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คํานาํ 
 

 เอกสารรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2556 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ในช่วงปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557 ตามรายละเอียด แต่ละองค์ประกอบที่
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้กําหนด 
 การจัดทําเอกสารรายงานฯ ในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาตรฐาน
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สําหรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้คุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ โดยกําหนดเป็น 5 ระดับ    มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ ไม่มีการ
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และสุดท้ายจะประมวลผลออกมาเป็นระดบั
คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การ
ดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง 
การดําเนินงานระดับพอใช้ คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี และคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การ
ดําเนินงานระดับดีมาก 
 ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้สําเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ตั้งไว้  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การบริหารจัดการ การส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 - แผนภูมิที ่2   อัตรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา       3 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและ
ประสานงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทําการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปยังนักศึกษา ประชาชน สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ 
 การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันได้ปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  ดังนั้นพันธกิจของหน่วยงานจึงให้
ความสําคัญในด้านการกําหนดระบบและกลไก นโยบาย ด้านการบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การ
ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างคณะวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เน้นถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการวจิยัและงาน
สร้างสรรค์ การดําเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในรูปแบบของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
     2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
  ผลการประเมินภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ ทั้ง 7 องค์ประกอบ  11 ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนรวม
เท่ากับ 5.00 หมายถึงการดําเนินงานของหน่วยงานอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ 
ดังน้ี 
         2.1.1 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 4.51-5.00)  มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
                 - องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (คะแนน 5.00) 
 - องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (คะแนน 5.00) 
 - องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (คะแนน 5.00) 
 - องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (คะแนน 5.00) 
 - องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนน 5.00) 
 - องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนน 5.00) 
 - องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (คะแนน 5.00)        
      2.2 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีผลการดําเนินตามมาตรฐาน ดังนี้ 
 2.2.1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

- มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการดําเนินงานอยู่ใน   
  ระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 
- มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการดําเนินงานอยู่ใน 
  ระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 2.2.2 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00)          

     2.3 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 ผลการประเมินมุมมองด้านการบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 2.3.1 ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 
 2.3.2 ด้านกระบวนการภายใน ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 



 ข 

 2.3.3 ด้านการเงิน ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 
 2.3.4 ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00) 

 เมื่อพิจารณาตามรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานดีมาก (คะแนน 5) มีทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (กระบวนการพัฒนาแผน) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 (ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม) ตัว
บ่งชี้ที่ 7.1 (ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร  ทุกระดับ) ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้) ตัว
บ่งชี้ที่ 7.3 (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ) ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (ระบบบริหารความเส่ียง) ตัวบ่งชี้ 8.1 
(ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ) และตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 

2.4 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
           2.4.1 เป็นศูนยก์ลางในการบรหิารจัดการทุนอดุหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจากงบประมาณแผ่นดิน  และรายได้นอกงบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง หน่วยงาน
จึงต้องพัฒนาแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสนับสนุนส่งเสริมอย่างครบถ้วน  
 2.4.2 เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการกําหนดทิศทาง และ
นโยบายการวิจยัของมหาวทิยาลัย 
           2.4.3 เป็นสถาบันแม่ข่ายในการประสานงานวจิัยใหก้ับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอดุมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายนกัวิจัยจากต่างสถาบันให้สามารถทํางานร่วมกันได้ 

2.4.4 เป็นผู้ประสานงานการบริหารจัดการ การสนับสนุนการวิจัยทางด้านศิลปะให้กับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

      2.5 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข 

 2.5.1 ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5.1.1  ปรับปรุง พัฒนา พื้นทีท่างกายภาพของหน่วยงาน เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศที่ดใีนการ

ทํางาน และเพือ่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่อย่างคุ้มค่า 
2.5.1.2  พัฒนาศักยภาพของบคุลากร เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางานและเตรียมความพร้อม  

ในการออกนอกระบบ 
  2.5.2 ภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.5.2.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใช้ในการบริหารจัดการงานวจิัยและ         
งานสร้างสรรค์ และเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

 2.5.2.2  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาขอ้เสนอการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่าง
คณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวทิยาลัย เพื่อให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้มากขึ้น   

 2.5.2.3  พัฒนาระบบการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบของ E-Journal   
 2.5.2.4  พัฒนาและเผยแพร่ผลงานการวิจัยใชป้ระโยชน์ 

3.  เป้าหมายและแผนการพฒันา 
     3.1  เป้าหมายการดําเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

เป้าหมายการดําเนินงาน ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา    
1. ปรับปรุง พัฒนา พ้ืนท่ีทางกายภาพของ
หน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน และเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ี

   



 ค 

เป้าหมายการดําเนินงาน ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
อย่างคุ้มค่า 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและเตรียมความ
พร้อมในการออกนอกระบบ 

   

ภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา    
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
และเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย 

   

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถขอทุน
จากแหล่งทุนภายนอกได้มากข้ึน 

   

3. พัฒนาระบบการเผยแพร่วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบของ  
E-Journal  

   

4. พัฒนาและเผยแพร่ผลงานการวิจัยใช้
ประโยชน ์

   

 
    3.2  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย               

เป้าหมายการดําเนินงาน แผนพัฒนา 
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  

1.  จัดห้องทํางานของบุคลากรใหม่ 
2.  พัฒนาพ้ืนท่ีภายในให้เป็นห้องนิทรรศการแสดงผล
งานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ท่ีได้รับทุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ปรับปรุง พัฒนา พ้ืนท่ีทางกายภาพของหน่วยงาน เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และเพ่ือให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า 

3.  พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบของอาคารสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
1.  จัดอบรมบุคลากรของหน่วยงานในด้านการทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
2.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออก
นอกระบบ 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานและเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ 

3.  ส่งบุคลากรไปพัฒนาประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการทํางานตามตําแหน่งงาน 

ภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา  
1.  ทดสอบความเชื่อมโยงและความถูกต้องของระบบก่อน
การใช้งานจริง 
2.  แก้ไขระบบก่อนการอบรม 
3.  อบรมผู้เกี่ยวข้อง 
4.  ปรับแก้ไขตามข้อแนะนําของผู้รับการอบรม 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหาร
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็นฐานข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

5.  เปิดระบบเพ่ือใช้งานจริง 



 ง 

เป้าหมายการดําเนินงาน แผนพัฒนา 
1.  จัดบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนงานวิจัยเชิงบูรณาการ
ให้กับนักวิจัยท่ีสนใจ 
2.  รับ concept paper จากผู้วิจัย 
3.  พิจารณา concept paper โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  แจ้งผลการพิจารณาให้กับนักวิจัย 

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก
ได้มากข้ึน 

5.  นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอไปยัง
แหล่งทุนต่างๆ 
1.  ปรับกําหนดการออกวารสาร เพ่ือรองรับผลงานทาง
วิชาการท่ีมีมากข้ึน 
2.  พัฒนารูปแบบของการนําเสนอผลงานใน  
E-Journal โดยนําเสนอผลงานในรูปแบบวีดีโอ 

3. พัฒนาระบบการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในรูปแบบของ E-Journal 

3.  การนําระบบ คิวอาร์โค้ด เข้ามาช่วยในการสืบค้น
วารสาร 

1.  คัดเลือกผลงาน 4. พัฒนาและเผยแพร่ผลงานการวิจัยใช้ประโยชน์ 
2.  สรุปเนื้อหาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ 

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (1) 

บทที่ 1 ส่วนนํา 
 

1. ประวัติความเป็นมา  
 1.1  ชื่อหน่วยงาน      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 1.2  ที่ตั้ง            เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม          

จังหวัดนครปฐม  73000 
 1.3  ประวัติ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมชื่อ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด้านการวิจัย 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปล่ียนชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย” เพื่อขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กําหนดแนวทางการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ
ภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์ ให้คําปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา   ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ปรับปรุง เปล่ียนแปลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สังคมส่วนรวมมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้นวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่
การวิจัย พื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่
เป็นท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้งประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย 
และสากลเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะสภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วน
ของประเทศและต้องก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 
2. ปรัชญา  วสิัยทศัน์  วัตถปุระสงค์ และพนัธกิจ 
 2.1 ปณิธาน    “ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่การวิจยัและงานสร้างสรรค์”  
 2.2 วิสัยทัศน์        “ศูนย์กลางบรหิารการวิจยัและงานสร้างสรรค์” 
 2.3 วัตถุประสงค์ 

2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวทิยาลัยศิลปากรทําการวจิัยและงานสร้างสรรค์           
ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความเปน็เลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชนและสังคม  
   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกดิความร่วมมือการทําวจิัยและงานสร้างสรรค์รว่มกันระหว่างบคุลากร    
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์              
สู่สาธารณชน  
 2.4 พันธกิจ 
 2.4.1 กําหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์          
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.4.2 ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวจิัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวทิยาลัยศิลปากร 
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภูมิ ดังนี ้

แผนภูมิที ่1 โครงสร้างการบรหิารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรรวม 17 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 7 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 3 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 4 คน ลูกจ้างโครงการ 2 คน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งและประเภท 
 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

พนักงานใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

รวม 

นักวิจัยเชี่ยวชาญ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิจัยชํานาญการ 2 - - - - ป.โท 2 

นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 1 - - - - ป.โท 1 

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ 

1 - - - - ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ 

1 - - - - ป.ตรี 1 

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 1 - - - - ป.ตรี 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 คร้ังที่ 9/2553 วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 - มติที่ประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
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ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท
ทั่วไป 

พนักงานใน
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

รวม 

นักบริหารงานท่ัวไป - - 1 - - ป.ตรี 1 

นักวิชาการศึกษา - - 1 - - ป.โท 1 

นักการเงินและบัญชี - - 1 - - ป.ตรี 1 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - - - 1 ป.ตรี 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - - 1 ป.ตรี 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - - 1 ป.ตรี 1 

พนักงานธุรการ - - - 1 - ป.ตรี 1 

พนักงานบริหาร - - - - 1 ปวช. 1 

ลูกจ้างโครงการ - - - - - ป.ตรี 2 

 รวม 7 - 3 1 4  17 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

 
 
 

แผนภูมิที ่2 อตัรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

คณะกรรมการที่ปรกึษาประจําสถาบันวจัิยฯ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการการวิจัย ฝ่ายข้อมูลวิจัยและการพัฒนา ฝ่ายประสานงานการพัฒนา 

-  นักวิจัยเช่ียวชาญ (1 อัตรา) 

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

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

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

เลขานุการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

หมายเหตุ – อัตรากําลัง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
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  4.     รายนามผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

    4.1  ผู้บริหาร (วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ตัง้แต่ วันที่ 10 มนีาคม 2556 - 9 มีนาคม 2560) 
     4.1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                          
 4.1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์            รองผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
                                                                                         ฝ่ายวิชาการ 

    4.2  คณะที่ปรึกษา (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2559) 
 4.2.1  ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง    คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 4.2.2  รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 4.2.3  อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิร ิ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 4.2.4  รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรอีมรศักดิ ์  คณะเภสัชศาสตร ์
 4.2.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒเิวศย์  คณะศึกษาศาสตร ์ 
 4.2.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ  คณะมัณฑนศิลป์ 
 4.2.7  อาจารย์ ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน ์   วิทยาลัยนานาชาติ 
 4.2.8  อาจารย์สุมิตร์ เขยีววิชัย    คณะวิทยาศาสตร ์
 4.2.9  นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

    4.3  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
           (วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตัง้แต่ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2557 - 5 กมุภาพันธ์ 2559) 
 4.3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ            ประธานกรรมการ 
 4.3.2  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิงห ์   กรรมการ 
 4.3.3  รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท ์   กรรมการ 
 4.3.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวนิ อินทรงัษ ี   กรรมการ 
 4.3.5  อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์    กรรมการ 
 4.3.6  อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์    กรรมการ 
 4.3.7  อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ    กรรมการ 
 4.3.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข   กรรมการ 
 4.3.9  อาจารย์ พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา   กรรมการ 
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5. ประเด็นยุทธศาสตรส์ถาบนัวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2559 (ปรับแผน) 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2559 (ปรับแผน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการวิจัยและ
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค:์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด: 
7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด 
8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด 
9. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
กลยุทธ์ 4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ 4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
ทุกระดับ 
กลยุทธ์ 4.3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค:์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด: 
1. มีระเบียบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย 
กลยุทธ์ 1.1 กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร    
มาตรการ: 
1.1 ผลักดันให้มีการจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
1.2 นําเสนอข้อมูล/แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/จรรยาบรรณ
งานวิจัยและสร้างสรรค์ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
ผลลัพธ์: 
1.  มีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555     

