกณฑ์ที่ 3) (เอกสารลับ)

สว 7.1.4-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแต่งตัง้บุคลากรในด้าน

ต่างๆ (เกณฑ์ที่ 4)

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ประจําหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิัติงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สว 7.1.4-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 13 

กุมภาพันธ ์2556 (การเสนอโครงการ/กจิกรรม เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 

ป ีมหาวิทยาลัยศิลปากร) (เกณฑ์ที่ 4)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 7.1.4-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 4 เมษายน 

2556 (ระเบียบวาระที่ 2.2 การจัดระบบงาน) (เกณฑ์ที่ 4 และ 5)

สว 7.1.5-1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “A-Z การบริหารงานวิจัย” (เกณฑ์ที่ 5)

สว 7.1.5-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารและแลกเลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิัติราชการสถาบันวิจัยและพฒันา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

ประมงชายฝ่ังอ่าวไทย” (เกณฑ์ที่ 5)

สว 7.1.5-3 รายชื่อบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ /อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2555 

(ระหว่าง 1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) (เกณฑ์ที่ 5)

สว 7.1.6-1 (หลักประสิทธิผล)

- แผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณ 2555

รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.2 

สรุปผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปี

งบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)

- แฟ้มการติดตามประเมินผล KPIs ของบุคลากร (เอกสารลบั)

สว 7.1.6-2 (หลักประสิทธิภาพ)

- ขา่ว  Creative News

- เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เว็บไซตเ์ครือขา่ยฯ

- เว็บไซต ์SURC

- การสง่ขา่วสารทาง E-mail ใหก้ับคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามความเร่งด่วนและความสําคัญของงาน

สว 7.1.6-3 (หลักการตอบสนอง)

- โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรคร์ะดับชาติและ

นานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป”์

- โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555

- โครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูชุ่มชนฐานรากในงาน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

- โครงการ Creative Inspiration Zone
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 7.1.6-4 (หลักภาระรับผิดชอบ)

- แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณ 2555

- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 8/2554 วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2554 (ระเบียบวาระที่ 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาในปีงบประมาณ 2555  และการมอบหมายภาระหน้าที่ใหบุ้คลากรแต่ละท่าน

รับผิดชอบ)

- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 17

กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการปฏิบัติงานและการมอบหมายภาระงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

- การเกษยีนหนังสอืมอบหมายงานให้บุคลากรตามภาระรับผิดชอบและความ

เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ

สว 7.1.6-5 (หลักความโปร่งใส)

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 20 กุมภาพันธ ์ 2556 (ระเบียบวาระที่ 3.3 พิจารณาผลงานวิจัยที่

เสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยดเีดน่ และผลงานวิจัยดปีระจําป ี2556 ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา)

- รายงานผลการใช้จ่ายเงนิ

- รายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง

- เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th)

สว 7.1.6-6 (หลักการมีส่วนร่วม)

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ 1840/2554 เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ 356 /2555 เรื่อง แตง่ตัง้คณะที่ปรึกษาประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

- การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน  2556 

(ระเบียบวาระที่ 1 การจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

- ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงารวิจัยสร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์

และศิลป”์

สว 7.1.6-7 (หลักการกระจายอํานาจ)

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ 1834/2555 เรื่อง แตง่ตัง้คณะที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรคร์ะดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัย

และสร้างสรรค ์คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป”์

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ที่1887/2555 เรื่อง แตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตร์

และศิลป”์

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ 349/2555 เรื่อง แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน

- แฟม้คําสั่งสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแต่งตัง้บุคลากรใน

ด้านต่าง ๆ

สว 7.1.6-8 (หลักนิติธรรม)

- ขอ้บังคับ ของมหาวทิยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554

-ขอ้บังคับ ของมหาวทิยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัดใหม้คีณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. 2534

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 (ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณารายชื่อผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 21 และขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรร

หาอธิการบดี พ.ศ.2554 ขอ้ 6)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

- การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของหนว่ยงาน

- แฟ้มการประเมินผล KPIs ของบุคลากร (เอกสารลับ)

- หลักเกณฑ ์ระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน 

การประกาศผลฯ ตําแหนง่นักบริหารงานทั่วไป

สว 7.1.6-9 (หลักความเสมอภาค)