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือด้าน
การวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค:์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด: 
2. ระบบและกลไกในการพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) (3 ข้อ) 
กลยุทธ์ 2.1 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
มาตรการ: 
2.1 ประสานงานทุนวิจัย กิจกรรม โครงการประเภทต่างๆ 
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แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2559 (ปรับแผน) 

ผลลัพธ์: 
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) (7 ข้อ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คณาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการทําวิจัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

 เป้าประสงค:์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด: 
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการทําวิจัยและสร้างสรรค์ (3 โครงการ) 
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับ 
มาตรการ: 
3.1 จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย 
ผลลัพธ์: 
1. กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการทําวิจัยและสร้างสรรค์ จํานวน 4 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีชื่อเสียงจากผลงานวจิัยและสร้างสรรค ์

 เป้าประสงค:์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด: 
4. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) (3 ข้อ) 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
สร้างสรรค ์
มาตรการ: 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 
ผลลัพธ์: 
1. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) (6 
ข้อ) 
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แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2559 (ปรับแผน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบทบาทต่อชุมชน 

เป้าประสงค:์ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัด: 
10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย/ต่อ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
กลยุทธ์ 5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค:์ เป็นหน่วยงานถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัด: 
5. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) (2 ข้อ) 
กลยุทธ์ 5.1 เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสร้างสรรค์สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
มาตรการ: 
5.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ผลลัพธ์: 
1. มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) (4 ข้อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค ์1: บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค ์2: มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด: 
12. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
14. จํานวนผู้ได้รับตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลาย
รูปแบบ 
กลยุทธ์ 7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป้าประสงค์ 1: บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 2: มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 
 
ตัวชี้วัด: 
6. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
7. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) (3 ข้อ) 
8. การพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (2 ข้อ) 
9. ระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแบบมีส่วนร่วม (จํานวนกิจกรรม) 
กลยุทธ์ 6.1 มีการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ: 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

   
 

 

(8) 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2559 (ปรับแผน) 

กลยุทธ์ 7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศกึษา
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ 7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

6.1 สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์: 
1. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ร้อยละ 100 
2. มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) จํานวน 5 ข้อ 
3. มีการพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) จํานวน 2 ข้อ 
4. มีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแบบมีส่วนร่วม (จํานวน 3 
กิจกรรม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยระบบ
สารสนเทศ 

เป้าประสงค ์1: มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการดําเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค ์2: มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ดําเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด: 
15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
งบประมาณทั้งหมด 
กลยุทธ์ 8.1 จัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

เป้าประสงค ์1: มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
ต่างๆ ตามพันธกิจ 
เป้าประสงค ์2: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ตัวชี้วัด: 
10. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 
11. จํานวนเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง 
กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านวิจัยและสร้างสรรค ์
มาตรการ: 
7.1 จัดทําระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลลัพธ์: 
1. ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงานที่ได้กําหนด ร้อยละ 100 
2. จํานวนเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง จํานวน 3 เว็บไซต์ 

 



             



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
 

 (10) 

6. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3  
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ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1   มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการวิจัยและสร้างสรรค์ 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1  

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย

แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มาตรการ 
1.1 ผลักดันให้มีระเบียบกองทุนวิจัยและ

สร้างสรรค์ 

 
1. นําเสนอหลักการการจัดทํา

ก อ ง ทุ น วิ จั ย เ ข้ า ส ภ า
มหาวิทยาลัย  

 
ก.ย. - ธ.ค.55 

 
 

 
- 

 
- 
 

วัชรี น้อยพิทักษ์ 
ปัทมาพร เกิดแจ้ง 
เอกพันธ์ หวานใจ 
กรรณิกา ตะกรุดโทน 
 

 

 

    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

1 มีระเบียบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย มี มีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2   สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2  

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.2 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย  
     และสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาตรการ 
 2.1  ประสานงานทุนวิจัย/กิจกรรม โครงการ 
      ประเภทต่างๆ 

1.  ทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 งบประมาณแผ่นดิน  
 
 
 
 1.2 เงินรายได้นอกงบประมาณ  

- โครงการผลิตงาน
สร้างสรรค์เชิงวิชาการ 

 
 

- ประเภทโครงการวิจัย
สถาบัน 

 
- ทุนอุดหนุนการวิจัย/

สร้างสรรค์จากกองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์
ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภท
โครงการวิจัย/สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจําปี 2556 

 

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 
ต.ค.55 - ก.ย.56 

 
 

 
 

มี.ค. – 30 ก.ย.56 
(สามารถใช้งบฯได้ถึง 30 

มี.ค.57) 
 

ต.ค.55 - ก.ย.56 
 
 

พ.ค. 56  
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

 
30,543,000 

(องค์ความรู้ 7+ 
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 18) 
 

600,000  
 
 

 
100,000  

 
 

600,000 
 
 

 
 
 
 
 

 

- 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

 
 
 
 

กองทุนวิจัยฯ ของ
สถาบันวิจัยฯ 

 
 

เงินรายได้ 
 
 

กองทุนวิจัยฯส่วนกลาง 
 
 
 

 
 
 
 

 

- 

 
ฝ่ายบริการการวิจัย 

(ตปนีย์) 
 
 
 

เจษฎา 
 
 

 
เอกพันธ์ 

 
 

หรรษา 
 
 

 
 
 
 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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     ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

2 จํานวนโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจาก งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 
2557 

70 โครงการ 88 โครงการ  

3 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก กองทุนวิจัย ประเภทโครงการผลิตงาน
สร้างสรรค์เชิงวิชาการ 

6 โครงการ 6 โครงการ  

4 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก เงินรายได้นอกงบประมาณ ประเภท
วิจัยสถาบัน 

ไม่ต่ํากว่า 1 โครงการ 1 โครงการ  

5 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์สว่นกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทโครงการวิจัย/
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2556 

6 โครงการ 6 โครงการ  

6 จํานวนองค์กรที่ทําสัญญาความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 องค์กร 3 องค์กร  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3   คณาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการทําวิจัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3  

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับ 
 

มาตรการ 
3.1 จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน

ทักษะ ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
ให้กับนักวิจัย 

 

1. โครงการอบรมการเขียน
บทความภาษาอังกฤษเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2. โครงการอบรมการจัดทํา
ข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ 
NRPM 

3. โครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
ภายใต้หัวข้อ การท่องเที่ยว  

 4.   สัมภาษณ์คณาจารย์ ศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
สาขาวิชาศิลปะและศิลป
ประยุกต์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การ
ทํางานวิจัย/สร้างสรรค ์ลงใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

พ.ค.56 
 
 
 
 

ก.ย.56 
 
 

มิ.ย. – ส.ค.56 
 
 
 

ต.ค.55 - ก.ย.56 

52,500 
 
 
 
 
 

15,000 

 

300,000 
 
 

 
 

- 
 
 

 

 

ค่าลงทะเบียนจาก
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 
 
 

เงินรายได้ 

 
 

เงินรายได้ 
 
 

 
 

- 

ฝ่ายบริการการวิจัย 

(หรรษา) 
 
 

 
 

ฝ่ายบริการการวิจัย 

(ตปนีย์) 
 

เอกพันธ์ 
 
 

 
 

ฝ่ายประสานงานการ
พัฒนา 

งานประชาสัมพันธ์ 

(อารีย์วรรณ) 
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    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

7 จํานวนนักวิจัยที่เข้ารับการอบรม 25 คน 35 คน  
8 จํานวนอาจารย์และศิษย์เก่าที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทํางานวิจัย/

สร้างสรรค ์
3 สาขาวิชา 3 สาขาวิชา  

9 จํานวนนักวิจัยที่เข้ารับการอบรม NRPM   30 คน 45 คน  
10 จํานวนร่างข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์เชิงบูรณาการระหว่างคณะ

วิชา 
ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

โครงการ 
3 ชุดโครงการ  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4   มหาวิทยาลัยศิลปากรมีชื่อเสียงจากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4  

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.4 ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยและ 

       สร้างสรรค ์
 

มาตรการ 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์

ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่
สาธารณชน 

 

 
1. จัดประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผ ล ง า น วิ จั ย / ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 
ครั้งที่ 6” 

2. นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2556 (Thailand Research 
Expo 2013) ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3. สถาบัน วิจั ยและ พัฒนา กับ
ชุ ม ช น ใ น วั น สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์ 

4. โครงการ Creative Inspiration 
Zone 
 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทดสอบวัสดุด้วยวิ ธีทาง
วิทยาศาสตร์และการเลือกใช้
วัสดุ เ พื่อการอนุ รักษ์ผลงาน
ศิลปกรรม 

6. โครงการประชาสัมพันธ์การ
ประชุ ม วิ ช ากา รและ เสนอ
ผ ล ง า น วิ จั ย ส ร้ า ง ส ร ร ค์

 
16 – 18 ม.ค. 56 

 
 
 

ส.ค. 56 
 
 
 

ส.ค. 56 
 
 

ส.ค. 56 
 
 

17 – 18  มิ.ย. 56 
 
 
 

 
พ.ค. – ก.ย. 56 

 
 

 
1,000,000 
300,000 

 
 

100,000 
500,000 

 
 

20,000 
 
 

15,000 
 
 

30,000 
 
 
 

 
100,000 

 
 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ 
 
 
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ 
 

 
เงินรายได้ 

 
 

เงินรายได้ 
 
 

เงินรายได้ 
 
 
 

 
เงินรายได้ 

 
 

 
สถาบันวิจัยฯ 

 
 
 

ฝ่ายสร้างสรรค ์
 
 
 

ฝ่ายข้อมูลฯ 
(สุพรชัย) 

 
ฝ่ายสร้างสรรค ์

(กรรณิกา) 
 

ฝ่ายสร้างสรรค ์
(กรรณิกา) 

 
 

 
อารีย์วรรณ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะน า น า ช า ติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 
ครั้งที่ 7” 

7. จัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (ฉบับภาษาไทย ) 
ส า ข า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ 

8. จัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษ)  
- สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Silpakorn 
University Science and 
Technology Journal, 
SUSTJ) 

     - สาขามนุษยศาสตร์  
      สังคมศาสตร์และศิลปะ  
      (Silpakorn University  
     Journal of Social Sciences  
     ,Humanities , and Arts) 
9. จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ฉบับสมบรูณ์ 
10.  โครงการคลินิกวิจัย 
11. จัดพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในสิ่ง

ตีพิมพ์มาตรฐานสากล 
 
 

 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.พ. 56 
 

ต.ค. 55 – ม.ค. 56 
ต.ค. 55 – ธ.ค. 56 

 
 
 

 
 
 

650,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 
 

84,000 
20,000 

 
 
 

 
 
 

เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินรายได้ 
 

เงินรายได้ 
เงินรายได้ 

 
 
 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายบริการการวิจัย 
(หรรษา) 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. จัดทําจุลสารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

13. จัดทําจุลสารเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

14. จัดทําข่าวสร้างสรรค์ 
15. จัดทํารายการวิทยา

อินเทอร์เน็ต 
 
16. Hall of Frame 
 
17. การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

และผลงานวิจัยดี 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 

ต.ค. 55 – ก.พ. 56 

- 
 

32,000 
 
- 
- 
 
 
- 
 

135,000 

- 
 

สกอ. 
 
- 
- 
 
 
- 
 

เงินรายได้ 

 
ฝ่ายประสานงานการ

พัฒนา 
งานประชาสัมพันธ์ 

(อารีย์วรรณ) 
 
 
 

ฝ่ายข้อมูลฯ 
วัชรี/ปัทมาพร 

ฝ่ายบริการการวิจัย 
(หรรษา) 
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    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

11 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย/สร้างสรรค์สู่สาธารณชน 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 
86.12 

 

12 จํานวนหน่วยงานที่ทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 7” 

ไม่น้อยกว่า 500 แห่ง 830 แห่ง  

13 ร้อยละของการดําเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 100  

14 จํานวนผลงานวิจยัที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการจดัพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์

ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 1 ผลงาน  

15 จํานวนบทความวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 3 ผลงาน  

16 จํานวนผลงานวิจยัที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการจดัพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล 

ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 1 ผลงาน  

17 จํานวนผลงานที่จัดทําหอเชิดชูเกียรติ 1 ผลงาน 3 ผลงาน  

18 จํานวนผลงานวิจยัที่เสนอขอรับทุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 4 ผลงาน  
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านบริการวิชาการ 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5   มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทต่อชุมชน 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5  

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.5 เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย  
     สร้างสรรค์สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบและ  
     ต่อเนื่อง 
 
มาตรการ 
5.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความ 
     เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยไม่คิด 
     ค่าใช้จ่าย 

 
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีสู่ชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (วิทยากร) 

 
2. จัด ทํา เอกสาร เผยแพ ร่ทาง

อินเตอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชุมชน 

 
ต.ค.55 - ก.ย. 56 

 
 
 

ต.ค.55 - ก.ย. 56 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
ฝ่ายข้อมูลฯ 
(สุพรชัย) 

 

     

    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

19 จํานวนโครงการที่ได้ดําเนินการตามแผน อย่างต่ํา 1 โครงการ 3 โครงการ  

20 จํานวนเรื่องที่จัดทําเอกสารคู่มือ 2 เรื่อง 2 เรื่อง  
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการบริหารจัดการ 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6   สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6  

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.6 มีการดําเนินงานตามพันธกิจของ

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ 
6.1 สร้างระบบและกลไกในการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปี 

 
2. จัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่

สอดคล้ อ ง กั บภา รกิ จ ขอ ง
หน่วยงาน 

3. การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

5. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

6. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรประจําปี 

 
 

พ.ย.55 - เม.ย. 56 
 
 
 

ต.ค.55 - ก.ย. 56 
 
 

ต.ค.55 - ก.ย. 56 
 

ก.ค. 56 
 
 

ก.พ. - ก.ย. 56 
 
 

ก.พ. - ก.ย. 56 

27,200 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

16,000 
 
 

10,000 
 
 
- 

เงินรายได้ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

เงินรายได้ 
 
 

เงินรายได้ 
 
 

เงินรายได้ 

คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการวางระบบ
และจัดทําแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
ฝ่ายข้อมูลฯ 

(วัชรี) 
 

สํานักงานเลขานกุาร 
(ศรีอัมพร) 

 
สํานักงานเลขานกุาร 

(ศรีอัมพร) 
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    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

21 มีการประชุมทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1 ครั้ง/ป ี  

22 มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน  

23 มีการรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ป ี  

24 ระดับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่ต่ํากว่า 3.51 4.36  

25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 100  
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     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7   สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยระบบสารสนเทศ 
     แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7  

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ 
1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ 
 
มาตรการ 
7.1 จัดทําระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ง า น วิ จั ย / ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (ระยะ
ที่ 1) 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย/
สร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  (ระยะที่ 2) 

 
 

 
3. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

(www.surdi.su.ac.th) 
4. เว็บไซต์เครือข่ายวิจัย

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

5. เว็บไซต์การประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค”์ 
(www.surf.su.ac.th) 

 
ต.ค. 55 - มี.ค. 56 

 
 
 
 

มี.ค. 56 - ก.ย. 56 
 

 
 
 
 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 
 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 

 
399,000 

 
 
 
 

450,000 
 
 
 

 
 
 

- 
 
- 
 
- 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

ปี 2555 
 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน  
ของมหาวิทยาลัย (ผ่าน

ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
ปี 2555 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

ฝ่ายข้อมูลฯ 
(วัชรี / ปัทมาพร / 

เอกพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
(อารีย์วรรณ) 

 
 
 



 (24) 

    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย 

26 ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

27 จํานวนเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาปรับปรุง 3 เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์  

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

จํานวนตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

ร้อยละของการ 
บรรลุเป้าหมาย 
(ร้อยละ 85) 

จํานวนตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

จํานวนตัวชี้วัด 
ที่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการ 
บรรลุเป้าหมาย 
(ร้อยละ 85) 

ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4  (1 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 5 มาตรการ 25 
กิจกรรม) 

 
4 

 
4 

 
ร้อยละ 100  

 
18 

 
18 

 
ร้อยละ 100  

ด้านบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  (1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 มาตรการ 2 
กิจกรรม) 

 
1 

 
1 

 
ร้อยละ 100  

 
2 

 
2 

 
ร้อยละ 100  

ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 (2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 มาตรการ 6 
กิจกรรม) 

 
4 

 
4 

 
ร้อยละ 100  

 
5 

 
5 

 
ร้อยละ 100  

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 (2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 มาตรการ 5 
กิจกรรม) 

 
2 

 
2 

 
ร้อยละ 100  

 
2 

 
2 

 
ร้อยละ 100  

รวม 
11 11 ร้อยละ 100  

(บรรลุเป้าหมาย) 
27 27 ร้อยละ 100  

(บรรลุเป้าหมาย) 
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7.  การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 7.1 การจัดสรรทุนจากแหลง่ทนุต่างๆ 

ตารางที่  4    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบันวิจยัและพัฒนาจัดสรร 
                   จําแนกตามปีงบประมาณ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

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

2. งบรายได้ 
    2.1  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
     
    2.2  วิจัยสถาบัน 
    2.3  ส่งเสริมงานวิจัย/สร้างสรรค์
นักศึกษา 
    2.4  ทุนพัฒนาข้อเสนอการวจิยั 
(Proposal) 
    2.5  ทุนโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เชิงวิชาการ 
    2.6  เงินรายได้จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.7  เงินรายได้จากกองทุนพัฒนา วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี และงานวิจยั   
    2.8  ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการ 

 
699,580 

 
30,000 
240,000 

 
30,000 

 
- 
 

935,080 
 
- 
 
- 

 
500,000 

 
25,000 
330,000 

 
15,000 

 
- 
 

467,400 
 

715,000 
 
- 

 
600,000 

(กองทุนวิจัยฯ) 

100,000 
- 
 
- 
 

600,000 
 

890,000 
 

488,780 
 

300,000 

 
- 
 

90,000 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

200,000 
 

270,000 
 

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

 
 
 
 

1,998,525 
 
 

800,000 
 

549,340 
 
- 
 
 
 

10,593,100 

 
 
 
 

2,724,700 
 
 
- 
 
- 
 

2,304,520 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,500,000 
 
 

1,000,000 
 

428,572 
 
- 
 
 
 
- 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีจัดสรร  
รายการ ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ  

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
อุดมศึกษา 69 แห่ง แผนงานเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 70 แห่ง แผนงานสง่เสริมและ
สนับสนนุการวิจยั งบเงนิอุดหนุนเฉาะกจิ 
      -  โครงการสง่เสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ    
   3.3  จากสถาบนัคลงัสมองของชาติ    

 
 
- 
 
 
- 
 
 

305,250 

 
 

3,500,000 
 
 
- 
 
 

95,000 

 
 
- 
 
 

1,341,665 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

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

   หมายเหตุ    ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
 

7.2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ในปี พ.ศ. 2556-2557 สถาบันวิจัยฯ ได้พิจารณาผลงานวิจัยให้
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และดี ดังนี้        

สาขาวิชาท่ีได้รับ
รางวัล 

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
รางวัล

ผลงานวิจัย / 
เงินรางวัล 

ปี พ.ศ. 2556    
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก 

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

ดีเด่น  
 (30,000 บาท) 

วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซ่ึงปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา และ
คณะ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

ดี  
(15,000 บาท) 

ศิลปะและศิลป
ประยุกต์ 

การสร้างสรรค์งานทอมัดหม่ีร่วมสมัย ผศ.ประภากร สุคนธมณี 
(คณะมัณฑนศิลป์) 

ดี  
(15,000 บาท) 

ปี พ.ศ. 2557    
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ 

การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวก 
สําหรับนําส่งยีน 

รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต 
และคณะ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

ดี  
(10,000 บาท) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์ ผศ.สุพาณี วรรณาการ 
(คณะอักษรศาสตร์) 

ดี  
(10,000 บาท) 

ศิลปะและศิลป
ประยุกต์ 

การขยายผลการประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณ
ด้ังเดิมเร่ืองสุนทรียะการใช้ศิลปะเคร่ืองทองไทยสู่
การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอด 

ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ 
(คณะมัณฑนศิลป์) 

ดี  
(10,000 บาท) 

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

สร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
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          7.4  การประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
            ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 7.4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานราก และ
กิจกรรม “Creative Inspiration Zone” ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ 
บริเวณลานจอดรถหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 7.4.2 การนําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2556” วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ  
 7.4.3 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย 
ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 7.5  การประชุม อบรม เสวนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิจัย/สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและคณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 7.5.1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร “การทดสอบวัสดุด้วยวิธทีางวทิยาศาสตร์และการเลือกใช้วัสดุเพื่อ
การอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม”  เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 

7.5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการวจิัยของคณาจารย์มหาวทิยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ 24-30 
เมษายน 2557 ประกอบดว้ยหวัข้อการบรรยาย ดังนี้  
          7.5.2.1 การเขยีนข้อเสนอการวิจัยเพือ่ขอรับทนุสนับสนุนการวิจัย (วันที่ 24 เมษายน 2557) 
          7.5.2.2 แนวทางการใช้หลักสถติิและโปรแกรม SPSS ในการวจิัย : สาขาวิทยาศาสตร์ (วันที่    
                                29 เมษายน 2557) 
          7.5.2.3 แนวทางการใช้หลักสถติิและโปรแกรม SPSS ในการวจิัย : สาขามนุษยศาสตร์และ 
                                สังคมศาสตร์ (วันที่ 29 เมษายน 2557) 
          7.5.2.4 การเขยีนบทความวิจยัเพื่อการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (วันที่ 30 เมษายน  
                                2557) 

         7.5.2.5 การผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยในการผลิตหนังสือวิชาการและงานรับใช้สังคม  
                     (วันที่ 30 เมษายน 2557) 
7.5.3 จัดบรรยาย โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ หัวข้อความม่ันคงทางอาคาร เมื่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดําเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

7.5.4 การบรรยาย โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (‘R2R’ : Routine to Research) เรื่อง 
“แนวคิด ‘R2R’ และหลักการทําวิจัยโดยใช้งานประจําเป็นฐาน” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 

7.6  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 - ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ออกปีละ 2 ฉบับ          
      - ฉบับภาษาอังกฤษ ออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   “Silpakorn 
University Science and Technology Journal” (SUSTJ) และสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปะ  “Silpakorn University Social Sciences, Humanities, and Arts Journal” (SUSHAJ 
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8.  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นตาม 
พันธกิจในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังรายละเอยีดแสดง
ในตารางที่ 5  
                    ตารางท่ี  5   โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแกส่ังคม ชุมชน 
 

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

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 
ผู้เข้ารว่ม 

(จํานวนคน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการโดยการต้ังของบประมาณไว้ในแผนการ
ดําเนินงาน 

1 โครงการการนําเสนอผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่ชุมชนฐานราก
ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (21-23 
ส.ค.56) 

130 142 20,000 
(เงินรายได้) 

142 86.00 

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

40 76 15,000  
(เงินรายได้) 

73 85.20 

3 โครงการ การนําเสนอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงาน “การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” 
(23 -27 ส.ค.56) 

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

(เงินรายได้) 

1,017 86.60 

4 โครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7 : บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป”์ (24-26 มี.ค.57) 

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

(เงินรายได้) 

270 86.00 

5 โครงการพัฒนาศกัยภาพการวิจัยของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2.1 การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (24 เม.ย.
57) 
2.2 แนวทางการใช้หลักสถิติและ
โปรแกรม SPSS ในการวิจัย : สาขา
วิทยาศาสตร์ (29 เม.ย.57) 
2.3 แนวทางการใช้หลักสถิติและ
โปรแกรม SPSS ในการวิจัย : สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (29 
เม.ย.57) 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
(เงินรายได้) 

116 88.00 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (29) 

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

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(จํานวนคน) 
ผู้เข้ารว่ม 

(จํานวนคน) 
งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

2.4 การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (30 
เม.ย.57) 
2.5 การผสมผสานองค์ความรู้จากการ
วิจัยในการผลิตหนังสือวิชาการและ
งานรับใช้สังคม (30 เม.ย.57) 

 
 
 
 
 

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ 1,370 1,750 
1,975,000 

 งบประมาณแผ่นดิน  
= 1,200,000 

 เงินรายได้ = 775,000 
1,618 86.36 

การเป็นวิทยากรบรรยาย / การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภายนอก 
1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ

อบรมการทําเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด  
ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
(27-29 มี.ค.57 /21-23 และ 28-30 
เม.ย.57) 

120 150 - - - 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ 120 150 - - - 

 