- รายชื่อบุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในเรื่องต่างๆ ประจําปี

การศกึษา 2555

สว 7.1.6-10 (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ)

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

 คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 20 กุมภาพันธ ์2556 (ระเบียบวาระที่ 3.5 การเสนอผลงานเพื่อ

ขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวจิัยดีเด่นแห่งชาต ิประจําป ี2556)

- การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ ์

2556 (การเสนอโครงการ/กจิกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร)

- การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน  2556 

(ระเบียบวาระที่ 1 การจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

สว 7.1.7-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th)

สว 7.1.7-2 แผนปฏบิัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)

สว 7.1.7-3 บันทกึขอ้ความ เรื่อง ติดตามการดําเนินโครงการวิจัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

และ บันทกึขอ้ความ เรื่อง ติดตามการเบิกจ่ายเงนิโครงการวจิัย ลงวันที่ 22 

พฤษภาคม 2556

สว 7.1.7-4 - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการพิจารณา

ทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่วนกลาง ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานกัวจิัยรุ่นใหม ่ประจําป ี2556

- บันทกึขอ้ความ ถึงอธิการบด ีเรื่อง ของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

(166)



รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 7.1.7-5 เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรคร์ะดับชาติและ

นานาชาต ิ“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป”์  

(www.surf.su.ac.th)

สว 7.1.7-6 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) หัวข้อ “ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒ”ิ

องค์ประกอบท่ี 7 7.2 สว 7.2.1-1 คําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.2.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.2.1-3 แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.2.1-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “A-Z การบริหารจัดการงานวิจัย” และรายงานผล 

(เกณฑ์ที่ 1, 3 และ 4)

สว 7.2.1-5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และการศึกษาวิถีชีวิต

ชุมชนชายฝ่ังอ่าวไทย” และ รายงานผล (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.2.1-6 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “KM 

การเรียนรู้ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย” 

(เกณฑ์ที่ 1 และ 4)

สว 7.2.2–1 รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.2.3–1 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “การ

จัดการองคค์วามรู้” (เกณฑ์ที่ 3 และ 4)

สว 7.2.5-1 “Flow Chart ลําดับขั้นตอนและกระบวนการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา” สามารถดูรายละเอียดได้บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “การจัดการองคค์วามรู้” (เกณฑ์ที่ 5)

สว 7.2.5-2 สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ (เกณฑ์ที่ 5)

องค์ประกอบท่ี 7 7.3 สว 7.3.1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป ีพ.ศ. 2554-2556 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.3.2-1 ระบบฐานข้อมูล MIS และ EIS ของมหาวทิยาลัย www.eis.su.ac.th (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.3.3-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และตัดสินใจ (เกณฑ์ที่ 3)
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 7.3.4-1 เอกสารการแจ้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (EIS) 

(เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.3.5-1 รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง (เกณฑ์ที่ 

5)

องค์ประกอบท่ี 7 7.4 สว 7.4.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 016/2555  เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง

และแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.4.2-1 แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์

ที่ 2, 3, 4 และ 6)

สว 7.4.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่

 3/2555  วาระเพื่อพิจารณา การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2556 (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.4.5-1 (เกณฑ์ที่ 5)

- รายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป ี

2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555

- รายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป ี

2556 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2556

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

 มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.3 สรุปผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน

องค์ประกอบท่ี 8 8.1 สว  8.1.1-1 แผนกลยุทธ์การเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

สว  8.1.2-1 เอกสารคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เกณฑ์ที่ 2 และ 3)

สว  8.1.2-2 เอกสารคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ (เกณฑ์ที่ 2 และ 3)

สว  8.1.2-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 2)

สว  8.1.4-1 (เกณฑ์ที่ 4)

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

 คร้ังที่ 4/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.4 รายงานผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555) และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

 คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.54-30 ก.ย.55)

- รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

 คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 2.7 รายงานผลการใช้จ่ายเงินของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 

2556)

สว  8.1.5-1 รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (เกณฑ์ที่ 5 และ 7)

สว  8.1.5-2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินระบบ Excel (เกณฑ์ที่ 5 และ 7)