9.  การบริหารจัดการ 

9.1 งบประมาณ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มา

ของงบประมาณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน

รายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

รวม 

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

หมายเหตุ  :  1. เงินรายได้ข้อมูลจากระบบ MIS   
   2. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 
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ตารางที ่7  รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ  2556  จําแนกตามหมวดรายจา่ย                
 

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

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

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

   2. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 

 
ตารางที่ 8    รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงาน 
 

รายจ่าย 
รายการ รายรับ (บาท) 

เงินเดือน งบดําเนินงาน เงินอุดหนุน 
รวมรายจ่าย

ท้ังหมด (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ 

1. งานผู้สาํเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

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

2. งานวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

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

3. งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ 

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

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

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

 
ตารางที ่9    รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามหมวดรายจ่าย                  

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

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 389,151.60  389,151.60  0.00 100 

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 220,472.00  220,472.00  0.00  100 

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

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 101,734.30  101,734.30  0.00  100 

5. หมวดงบลงทุน 7,990.00 7,990.00 0.00 100 

6. หมวดเงินอุดหนุน3 1,151,874.13  1,051,874.13  100,000.00 91.32 
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รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ 

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

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

 
ตารางที่ 10    รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงาน  

รายจา่ย 

รายการ รายรับ (บาท) 
เงินเดือน งบดําเนินงาน สาธารณูปโภค งบลงทุน เงินอุดหนุน 

รวมรายจา่ย
ท้ังหมด (บาท) 

 

ร้อยละ
การ

เบิกจา่ย
จากยอด
รายรับ 

1. งานพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

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

2. วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี3 

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

3. งานบริหารการ
วิจัย 

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

4. งานจัดพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และรางวัลวิจัยดีเด่น
และดี3 

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

รวมทั้งหมด 2,470,000.00 609,623.60 598,777.97 101,734.30 7,990.00 1,051,874.13 2,370,000.00 95.95 
หมายเหตุ  :  1. ขอ้มูลจากระบบ MIS รายงานการคุมงวดจ่ายเงิน และรายการงบประมาณ เงินรายได้ (โครงการปกติ)  
                    งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 

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

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณ จํานวนทั้งส้ิน 37,795,000.00 

บาท จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ ดังนี้  งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 35,325,000.00 บาท และ
งบประมาณจากเงินรายได้ จํานวน 2,470,000.00 บาท  
  
  
  
  



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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 (32) 

 9.2 อาคารสถานที่ 

 อาคารสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยไว้ดังนี้   

            ตารางที ่11   ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นทีใ่ช้สอยของสถาบันวิจยัและพัฒนา  
อาคารสถานที ่ ใช้งานพื้นที ่ จํานวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) 

1. อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ห้องผู้บรหิาร 3 82.8 

 ห้องปฏิบัตงิานของจนท. 3 288 

 ห้องระเบียงวิจยั 1 52.2 

 ห้องประชุม 1 105.65 

 ห้องอาหารด้านหน้า 1 28 

 ห้องเก็บพัสดุสํานักงาน 1 70 

 ห้องเก็บเอกสาร 1 48.45 

 ห้องถ่ายเอกสาร 1 15 

 ห้องน้ําชาย-หญงิ 2 32 

 ห้องโถงประตทูางเข้า
สถาบันฯ 

1 16.40 

 บริเวณทางเดิน 1 51 

 พื้นที่รวม 17 789.5 

     หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 
 
 9.3 การพัฒนาบุคลากร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการสนับสนุนให้เข้ารับ
การประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 12 

ตารางที่  12  แสดงรายช่ือบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ / อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2556 
                   (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1 นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ ศึกษาดูงาน 
ด้านสื่อสารมวลชน 

14 มิถุนายน 
2556 

บริษัท มติชน จํากดั 
(มหาชน) / 
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี 

ในประเทศ 

2 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
เรื่อง “การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจยัและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย

  12 
มิถุนายน
2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
นายเจษฎา แดงเลอืด 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวกรรณกิา ตะกรุดโทน 

ศิลปากร” 

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจยัและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 
 

  25 
มิถุนายน
2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

4 นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ

โครงการอบรมหลกัสูตร 
“การเบกิจา่ยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม” 

5 กรกฎาคม 
2556 

สํานักงานอธิการบดี /หอ้ง
ประชุมช้ัน 3 สาํนักงาน
อธิการบดี ตลิง่ชัน 

ในประเทศ 

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 
“การใช้งานระบบฐานข้อมูล
งานวจิัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

  9 
กรกฎาคม

2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

6 
 

นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 
นางสาวอภิชญา จนัทรักษา
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
 

โครงการอบรมหลกัสูตร 
“แนวทางในการบริหาร
จัดการพสัดุและการจดัซ้ือจัด
จ้าง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม” 

10-11 
กรกฎาคม 

2556 

สํานักงานอธิการบดี /หอ้ง
ประชุมช้ัน 8 อาคาร 50 ป ี

ในประเทศ 

7 นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ สัมมนา “Thailand Green 
IT 2013” 

11 
กรกฎาคม 

2556 

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

ในประเทศ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

8 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 

โครงการจัดการความรู้ของ
กองงานวิทยาเขต เรื่อง 
“บําเหน็จ บาํนาญ 
ข้าราชการ” 

20 สิงหาคม 
2556 

กองงานวิทยาเขต /  
ห้องประชุม อธ.1302 
สํานักงานอธิการบดี 

ในประเทศ 

9 นายเจษฎา แดงเลอืด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสรา้ง
แบบจาํลอง 3 มิต ิด้วย 
Sketch Up 2013” 

16 กันยายน 
2556 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล /
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
Lab 101 ช้ัน 1 กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในประเทศ 

10 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 
นางอาํไพ อุดมสดุ 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 

โครงการอบรมหลกัสูตร “กล
ยุทธ์การพัฒนาตนเองเพ่ือ
การบริการสู่ความ
ประทับใจ” 

17 กันยายน 
2556 

กองการเจา้หน้าท่ี / 
ห้องประชุม 314-315 
สํานักงานอธิการบดี ตลิง่ชัน 

ในประเทศ 

11 นางสาวกรรณกิา ตะกรุดโทน   
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ  
นายเจษฎา แดงเลอืด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้ระบบบรหิารงานวิจัย
แห่งชาติ (ระบบ NRPM ) 
ประจําป ี2556” ช่วงท่ี 2 
(พฤษภาคม – กันยายน 
2556) 

20 กันยายน 
2556 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัย
แห่งชาติ (วช.) /  
ห้องประชุมพลโทพระยาศัล
วิธานนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) 

ในประเทศ 

12 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบรหิารจดัการข้อมูล
และจัดทําสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
ข้อมูลในระบบ NRPM “  

26 กันยายน 
2556 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัย
แห่งชาติ (วช.) / สํานัก
บริการคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

ในประเทศ 

13 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ  
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

การสัมมนาเรื่อง “ระบบการ
ย่ืนขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ” 

14 
พฤศจิกายน 

2556 

โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

14 นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
 

การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“แนวทางการทําวจิัยแบบสห
วิทยาการ” 

11 ธันวาคม 
2556 

ห้องประชุม 407 ช้ัน 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

15 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 

โครงการอบรมเรือ่ง “การ
เสริมสร้างความรูค้วามเขา้ใจ
การจัดอันดบัมหาวิทยาลัย
เข้า สูร่ะดับโลก” 

29 มกราคม 
2557 

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

ในประเทศ 

16 นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
 

โครงการอบรมเรือ่ง “การ
เขียนเอกสารอ้างอิงสําหรับ
การพมิพ์วิทยานิพนธ์” 

29 มกราคม 
2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร /หอ้ง
ประชุมช้ัน7 อาคาร 50 ปี 
มศก.นฐ. 
 

ในประเทศ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

17 นายเอกพันธ ์หวานใจ 
นางสาวปัทมาพร เกิดแจง้ 
 

โครงการอบรมเรือ่ง “การ
พัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัยทาง
สังคมศาสตร ์ 

17 มกราคม 
2557 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร /หอ้ง
ประชุมช้ัน7 อาคาร 50 ปี 
มศก.นฐ. 
 

ในประเทศ 

18 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอาํไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุดโทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง การใช้โปรแกรม Excel 
2007 

4 กุมภาพันธ์ 
2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ห้องปฏิบตัิการ 2301 ช้ัน 3
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในประเทศ 

19 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอาํไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุดโทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ
ราชการสถาบันวจิยัและ
พัฒนาและศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระ
นางเจา้สริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถและ
สถาบันพิพิธภัณฑ์    การ
เรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

27 
กุมภาพันธ์ 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัย
ศิลปากร และกรุงเทพฯ 

ในประเทศ 

20 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอาํไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุดโทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นายเอกพันธ ์หวานใจ 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
เร่ือง “การใช้สื่อ IT ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางาน” 

28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (36) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

21 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเรือ่ง 
“กระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติดา้นการจดัซ้ือจัดจา้ง 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
มือใหม่” 

1-3 
พฤษภาคม 

2557 

สมาคมนักบรหิารพัสดุแห่ง
ประเทศไทย / ณ โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ในประเทศ 

22 นายสุพรชัย มั่งมีสทิธิ์ 
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 
นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร 
นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ 
นางสาวหรรษา นิลาพันธ ์
นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
นางอาํไพ  อดุมสดุ 
นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ 
นางสาวนํ้าผึง้ เมืองสมบตั ิ
นางสาวกรรณกิา ตะกรุดโทน 
นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา 
นางลดัดา กุลชร 
นางสาวเขมรินทร ์เพ็ญแสงอ่อน  
นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจวรกลุ 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้
เรื่อง   “การบริหารงานวจิัย
แบบครบวงจร” 

8 
พฤษภาคม 

2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 
ณ ห้องประชุมสถาบันวจิัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ในประเทศ 

23 นางสาวณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ ์ ประชุมการถ่ายทอด 
อัตลักษณ์องค์กร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 
พฤษภาคม 

2557 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
สํานักงานอธิการบดี ตลิง่ชัน 
/ ณ ห้องประชุมนริศรานุวดั
ติวงศ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักงานอธิการบดี ตลิง่ชัน 

ในประเทศ 

24 นางสาวณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ ์ โครงการสัมมนา “การแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณไ์อที” 

22-23
พฤษภาคม 

2557 

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

ในประเทศ 

 
ตารางที่ 13  โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2556 
                 (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม  
Excel 2007 

งานการเจ้าหน้าท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2557 

 

12 6,000 

2 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ
ราชการสถาบันวจิยัและพัฒนา 
และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผา้ใน
สมเดจ็พระนางเจา้สิรกิิติ์ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 

2557 
 

15 13,000 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (37) 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พระบรมราชินีนาถ และสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

3 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เรื่อง 
“การใช้สื่อ IT ให้เกิดประโยชน์
ในการทํางาน” 

งานการเจ้าหน้าท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

14 4,500 

4 การให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ
แก่บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าท่ี 4  มีนาคม 
2557 

19 3,000 

5 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เรื่อง 
“การบรหิารงานวจิัยแบบครบ
วงจร” 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

8 
พฤษภาคม 

2557 

19 2,635 

 
ตารางที่ 14  โครงการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2556 
                  (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) 

ลําดับ ชื่อโครงการ วิทยากร ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้เรื่อง 
“การใช้สื่อ IT ให้เกิดประโยชน์
ในการทํางาน “ 

อาจารย์สมุิตร์ เขียววิชัย 28 
กุมภาพันธ์ 

2557 

12 4,500 

2 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
เรื่อง “การบรหิารงานวจิัยแบบ
ครบวงจร” 

คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

8 
พฤษภาคม 

2557 

19 1,785 

 
10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพฒันา 
10.1 พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน

ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
10.2 ส่งเสริมให้มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา

และสะท้อนคุณภาพของหน่วยงานตามพันธกิจกลักของหน่วยงานอันได้แก่การสร้างระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

10.3 ส่งเสริมให้นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานและนําผลการ
ประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

10.4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้แนวทางการจัดการ
ความรู้ 