สว  8.1.6-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2555  

(เกณฑ์ที่ 6)

สว  8.1.6-2 (เกณฑ์ที่ 6)

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ 224/2555 เรื่อง 

แตง่ตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงนิของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 

2556

- คําสั่งมหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ 310/2555 เรื่อง 

เปลี่ยนแปลงและแตง่ตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงนิของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม)

องค์ประกอบท่ี 9 9.1 สว 9.1.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 017/2555 เรื่อง แตง่ตัง้

คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจําปีงบประมาณ 2556 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9)

สว 9.1.1-2 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9)

รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 10/2555 วันที่ 4 กรกฎาคม

 2555

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2.1 ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2554

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.2 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555 

ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2554)

สว 9.1.1-3 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9)

รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ 5/2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ
2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี

การศกึษา 2554  และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ปีการศึกษา 2555 ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 (ปีการศึกษา 2554)

สว 9.1.1-4 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 (ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2554) (เกณฑ์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 9)

สว 9.1.1-5 คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ป ีพ.ศ.2555 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 

และ 9)

สว 9.1.1-6 บันทกึขอ้ความ ที่ ศธ 0520.208/2605 วันที่ 15 สงิหาคม 2555 เรื่อง  ขอสง่

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9)

สว 9.1.1-7 บันทกึขอ้ความ ที่ ศธ 0520.208/4147 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอสง่ผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน ประจําปีการศึกษา 2554 ในระดับหน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย (คร้ังที่ 1) ((เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9))

สว 9.1.1-8 บันทกึขอ้ความ วันที่ 6 มีนาคม 2556  เรื่อง ขอสง่แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา และตารางผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ((เกณฑ์

ที่ 1, 2, 4 และ 9))

สว 9.1.1-9 (เกณฑ์ที่ 1, 2, 4 และ 9)
รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจง้เพื่อทราบ
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รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2.8 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

และรายชื่อคณะกรรมการ

สว 9.1.2-1 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 

พฤษภาคม 2556) (เกณฑ์ที่ 2)

สว 9.1.2-2 รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555- 31 พฤษภาคม 

2556) (เกณฑ์ที่ 2 และ 4)

สว 9.1.6-1 เอกสารหน้าระบบ MIS (เกณฑ์ที่ 6)

สว 9.1.6-2 ระบบฐานข้อมูล GFMIS (เกณฑ์ที่ 6)

สว 9.1.6-3 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th (เกณฑ์ที่ 6)

สว 9.1.6-4 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 

system (เกณฑ์ที่ 6)

สว 9.1.7-1 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 7)

สว 9.1.7-2 รายนามผู้ร่วมใหข้อ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2554 (ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2554) (เกณฑ์ที่ 7)

สว 9.1.8-1 บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครือขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

สถาบันการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เกณฑ์ที่ 8)

สว 9.1.8-2 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ด ีระหว่าง

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 4 สถาบัน ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ ์2556

 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน  (เกณฑ์ที่ 8)

สว 9.1.9-1 รายงานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กรณีศึกษา : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ"

สว 9.1.9-2 บันทกึขอ้ความ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ (Veridian E-Journal) มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับเดือน พฤษภาคม-สงิหาคม 2556

องค์ประกอบท่ี 9 9.2 สว 9.2.1-1 ผลการประเมนิ ความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้าน

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั  ปีการศึกษา 2555  (1 ม.ิย.55-31 พ.ค.56)
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รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56) 

 (172) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54-31 พ.ค.55) 

(รายงานตามตาราง ป 1   ตาราง ป 2  ตาราง ป 3  ตาราง ป 4 และ ป 5) 
 

สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตารางที่ 1 ป 1) 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 
ตัวตั้ง ผลลพัธ  = บรรล ุตัวบงชี้คุณภาพ 

เปาหมาย 
(คะแนน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

   = ไม
บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
โดย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

คะแนน
ประเมิน
โดยคณะ
กรรมการ

ฯ 

หมายเหตุ (เชน 
เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน SAR) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา /ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน (P) 
(8 ขอ) 

8 ขอ (5) - 8 ขอ  5.00 5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 1 ตัวบงช้ี                                                                  5.00 5.00  