10.5 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของตนเอง  เพื่อสะดวก
ต่อการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ วางแผน พัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (38) 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และต่อมาในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบการประเมินคุณภาพภายใน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.   ระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้จัดให้มีการดําเนินงานประเมิน
คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปี
และต่อเนื่อง มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย มีการ
กํากับดูแลให้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อพิจารณารายงานและผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน และนําไปใช้กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน พร้อม
ทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ ข่าวสาร และเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 2.   ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) 
และเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานตามลําดับเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดย
มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของฝ่ายต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และนําผลการติดตามมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และได้นําเสนอให้กับ
สํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3.   ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี  หน่วยงานได้มีระบบการพัฒนาคุณภาพ
ประกอบด้วย การทบทวนนโยบายคุณภาพ มีการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน และ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ด้วย
กระบวนการคุณภาพ PDCA การพัฒนาระบบและกลไก การควบคุมให้การใช้ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพและการพัฒนาการดําเนินงาน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์คุณภาพเพื่อพัฒนาพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามปณิธานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตาม
นโยบายและระบบที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่างครบถ้วน 

11.  การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการ
นําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินฯ มาทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใช้หลักการ PDCA ดังนี้ 
 1)   การวางแผน (Plan) ได้ดําเนินการดังนี้ 
   1.1)   แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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  1.2)   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน 
  1.3)   จดัทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ   
  1.4)   จดัทําปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.5)   จดัทําแผนการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล ตามราย
องค์ประกอบ  
 2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผน โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1)   การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทกุโครงการจะมีการประเมินผล 
  3.2)   มีการตดิตามและรายงานผลตามรายองค์ประกอบให้มหาวิทยาลัยทราบตามระบบ 
  3.3)   ทุกส้ินปกีารศึกษาหน่วยงานจะจัดทํารายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
  3.4)   สถาบันวจิัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการประเมินประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4)   การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานโดยดําเนินการ 
ดังน้ี 
  4.1)   มกีารนําผลการประเมินมาทบทวน ปรบัปรุง การดําเนนิงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
  4.2)   นําผลการประเมินแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานและที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
  4.3)   มีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าว แล้วนําผลมาปรับใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี ที่มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ  
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กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
      สร้างความตระหนัก 
      พัฒนาความรู้และทักษะ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน 
    คุณภาพของหน่วยงานและ 
    คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
4. จัดทําปฏิทินกระบวนการ 
 

การดําเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
      กําหนดเป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
      จัดลําดับความสําคัญของ 
          เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
      กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
      กําหนดระยะเวลา 
      กําหนดงบประมาณ 
      กําหนดผู้รับผิดชอบ 
 
 

 การรายงาน 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําปี 
      รวบรวมผลการดําเนินงาน 
         และผลการประเมิน 
      รวบรวมเอกสารอ้างอิง 
      วิเคราะห์ตามเกณฑ์ 
          มาตรฐาน 
      เขียนรายงาน 
                

2. ดําเนินการตามแผน (D) 
      จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
      จัดสรรทรัพยากร / สิ่งอํานวย 
         ความสะดวกสนับสนุน 
      ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
      กํากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน 
    รายงานผล      
      
 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
        ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
         วางแผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
         จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
        เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อ 
           สาธารณชน 
 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
      ติดตาม / ตรวจสอบ 
      วิเคราะห์ข้อมูล 
    ประเมินปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค 
    หาวิธีการแก้ไข 
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12. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของ
คณะผู้ประเมิน ในปีการศึกษา 2555 ไปวางแผนพัฒนาทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่  15   แผนพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา สถาบนัวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศกึษา 2556 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินฯ ประจําปกีารศึกษา 2555 

 
ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
(*ผู้กํากับ 

** ผู้รับผิดชอบ) 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. มีแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี แต่ตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์ยังไม่ชัดเจน 
2. แผนปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปี มีตัวชี้วัดบางตัวไม่สอดคล้องกัน 
แนวทางแก้ไข : 
1. ควรกําหนดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์กับแผน
ประจําปีให้ชัดเจน 

 
 
 
 
1. กําหนดตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 8  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2556-

2557) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
1. ได้กําหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ใหม่ โดย
คํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

 
 
 
 
* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. การถือปฏิบัติจรรยาบรรณเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน 
2. การประเมินผลเชิงคุณภาพของการ
พัฒนาบุคลากร 
แนวทางแก้ไข : 
1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญและปฏิบัติจรรยาบรรณเพื่อ

 
 
 
 
1. อบรมให้บุคลากรเห็นความสําคัญ
และถือปฏิบัติจรรยาบรรณ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน 
2. เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ประมวลผลเชิงคุณภาพของการ
พัฒนาบุคลากร 
4. นําผลการประเมินไปวางแผน

 
 
 
 

7  ข้อตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2556-

2557) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1. เมื่อเดือน ต.ค.56 และ มี.ค.57 ได้
อบรมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณแก่
บุคลากรเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญ และ
มุ่งเน้นให้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
2. ได้เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณ โดยเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก
เป็นข้าราชการดีเด่น และร่วมแสดงความ
ยินดีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

 
 
 
 
* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 (43) 

ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
(*ผู้กํากับ 

** ผู้รับผิดชอบ) 
ความก้าวหน้าขององค์กร 
2. ควรเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ควรเน้นการประมวลผลเชิงคุณภาพของ
การพัฒนาบุคลากร 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากร 

พัฒนาบุคลากร หน่วยงาน  
3.  ได้มีการประเมินผลโครงการพัฒนา
บุคลากรในปี 2556 โดยเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ
ของแต่ละโครงการ เพื่อประมวลผลไป
วางแผนในการจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2557 
ต่อไป 
4. ได้นําผลไปปรับปรุงแผนในป ี2557 
โดยจัดทําเป็นแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 4 ปี และกําหนด
กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรโดยนํา
ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของ
บุคลากรมาเป็นข้อมูลประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกในการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบันแต่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรชัดเจน 
แนวทางแก้ไข :  
1. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
1. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
7  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2556-

2557) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
1.  ได้นําผลจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อ
พันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผล
การประเมนิความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 
มาปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดทําเว็บไซต์
ใหม่ การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนา

 
 
 
 
* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** ฝ่ายบริการการวิจัย /
ฝ่ายข้อมูลวิจัยและการ
พัฒนา / ฝ่ายประสานงาน
การพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
(*ผู้กํากับ 

** ผู้รับผิดชอบ) 
ศักยภาพนักวิจัย และการปรับสภาพ
พื้นที่ทางกายภาพของสถาบันวิจัยฯ เป็น
ต้น 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ดําเนินการสํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้บริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้กิจกรรม
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการ 
2. การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการฯ ต่อสังคมให้ครอบคลุม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
แนวทางแก้ไข :  
1. จัดกลุ่มงาน เพื่อสํารวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ที่เคยใช้บริการเดิม
และผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อน 
2. ควรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการฯ ต่อสังคมให้ครอบคลุม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. สํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ที่เคยใช้บริการเดิม 
และผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อน 
เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับความต้องการ 
2. ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการฯ ต่อสังคมให้
ครอบคลุมผู้เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

5 ข้อตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2556-

2557) 

  
 
 
 
 
 - 

 
 
 
 
 
1. ได้ทําแบบสํารวจความต้องการแก่
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ในการ
เข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดโครงการ 
2. ได้ประเมินผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการจัดโครงการบริการ
วิชาการทุกโครงการ โดยพิจารณาถึงการ
นําไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่
เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
โครงการในครั้งต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ / 
กรรณิกา ตะกรุดโทน / 
หรรษา นิลาพันธ์ 
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ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
(*ผู้กํากับ 

** ผู้รับผิดชอบ) 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้  
ข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. มีการดําเนินการจัดการความรู้แต่ยังไม่
ครบกระบวนการ 
แนวทางแก้ไข :  
1. ควรดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบ
ตามกระบวนการ 

 
 
 
 
1. ดําเนินการจัดการความรู้ให้ครบ
ตามกระบวนการ และขั้นตอนทั้ง 7 
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
6  ข้อตามเกณฑ์การ

ประเมิน 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2556-

2557) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
1 ได้ดําเนินการจัดการความรู้ครบทั้ง
กระบวนการ และเป็นไปตามขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ โดยได้จัดทําเป็น
แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ตั้งแต่การกําหนดประเด็น กลุ่มเป้าหมาย 
การรวบรวมความรู้ การแลกเปลี่ยน และ
การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน
ร่วมกัน 
 

 
 
 
 
* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ควรกําหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อให้สามารถวัด
ประสิทธิผลของการดําเนินงานได้อย่าง
แท้จริง 
 

 

 
 
 
 
1. ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์เพื่อให้สามารถวัดประสิทธิผล
ของการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง 
2. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนดให้ครบถ้วน
และรายงานต่อผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

5  ข้อตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 

 
ปีการศึกษา 2556 

(ปีงบประมาณ 2556-
2557) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1. ได้ทําการปรับตัวชี้วัดแล้ว และได้มี
การติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อเดือน
กันยายน 2556 

 
 
 
 

* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** คณะกรรมการวางระบบ
และจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอแนะ 
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ตัวบ่งชี้ความสําเรจ็ ตามข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
แผน/กิจกรรม การพัฒนา เป้าหมาย ช่วงเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
(*ผู้กํากับ 

** ผู้รับผิดชอบ) 
1. ควรมีหน่วย/ฝ่าย รวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก 
เพื่อสนับสนุนให้มีการขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยเพิ่มขึ้น 

1. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก เพื่อ
สนับสนุนให้มีการขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 7  ข้อตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2556-

2557) 

- 1. ได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอก โดย
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใน
หัวข้อ “แหล่งทุนวิจัยอื่นๆ” 

* ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
** งานประชาสัมพันธ์/ฝ่าย
บริการการวิจัย 

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (47) 

บทที่ 2 ส่วนสาระ 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบและ 11 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556  ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม  ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะ
ที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบว่าได้ดําเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
โดยมีผลการประเมินทั้ง 7 องค์ประกอบ ค่าคะแนน 5.00 หมายถึงการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มี
รายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   
ปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน ผลประเมิน 
1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 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 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 

การดําเนินการ 
ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

  

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ   
6 
 

มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจําป ีอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพจิารณา  

  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพัฒนาเพื่อ
พิจารณา 

  

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 3  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  8  ข้อ     ผลการดําเนินงาน  :    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  -  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  -  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันฯ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2556 - 2559 (ปรับแผน)
ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-1 และ สว 1.1.1-2)  
        โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้   

1.1 ได้มีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
และมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นหารือในการทําความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดและกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้นําผลการจากประชุมหารือ เสนอคณะที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 (เอกสาร
หมายเลข สว 1.1.1-3) เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดกิจกรรมและตัวช้ีวัดเพื่อ
นํามาปรับปรุงต่อไป  

1.2 ได้ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เสนอให้
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งจะดําเนินการจัดประชุมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทางชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
(เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-4) 

1.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝ่ัง
อ่าวไทย” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และปรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 ที่ปรับใหม่ตามวาระของผู้บริหาร โดยมีวิทยากรจาก
ภายในมหาวิทยาลัยให้การอบรมและให้คําแนะนําการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พร้อมกันนี้
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้นโยบายในการบริหารงานและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้แก่
บุคลากรทุกคนได้รับทราบ เพื่อพิจารณาระดมความคิด  และถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในปี 2556-2559 โดยมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ 
(เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-5) และต่อมาได้มีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 
6/2556 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอีกครั้ง 
เพื่อสรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการให้มีความ
สมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-6)  

1.4 จากน้ันได้นําผลสรุปที่ได้จากการอบรมและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เสนอต่อที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-7) เพื่อพิจารณา และนําข้อเสนอแนะมา
ปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน และปรับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ในรอบ 
6 เดือนสุดท้ายต่อไป 

1.5 มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 และนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ให้คณะที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2556 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-3) และครั้งที่ 7/2556 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 
(เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-8) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะสําหรับนํามาปรับปรุงแผนต่อไป  
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2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากร

ของสถาบันวิจัยฯ ได้รับทราบ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมง
ชายฝ่ังอ่าวไทย” ซึ่งมีการระดมความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การกําหนดตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ และ
ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-5) และได้มีการประชุม
ทบทวนอีกครั้งในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 
สว 1.1.1-6)  

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 พันธกิจที่สําคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  โดยทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ และการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์สู่สาธารณชน ดังนั้น ในกระบวนการแปลงกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน จึงเน้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักของหน่วยงาน ใน 2 พันธกิจ คือ การวิจัย และการบริการทาง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-1 และ สว 1.1.3-1)  

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาํเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (เอกสาร
หมายเลข สว 1.1.1-1 และ สว 1.1.3-1)  

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ที่กําหนดไว้ โดยดําเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน คือ พันธกิจด้านการวิจัย และการบริการทางวิชาการ  (เอกสารหมายเลข สว 1.1.3-1) 

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ปีละ 2 ครั้ง และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 6 เดือนแรก เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 
(เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-3) และรอบ 6 เดือนหลัง เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะสําหรับนํามาปรับปรุง/แก้ไข (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-8) โดยในรอบ 6 เดือนแรก ที่ประชุม
คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ได้แนะนําให้เพิ่มกิจกรรมในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัย อัน
ได้แก่ การเปิดเวทีนักวิจัยรุ่นใหม่พบนักวิจัยอาวุโส การเปิดเวทีสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตั้งโจทย์วิจัย  

 

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณา  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 
และสรุปผลแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละกลยุทธ์ และได้นําเสนอผลต่อที่ประชุมคณะที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เพื่อ
พิจารณา และมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-8)  

8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ได้นําข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาในรอบ 6 เดือน
แรก ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ในรอบ 6 เดือนหลัง โดยมีการเพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ “การ
ท่องเที่ยว”  (เอกสารหมายเลข สว 1.1.3-1) 
 
ตารางที่ 1.1-1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์

พันธกจิ 
จํานวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด 
จํานวนตัวบ่งชีท้ี่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของการ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ด้านการวิจัย 4 4 100.00 
ด้านการบริการทางวิชาการ 1 1 100.00 
ด้านการบริหารจัดการ 4 4 100.00 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00 

รวม 11 11 100.00 

ตารางที่ 1.1-2 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ 

พันธกจิ 
จํานวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด 
จํานวนตัวบ่งชีท้ี่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละของการ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ด้านการวิจัย 18 18 100.00 
ด้านการบริการทางวิชาการ 2 2 100.00 
ด้านการบริหารจัดการ 5 5 100.00 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00 

รวม 27 27 100.00 
จุดแข็ง :  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี  ทําให้ภารกิจของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีทิศทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1.  ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 1.1.1-1 ประเด็นแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2559 (ปรับแผน)  
(เกณฑ์ท่ี 1, 3 และ 4) 

สว 1.1.1-2 ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2563 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 1.1.1-3 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 2/2556 วันท่ี 20 มีนาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 6) 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
2.1 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ประเทศและมหาวิทยาลัย 

สว 1.1.1-4 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 4/2556 วันท่ี 5 เมษายน 2556 
(เกณฑ์ท่ี 1) 
ระเบียบวาระท่ี 2 การจัดประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สว 1.1.1-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง  “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวไทย” วันท่ี 
9-10 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 2) 

สว 1.1.1-6 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 6/2556 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556  
ระเบียบวาระท่ี 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  (เกณฑ์ท่ี 1 และ 2) 

สว 1.1.1-7 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 4/2556 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (2556-2559) 

สว 1.1.1-8 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 7/2556 วันท่ี 18 กันยายน 2556 (เกณฑ์ท่ี 1, 6 และ 7) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.2 รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนผลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) 

สว 1.1.3-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556  (เกณฑ์ท่ี 3, 4, 5 และ 8) 

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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องค์ประกอบที ่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 : เพ่ิมเติมคําอธิบายหมายเหตุ ดังนี้ 
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ึน 
 
 

การดําเนินการ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้

บุคลากรมีการพัฒนางานท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และค่านิยมจิตสาธารณะ 
  

2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด   
3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 4  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    7  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  7  ข้อ           ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย                                           
เป้าหมายปีต่อไป :  -  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : -  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์   

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และได้มีการ
ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ตามแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560) และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยนําข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังในอีก 5 ปี (พ.ศ.2557 – 2561) 
และผลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในระยะ 2 ปี (พ.ศ.2556 - 2557) รวมทั้งผลการ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556 มาเป็นข้อมูลเพื่อวางแผน
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จัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2557 (เอกสาร
หมายเลข สว 2.4.1-1 ถึง สว 2.4.1-7)    

2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด    
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกในการบริหารพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดทําแผนบริหาร

แผนพัฒนาบุคลากร และมีการดําเนินงานที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระบบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบและโปร่งใส มีการ
วิเคราะห์งาน (job analysis)  โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน จัด
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job 
evaluation) ที่มีรูปแบบที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มีการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่มให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางของตําแหน่ง
งานที่กําหนด มีการติดตามผลจากการส่งไปอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรการสร้างขวัญ
กําลังใจ เช่น มีเงินรางวัลประจําปี มีการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น มีการให้เงิน
ช่วยเหลือแก่บุคลากรที่คลอดบุตรและรักษาพยาบาล สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีโอกาสไปฝึกอบรม ดูงาน แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข สว 2.4.2-1 ถึง สว 2.4.2-9) 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสวัสดิการและการสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี และสร้างขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการในส่วนของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 
และจัดระบบสวัสดิการตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของบุคลากรที่
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ี ยังมีระบบสวัสดิการตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ อาทิเช่น 
สวัสดิการด้านพาหนะรับส่งบุคลากร บริการตรวจสุขภาพประจําปี การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

นอกจากสวัสดิการที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสวัสดิการ
และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร เช่น การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทํางาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตําแหน่งงาน (career path) เพื่อเป็นเส้นทางสําหรับข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการพัฒนาตําแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัล
ข้าราชการดีเด่น และมีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต มีการจัด
ประชุมและทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรได้ผ่อนคลายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในรอบการทํางานทุกๆ 1 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสํารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําเสนอผลให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานร่วมกัน โดยผลการสํารวจในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.79 หรือเท่ากับร้อยละ 75.80 
(เอกสารหมายเลข สว 2.4.2-4 ถึง สว 2.4.2-9 และ สว 2.4.3-1 ถึง สว 2.4.3-2)  
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4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการติดตามการอบรมการพัฒนาบุคลากรหลังจากที่ได้รับการพัฒนาใน
การนําความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
 4.1 แบบรายงานผลภายหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
 4.2 แบบติดตามผลภายหลังเสร็จส้ินการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
(เอกสารหมายเลข สว 2.4.4-1) 
 โดยมีระบบการติดตามทั้งโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้นเองภายใน และโครงการที่
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดการอบรม เช่น  
 - โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ประกันสังคม”  
 - โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อการบริหารสู่ความประทับใจ” 
           - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
 - โครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “การส่ือสารเชิงบวกเพื่อการประสานงาน”  

 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานของตนเอง 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีความประพฤติที่
เหมาะสม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน เมื่อเดือน 
ตุลาคม 2556 และเดือนมีนาคม 2557 โดยให้ความรู้และปลูกฝังจรรยาบรรณในการประพฤติตนในการทํางาน 
การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที ่
(เอกสารหมายเลข สว 2.4.5-1 และ สว 2.4.5-2) มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข สว 2.4.5-3) มีการ
จัดทําเอกสารคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรแจกให้แก่บุคลากรทุกคนเพ่ือศึกษาและ      
ถือปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข สว 2.4.5-4) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่

กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งได้ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ 
2556 และได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
(เอกสารหมายเลข สว 2.4.1-3 ถึง 2.4.1-5) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ใน

ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในระยะ 2 ปี (พ.ศ.2556 - 
2557) และแผนอัตรากําลังในอีก 5 ปี (พ.ศ.2557 – 2561) โดยนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2557  (เอกสารหมายเลข สว 2.4.1-2 ถึง สว 2.4.1-7) 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้มีการนําจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ดังนี ้

                                   

จุดแข็ง :      
         ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะ ตามความสมัคร
ใจของตนเอง และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดออ่น :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 2.4.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 012/2556 เ ร่ือง ยกเลิกคําสั่ งและแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 2.4.1-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 16 มกราคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 7) 
สว 2.4.1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลการประเมินตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556  

(เกณฑ์ท่ี 1, 6 และ 7) 
สว 2.4.1-4 แผนกลยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560) (เกณฑ์ท่ี 1, 6 และ 7) 
สว 2.4.1-5 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 (เกณฑ์ท่ี 1, 6 และ 7) 
สว 2.4.1-6 แผนอัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) (เกณฑ์ท่ี 1) 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
1. ให้จัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  4 ปี 
และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 
2557 (1 ปี) ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

1. ได้จัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560) และแผน 1 ปี 
(ประจําปีงบประมาณ 2557) 

2. ปรับชื่อแผนพัฒนาบุคลากร จากเดิมชื่อ “แผนพัฒนา
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็น “แผนบริหารและ
พัฒนาท รัพยากรบุ คคล  สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

2 .  ไ ด้ป รับชื่ อ ให ม่  เป็น  “แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”  

3. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ใ ห้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

3. ได้กําหนดให้อยู่ในประเด็น “ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการ
บริหารและจัดการ” และ “ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สถาบันวิจัย
และพัฒนามีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้” ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

4. กําหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรตามความต้องการของบุคลากรจาก
การสํารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4. ได้กําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีได้จากการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากร มาบรรจุไว้ในโครงการพัฒนา
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (57) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 2.4.1-7 ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในระยะ 2 ปี (พ.ศ.2556 - 2557) (เกณฑ์ท่ี 1และ 7) 

สว 2.4.2-1 ประกาศรับสมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ/คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก/ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก (เกณฑ์ท่ี 2) 

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

สว 2.4.2-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เกณฑ์ท่ี 2) 

สว 2.4.2-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ท่ี 2 และ 3) 

สว 2.4.2-5 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์ท่ี 2 และ 3) 

สว 2.4.2-6 เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) สําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เกณฑ์ท่ี 2 และ 
3) 

สว 2.4.2-7 รายงานการประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้โปรแกรม Excel 2007”  (เกณฑ์ท่ี 2 
และ 3) 

สว 2.4.2-8 รายงานการประเมินผล โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “การใช้สื่อ IT ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน”  
(เกณฑ์ท่ี 2 และ 3) 

สว 2.4.2-9 รายงานการประเมินผล โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ กรุงเทพฯ”  (เกณฑ์ท่ี 2 และ 3) 

สว 2.4.3-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี 2556 
(เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 2.4.3-2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดี และยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 2.4.4-1 แฟ้มแบบรายงานผลภายหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และแบบติดตามผลภายหลัง
เสร็จส้ินการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 2.4.5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 5) 

สว 2.4.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 5) 

สว 2.4.5-3 แผนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  (เกณฑ์ท่ี 5) 

สว 2.4.5-4 เอกสารคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 และการเผยแพร่จรรยาบรรณทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (เกณฑ์ท่ี 5) 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ

วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน   
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย

ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

 

 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ  4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น   
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน 
 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  7 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  - ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : -  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้ 
 1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  มีระบบและกลไกการบริหารงาน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-1) ในรูปของคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-2 ถึง สว 4.1.1-
4) โดยมีการวางแนวทาง การกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การ
ทําสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินวิจัยตลอดจนการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพ  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-5 ถึง สว 4.1.1-8)   

สําหรับในปี 2556 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น 
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-9 ถึง สว 4.1.1-11) และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในส่วนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-12) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณา จากน้ันได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 เพื่อกําหนด
กิจกรรม/การดําเนินงานของกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 
4.1.1-13) และได้ดําเนินการเสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการดําเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดไว้ตามมติของที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-14) เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการวิจัยและเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งจะนําไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ 

1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสถาบันแม่ข่ายที่รับผิดชอบประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จํานวน 30 สถาบัน เพื่อสนับสนุนให้
ดําเนินการวิจัย ตามกรอบแนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้กรอบการบริหารของคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-15) 
  1.3 การสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดสรรทุนโครงการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งส้ิน 6 โครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในด้านศิลปะและสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสใน
การสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ (เอกสารหมายเลข สว 
4.1.1-16) 