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน (P) (7 ขอ) 

7 ขอ (5) - 4 ขอ  5.00 3.00 ขอ 5, 6, 7  ไมพบ 
หลักฐาน 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 1 ตัวบงช้ี                                                                          5.00 3.00  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบงชี ้4.1 ระบบและกลไกในการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (P) 
(7 ขอ) 

7 ขอ (5) - 7 ขอ  5.00 5.00   

ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการ
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
(P) (6 ขอ) 

6 ขอ (5) - 6 ขอ  5.00 5.00   

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที ่4 2 ตัวบงช้ี                                                               5.00   5.00  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้5.2  กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (P) 
(5 ขอ) 

5 ขอ (5) - 5 ขอ  5.00 5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที ่5 1 ตัวบงช้ี                                                                 5.00 5.00  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี ้7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทกุระดับของสถาบนั (P) 
(7 ขอ) 

7 ขอ (5) - 7 ขอ  5.00 5.00 ขอ 3 เร่ืองติดตาม ควร
เขียนใน SAR  (ขอมูล
ไดจากการสัมภาษณ) 

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน 5 ขอ (5) - 5 ขอ   5.00 5.00  
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ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 
ตัวตั้ง ผลลพัธ  = บรรล ุตัวบงชี้คุณภาพ 

เปาหมาย 
(คะแนน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

   = ไม
บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
โดย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

คะแนน
ประเมิน
โดยคณะ
กรรมการ

ฯ 

หมายเหตุ (เชน 
เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน SAR) 

เรียนรู (P) (5 ขอ) 
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตดัสินใจ (P) (5 ขอ) 

5 ขอ (5) - 5 ขอ  5.00 5.00 ใชผลการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (P) 
(6 ขอ) 

6 ขอ (5) - 4 ขอ  4.00 3.00  ขอ 5 ไมพบ
หลักฐาน 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7 4 ตัวบงช้ี                                                                4.75   4.50  

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (P) (7 ขอ) 

7 ขอ (5) - 7 ขอ  5.00 5.00  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8 1 ตัวบงช้ี                                                                5.00 5.00  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี ้9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน (P) (9 ขอ) 

9 ขอ (5) - 8 ขอ  5.00 4.00  ขอ 9 ไมพบ
หลักฐาน 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 9 1 ตัวบงช้ี                                                                      5.00 4.00  

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีทุก
องคประกอบ 

11  
ตัวบงช้ี 

                                                                     4.91 4.55 
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ตารางท่ี2  ป 2) 
 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน 

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 

องคประกอบ
คุณภาพ 

Input Process Output รวม 
ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1  5.00  5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 2  3.00  3.00 พอใช 
องคประกอบที่ 4  5.00  5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5  5.00  5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7  4.50  4.50 ดี 
องคประกอบที่ 8  5.00  5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9  4.00  4.00 ดี 
เฉล่ียรวม (11 ตัวบงช้ี)  4.55  4.55 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตารางท่ี 3 ป 3) 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน 

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 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต      
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

     

มาตรฐาน ที่ 2 ก  ธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

 4.29  4.29 ดี 

มาตรฐาน ที่ 2 ข  พันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

 5.00  5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การสรางและพัฒนา
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

 5.00  5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

 4.55  4.55 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก  

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  (ตารางท่ี 4 ป 4) 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน 

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 

มุมมองดานการบริหารจัดการ 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมิน 
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 5.00  5.00 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน  4.29  4.29 ดี 
3. ดานการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 
4. ดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม 

 5.00  5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมุมมอง  4.55  4.55 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ตารางที่ 5 ป 5) 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน 

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 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
Input Process Output รวม 

ผลการประเมิน 
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ 
พรอมในการจัดการศึกษา 

     

(1) ดานกายภาพ      
(2) ดานวิชาการ  3.00  3.00 พอใช 
(3) ดานการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 
(4) ดานการบริหารจัดการ  4.50  4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 1  4.38  4.38 ดี 
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ดานการผลิตบัณฑิต      
(2) ดานการวิจัย  5.00  5.00 ดีมาก 
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  5.00  5.00 ดีมาก 
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 2  5.00  5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน  4.55  4.55 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก  
 