 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
สําหรับในปีการศึกษา 2556 นี้ สถาบันวิจัยฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ทํางานวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนา การ
เรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยมีการกําหนดไว้ในลักษณะโครงการวิจัยที่ขอรับทุน (เอกสารหมายเลข 
สว 4.1.2-1 (1))   
 2.2 คณาจารย์สามารถสร้างทีมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยนํานักศึกษาทุกระดับช้ันมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ทีมงานได้  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทําวิจัยและสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้ เป็นการฝึกฝนประสบการณ์การทําวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (เอกสารหมายเลข 
สว 4.1.2-1 (1) และ สว 4.1.2-1 (2))   
 2.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุม เช่น  
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  2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบวัสดุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และการเลือกใช้วัสดุเพื่อ
การอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-2) 
  2.3.2 โครงการ Creative Inspiration Zone ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 
4.1.2-3) 
  2.3.3 โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2013) ในระหว่าง
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-4) 
  2.3.4 โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาตแิละนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7  :  บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-5) 
  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ 
และจุดประกายให้เกิดแนวคิดหัวข้อสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต่อไป 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ดังนี้ 
 3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการวิจัย โดยมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนางานวิจัย และเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของตน รวมทั้งได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นด้านการวิจัยกับนักวิจัยในหลากหลาย เช่น  
  3.1.1 โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2013) ในระหว่าง
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-4) 
  3.1.2 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร
วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 (เอกสาร
หมายเลข สว 4.1.2-5)  
  3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ เมื่อวันที่ 24-30 เมษายน 2557 ประกอบด้วย
การบรรยายในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน” หัวข้อ “แนวทางการใช้หลักสถิติและ
โปรแกรม SPSS ในการวิจัย” (สาขาวิทยาศาสตร์), (สาขาสังคมศาสตร์) หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” หัวข้อ “การผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยในการผลิตหนังสือวิชาการและ
งานรับใช้สังคม” (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-1) 
  3.1.4 การจัดบรรยาย โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2557 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-2) 
  3.1.5 การจัดบรรยาย โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย ("R2R " : Routine to Research) หัวข้อ 
"แนวคิด "R2R" และหลักการทําวิจัยโดยใช้งานประจําเป็นฐาน" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (เอกสาร
หมายเลข สว 4.1.3-3) 
 3.2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมระบบบริหาร
งานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ.2558” ได้มีการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณแก่นักวิจัยที่
เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้นักวิจัยมี
ความรู้และความเข้าใจในข้อจํากัดและหลักเกณฑ์เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยในการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี ยังได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ (เอกสารหมายเลข สว 
4.1.3-4 และ สว 4.1.3-5) 
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 3.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงาน โดยมีระบบการ
ให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี  ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ผู้วิจัยจะได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล
จํานวน 30,000 บาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีของมหาวิทยาลัย ส่วนรางวัลผลงานวิจัยดี ผู้วิจัยจะ
ได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลนักวิจัย
และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในหัวข้อ “Hall of Fame” (เอกสารหมายเลข สว 
4.1.3-6 และ สว 4.1.3-7)  
 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อทําวิจัย
ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์  การวิจัยพัฒนา การวิจัยสถาบัน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การหาโจทย์
วิจัย และการบูรณาการวิจัย โดยมีบุคลากรรับผิดชอบประสานงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ รายงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นในการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และเสนอเข้าที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สําหรับภารกิจด้านการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยฯ แบ่งประเภทได้ ดังนี้ 
 4.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติตามคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมทั้งระเบียบและข้อกําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําแผนงบประมาณการวิจัย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-5) 
 การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดย
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นผู้แทนของกลุ่มสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับ
การแต่งตั้งจากอธิการบดี ทําหน้าที่กํากับ ดูแลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  และมีการส่งข้อเสนอการวิจัยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอการวิจัย  โครงการวิจัยเดี่ยว 1 เรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จํานวน 3 ท่าน  
ชุดโครงการวิจัย 1 เรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน 5 ท่าน  และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะรวบรวมข้อเสนอ
การวิจัยซึ่งจัดเรียงลําดับความสําคัญตามแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้วส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และสํานักงบประมาณ 
เพื่อตรวจความซํ้าซ้อนของโครงการวิจัย และจัดสรรงบประมาณ ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
สํานักงบประมาณจะแจ้งผลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้หน่วยงานทราบประมาณเดือนตุลาคมของปีถัดมา  
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (2)) 
 4.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ 
 โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน   
 สนับสนุนโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาหาคําตอบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นการศึกษาวิจัย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเป็นการศึกษาวิจัยตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ สภาพปัญหาใน
หน่วยงาน หรือโครงสร้างงานของผู้เสนอโครงการวิจัย  หรือเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อวางนโยบายหรือแผนระยะ
ยาวของสถาบัน หรือเป็นการศึกษาวิจัยสถาบันประเด็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 
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2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยสถาบันเพื่อจัดทําข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ของผู้บริหารในการกํากับการและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 100,000 บาท (เอกสารหมายเลข 
สว 4.1.2-1 (3)) 
 4.3 การจัดสรรทนุอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 
 สนับสนุนงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การ
ออกแบบ ศิลปะการแสดง ประยุกต์ศิลป์และมัลติมีเดีย  เป็นโครงการของคณาจารย์ใน 6 คณะวิชา ได้แก่    
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ สนับสนุนงบประมาณวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อโครงการ การเสนอ
โครงการเสนอผ่านคณบดีของคณะวิชาต้นสังกัด เพื่อดําเนินการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะวิชา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-16 และ สว 4.1.2-1 (4)) 
 4.4 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรบั
ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ส่วนกลาง และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เอกสารหมายเลข 
สว 4.1.1-9 ถึง สว 4.1.1-11) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย
และสร้างสรรค์ เพื่อให้มีการขยายงานทางด้านวิจัยและสร้างสรรค์ ช่วยให้งานวิจัยและสร้างสรรค์มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง  ดังนั้น การจัดสรรทุนจึงต้องสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โดยนํามาจัดสรรให้กับโครงการวิจัย ดังนี้ 
  โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานกัวจิัยรุ่นใหม่  
 สนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา 
และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร  คือ 
สาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนแก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศ และให้ความสําคัญกับงานวิจัยที่ดําเนินโครงการโดยนักวิจัยรุ่นใหม่ สนับสนุนงบประมาณวงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาท การเสนอโครงการเสนอผ่านหัวหน้าส่วนราชการ คณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/
สํานัก/กอง (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (1)) 
 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ “ภายใต้หัวข้อการท่องเที่ยว” และ 
“Translational Research” 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทําวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทําวิจัยระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้สนับสนุนในวงเงินจํานวน 300,000 บาท เพื่อให้เกิดกิจกรรม พบปะ หารือ ประชุม
ระดมสมอง รวมทั้งการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในประเด็นของการท่องเที่ยว มาให้แนวทาง มุมมอง 
แนวคิด แก่คณาจารย์เพื่อพัฒนาให้เกิดโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ซึ่งจะสะท้อนอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปขอรับการจัดสรรทุนวิจัยประเภทมุ่งเป้าของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) หรือแหล่งทุนอื่นๆ เช่น สกว. ต่อไป  รวมทั้งการนําไปต่อยอดให้เกิดการสร้างผลงานสร้างสรรค์
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หรือผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์
(Translational Research) และพัฒนาให้เกิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติได้ (เอกสาร
หมายเลข สว 4.1.2-1 (10)) 
  4.5 การรับเป็นหน่วยประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2 หน่วยงาน ดังนี้  
  4.5.1 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เป็น  2 ช่วง คือ  รอบที่ 1 เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
ผู้วิจัยจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน รอบที่ 2 เปิดรับเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผู้วิจัยจะเบิกจ่ายเงินได้ใน
เดือนพฤศจิกายน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (5))  
  4.5.2 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ
งานวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาข้อเสนอการวิจัย โดย
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เป็น  2 ช่วง คือ  รอบที่ 1 เปิดรับเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผู้วิจัยจะเบิกจ่ายเงินได้ใน
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รอบที่ 2 เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ผู้วิจัยจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (6))  
 4.6 การรับเป็นหน่วยงานประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้ 
  4.6.1 ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับเป็นผู้ประสานงานทุน กลุ่มเรื่อง “การ
สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์” ให้กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์
ผลงานของคณาจารย์ทางสายศิลปะและสร้างสรรค์ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (7)) 
 4.7 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินภายนอก 
  4.7.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยนอกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จํานวน 70 แห่ง ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีศักยภาพ
ด้านการผลิตผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 4,010,000 บาท 
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-1 (8)) 
  4.7.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุน
งบประมาณโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์กลางประสานงานในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จํานวน 30 สถาบัน เพื่อสนับสนุนให้ดําเนินการวิจัย ตามกรอบแนวทางการวิจัย
ของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (สกอ.) (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-15 และ สว 4.1.2-1(9) 
โดยแบ่งลักษณะของการจัดสรรทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
2) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์   

 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดพื้นที่ห้อง “ระเบียงวิจัย” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ และเพ่ือเป็นสถานที่สําหรับให้คําปรึกษา พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง
นักวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-1) 
 5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย อันได้แก่ ข่าวสารการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์  ข้อมูลแหล่งทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนว
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ปฏิบัติอื่น ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น การจัดสรรทุน ขั้นตอนการขอรับทุนประเภทต่างๆ  ฐานข้อมูลรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเภทต่างๆ ข้อมูลการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เป็นต้น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอข้อมูลเหล่านี้บนเว็บไซต์ ข่าวสร้างสรรค์ (creative news) 
และสื่ออื่นๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-2) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคณาจารย์และ
ผู้วิจัยให้สามารถรับรู้ข่าวสารการวิจัยและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน  ซึ่งสารสนเทศที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สะดวกต่อการนําไปใช้ 
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 ในการขอทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศแบบ Online ผ่านระบบ
เครือข่าย Internet ที่มีการจําแนก และการจัดลําดับช้ันความลับผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยใน
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย ประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย และแจ้งผลการ
สนับสนุนโครงการวิจัย ผ่านทางระบบ ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยของหน่วยงานได้ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.5-3) 

5.3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น การนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่าง
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์  ครั้งที่ 7  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 
2557 โดยมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ เมื่อวันที่ 24-30 เมษายน 2557 (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-4 
/ สว 4.1.2-5 และ สว 4.1.3-1) 
 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 ดังนี ้

6.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรีทุกปี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจนแนวทางการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะรวบรวมข้อมูลจาก
หัวหน้าโครงการตามแบบประเมินผลหลังส้ินสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ (แบบ ป-1 และ แบบ ป-2) นําส่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-1) และได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อพันธ
กิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-2 และ สว 4.1.6-3) 

6.2 ได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 ในด้านต่างๆ ตามพันธกิจของหน่วยงาน  อาทิเช่น การจดัสรรทุน การจดั
ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น (เอกสารหมายเลข สว 4.1.6-4) 
 6.3 การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์และ e-mail สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําช่องทางให้ผู้ใช้บริการ
ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และ e-mail ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร
หมายเลข สว 4.1.6-5 และ สว 4.1.6-6) 

 6.4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่
สถาบันวิจัยฯ ได้จัดขึ้น เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อๆ ไป เช่น การ
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ประเมินผลการดําเนินโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)” 
การประเมินผลการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย
และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 การประเมินผลการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ เมื่อวันที่ 24-30 เมษายน 2557  ทั้งนี้ เพื่อนําข้อเสนอแนะท่ี
ได้รับไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-4 / สว 4.1.2-5 และ สว 4.1.3-1) 
 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อพันธกิจ
ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 มาปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีการ
กําหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  เช่น    
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมิน สิ่งที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
1. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากายภาพของ
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการสํารวจสภาพ
พื้นที่โดยรอบ และพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ซ่อมหลังคา ซ่อม
ห้องน้ํา จัดสภาพพื้นที่ทางภายภาพของห้องทํางานใหม่  
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.7-1) 

2. เว็บไซต์ควรปรับปรุงให้หาเอกสารได้ง่าย 2. ได้มอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประสานงานกับ
บริษัทเพื่ อดํ าเนินการจัดทํ าหน้ าเว็บไซต์ ใหม่ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถ
สืบค้นได้ง่าย (เอกสารหมายเลข สว 4.1.7-2) 

3. ต้องการให้มีการจัดอบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ได้มอบหมายให้นางสาวหรรษา นิลาพันธ์ ดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ เมื่อ
วันที่ 24-30 เมษายน 2557 โดยมีหัวข้อเรื่อง “การเขียน
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” เป็นหนึง่
ในหัวข้อที่จัดอบรมในครั้งนี้ (เอกสารหมายเลข สว 
4.1.3-1) 

 

จุดแข็ง : 
1. สถาบันวิจัยฯ มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นผู้แทนมาจากคณะวิชาต่างๆ 

ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.  บุคลากรมีความพร้อมและประสบการณ์ในการประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ขอรับทุน และผู้วิจัย 
3. การเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านงานวิจัยในเขตภาคกลางตอนล่าง ที่มีกรอบแนวทางการวิจัย และเงื่อน

โครงการวิจัยที่ชัดเจน ถือเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ในการนําวิชาการและความรู้
ไปใช้แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (66) 

แนวทางเสริมจดุแข็ง : 
1.  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมในทุกด้าน ข้อมูลทันสมัยตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ และเข้าถึงได้ง่าย ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  แหล่งทุน  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งวารสาร การ
ประชุม อบรม สัมมนา การส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

2.   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ 
3.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการในหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่อง

มากขึ้น 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 4.1.1-1 Flow chart ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-2 แฟ้มคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 1) 

 
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัดให้มี
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ.2534 

 (2) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 262/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 302/2557 เร่ือง แต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา                                                                                                                            

 (4) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 401/2557 เร่ือง แต่งต้ังท่ีปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ิมเติม       

 
(5) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 402/2557 เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 (6) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 403/2557 เร่ือง แต่งต้ังอนุกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
สว 4.1.1-3 ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ

พัฒนา พ.ศ. 2556-2563 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-4 แผนปฏิบัติงานประจําปี (เกณฑ์ท่ี 1) 
 (1) แผนปฏิบัติงานประจาํปี 2556 ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
 (2) แผนปฏิบัติงานประจาํปี 2557 ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
สว 4.1.1-5 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐท่ีเสนอของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4) 
สว 4.1.1-6 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-7 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-8 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ พ.ศ.2539 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-9 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4) 

สว 4.1.1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์สว่นกลาง  (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4) 

สว 4.1.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคจ์ากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (67) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 4.1.1-12 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การบริหารกองทุนวิจัยและ

สร้างสรรค์ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-13 รายงานการประชมุคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจาํสถาบันวิจยัและพัฒนา คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 20 

มีนาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-14 รายงานการประชมุคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรคส์่วนกลาง คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 23 

เมษายน 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.1-15 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4) 
 (1) Flow chart  ระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
 (2) แฟ้มคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
สว 4.1.1-16 การสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4) 
 (1) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาโครงการผลิตผลงาน

สร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
(2) เกณฑ์การให้ทุนผลงานสร้างสรรค์  
(3) แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 
(4) แบบประเมินผลโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 

สว 4.1.2-1 ทุนอุดหนุนการวิจัย (เกณฑ์ท่ี 2 และ 4) 

 (1) กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
        1.1 ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

 
       1.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย/
สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2556 

 
       1.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/
สร้างสรรค์เพ่ือขอทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรคป์ระเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
จากเงินรายได้นอกงบประมาณปี 2556 

 (2) งบประมาณแผ่นดิน 
        2.1 ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน 

 
       2.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําป ี2557  

 
       2.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

 (3) เงินรายได้โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน 

 
      3.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดําเนินงานโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือจัดทําข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 (4) เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
       4.1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอโครงการผลิตผลงาน

สร้างสรรค์เชิงวิชาการเพ่ือขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปี
งบประมาณ 2556  

 
(5) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (68) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 
      5.2 กําหนดการและข้ันตอนการประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
      5.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2556 (คร้ังท่ี 2) 

 
      5.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 
(คร้ังท่ี 2)  

 
      5.5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2557 (คร้ังท่ี 1) 

 (6) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย 

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

 
      6.2 กําหนดการและข้ันตอนการประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

 
      6.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนทุนอุดหนุน
การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 
2556 (คร้ังท่ี 2) 

 
      6.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนประเภททุนพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัย (Proposal) ประจําปี 2557 (คร้ังท่ี 1) จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ
งานวิจัย 

 
      6.5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 2557 (คร้ังท่ี 2) 

 
      6.6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนประเภททุนพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัย (Proposal) ประจําปี 2557 (คร้ังท่ี 2) จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและ
งานวิจัย 

 
      6.7 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 2557 
(คร้ังท่ี 1) 

 (7) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
     7.1 ประกาศสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและ
ประเมินผล กลุ่มเร่ือง “การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์” ร่วมระหว่าง วช. และ สกว. 

 
     7.2 สัญญารับทุนประสานงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการประสานงานทุน กลุ่มเร่ือง 
“การสร้างสรรควิ์ชาการงานศิลป”์ 

 

(8) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2556 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการท่ี 1: โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ: เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 

      8.1 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2557 

 
(9) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากของเครือข่ายวิจัยอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนงบประมาณโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (69) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
       9.1 เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th/)   
       9.2 แฟ้มประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
 (10) โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ “ภายใต้หัวข้อการท่องเที่ยว” และ 

“Translational Research” 
       10.1 แบบเสนอ Concept Paper  แผนงาน “รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ใน

ภูมิภาคตะวันตก”              
       10.2 แบบเสนอ Concept Paper  แผนงาน “ธนาคารข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค

ตะวันตก รองรับตลาดการท่องเที่ยวโลก” 
       10.3 แบบเสนอ Concept Paper  แผนงาน “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคตะวันตกรองรับ

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน” 
       10.4 ภาพผลงาน “Translational Research” 
สว 4.1.2-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบวัสดุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และการ

เลือกใช้วัสดุเพ่ือการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม ในวันท่ี 17 – 18 มิถุนายน 2556 (เกณฑ์ท่ี 2) 
สว 4.1.2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Creative Inspiration Zone ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 2) 
สว 4.1.2-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 

2013)  ในระหว่างวันท่ี 23 – 27 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 2, 3, 5 และ 6) 
สว 4.1.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ

นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันท่ี 24 - 26 
มีนาคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 2, 3, 5 และ 6) 

สว 4.1.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ระหว่างวันท่ี 24-30 เมษายน 2557  (เกณฑ์ท่ี 3, 5, 6 และ 7) 

สว 4.1.3-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557  
(เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 4.1.3-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย ("R2R " : Routine to Research) หัวข้อ 
"แนวคิด "R2R" และหลักการทําวิจัยโดยใช้งานประจําเป็นฐาน" วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557  (เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 4.1.3-4 เอกสารรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย (NRPM) 
เพ่ือเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558” วันท่ี 10 กันยายน 2556 (เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 4.1.3-5 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อจรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ทดลอง (เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 4.1.3-6 รางวัลผลงานวิจยัดีเด่นและดี (เกณฑ์ท่ี 3) 
 (1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อทุนรางวัลผลงานวิจัย  
       (2) ข้ันตอนการขอรับรางวัลผลงานดีเด่น และรางวัลผลงานดี 
       (3) หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจยั 

 
      (4) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณารับ
รางวัลประจําปี 2557 

 
      (5) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการเสนอผลงานวิจัย
เพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดี ประจําปี 2557 

สว 4.1.3-7 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ “Hall of Fame” (เกณฑ์ท่ี 3) 
สว 4.1.5-1 ห้องระเบียงวิจัย (สถานท่ีจริง) (เกณฑ์ท่ี 5) 
สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ท่ี 5) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (70) 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(1) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) (มีเฉพาะฉบับเดือนมิถุนายน 2556) 
(2) Creative News (ข่าวสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง) 
(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  
(4) เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th)  
(5) เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากร
วิจัยและสร้างสรรค์” (http://www.surf.su.ac.th) 

สว 4.1.5-3 เว็บไซต์ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (http://nrpm.nrct.go.th/) (เกณฑ์ท่ี 5) 
สว 4.1.6-1 แฟ้มการติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 4.1.6-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อพันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 4.1.6-3 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 2/2557 วันพุธท่ี 23 เมษายน2557 (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 4.1.6-4 ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556  

(เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 4.1.6-5 แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 4.1.6-6 อีเมล์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (research.inst54@gmail.com) (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 4.1.7-1 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพพ้ืนท่ีทางกายภาพของสถสบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 7) 
สว 4.1.7-2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีพัฒนาปรับปรุงใหม่ (http://www.surdi2.su.ac.th) (เกณฑ์ท่ี 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (71) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 
เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

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 
ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 
 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

4 มีการนําผลงาน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 
 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
 

6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)   
(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 5 และข้อ 6 ให้ใช้ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  3 ข้อ     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  - คะแนน    เกณฑ์ประเมิน :   -  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการ
กําหนดภารกิจไว้ในแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 4.1.1-3)  
ตั้งแต่การวางแนวทางของภารกิจ ขั้นตอน และกําหนดผู้รับผิดชอบ สําหรับในปีการศึกษา 2556 นี้ สถาบันวิจัยฯ 
ได้ดําเนินตามระบบและกลไกท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 

1.1  การจัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดให้มีการจัดทํา
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐาน  และได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการดําเนินการ  โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2  ฉบับ ดังนี้  
  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย  
  -  สาขามนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (2 ฉบับ ต่อปี) 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ 
-  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อ “Silpakorn University Science and  
 Technology Journal” (SUSTJ) (2 ฉบับ ต่อปี) 
-   สาขามนุษยศาสตร ์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ชื่อ “Silpakorn University International   
     Journal” (SUIJ) (2  ฉบับ ต่อปี)  

  บทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารทั้งหมด ได้ผ่านระบบผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา (Peer 
Review) เพื่อพิจารณาผลงานก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามระบบมาตรฐานของ
วารสารวิชาการ สําหรับในปี 2557 กําหนดออกวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ในสาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปะ  เพิ่มเติม เป็น 3 ฉบับต่อปี ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่วารสาร
ดังกล่าวในรูปแบบของ E-Journal ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.journal.su.ac.th (เอกสารหมายเลข สว 
4.2.1-1) 
  1.2 การจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจน
นักศึกษา ทั้งในภายและภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่
สาธารณชน กิจกรรมหลักที่ดําเนินการมี ดังนี้  

 - การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
เกียรติให้ไปร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในภาคนิทรรศการ ภาคการประชุมสัมมนา และ
กิจกรรม Highlight Stage โดยนําเสนอในหัวข้อ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยนวัตกรรมสีเขียวผ่านงานสร้างสรรค์ 
(Green Innovations towards Quality of life through Creativity)” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน Theme “งานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต” (เอกสารหมายเลข สว 4.1.2-4) 

- การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร
วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ณ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ  และในงานดังกล่าวได้มีการจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์เชิง
บูรณาการเพ่ือรับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” (Naris Creative Award) ขึ้นด้วย ซึ่งในการดําเนินงานครั้งนี้ 
ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายบริหารการวิจัยภาค
กลางตอนล่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทุกผลงานได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณากล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่สาขาวิชา  ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานประกอบด้วย คณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ (เอกสารหมายเลข สว  4.1.2-5) 
  1.3 การจัดทําเอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ 
ดําเนินการจัดทําเอกสารและสื่อส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในแวดวงวิจัย 
และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร อันได้แก่ (เอกสาร
หมายเลข สว 4.1.5-2) 
  - จุลสารเครือขา่ยวิจัยอดุมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี)  
    (มีเฉพาะฉบับเดือนมิถุนายน 2556) 
  - Creative News (ข่าวสรา้งสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้) 
 - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  
 - เว็บไซต์เครอืข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th) 

- เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ    
  “ศิลปากรวจิยัและสร้างสรรค์” (http://www.surf.su.ac.th) 
- เว็บไซต์วารสารมหาวทิยาลัยศิลปากร (http://www.journal.su.ac.th) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลวิจัย
ดีเด่นและดี มาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.surdi.su.ac.th ในหัวข้อ  
“Hall of Fame”) (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-7)  สําหรับการสังเคราะห์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สถาบันวิจัยฯ ได้ทําการจัดหมวดหมู่ของงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ในหัวข้อ 
“การจัดการความรู้” โดยอยู่หมวดของ “บทสังเคราะห์งานวิจัย” และ “ความรู้อื่นๆ” โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.surdi2.su.ac.th) (เอกสารหมายเลข สว 4.2.2-1) 

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ของการจัดประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น  การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2556 (Thailand Research Expo 2013) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการจัด
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ได้มีจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานความรู้
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการจัดทําเอกสารสมุดโน้ตเพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่สนใจทั่วไป 
ซึ่งในเล่มประกอบด้วยเน้ือหาที่เป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเขียนเป็นบทความส้ันๆ มี
รูปภาพประกอบ สอดแทรกเน้ือหาของงานวิจัยที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้ง่าย (เอกสารหมายเลข สว 4.2.3-1) 
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4.  มีการนําผลงาน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 การจัดสรรทุนสนับสนุนของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในประเภทโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  ได้มีการ
กําหนดกรอบแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
และภาคเอกชน นําผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทําวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก 
และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน  เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้
สามารถใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยส่งผลให้เกิดอาชีพสร้างรายได้ 
และการจ้างงานอย่างยั่งยืนเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน เช่น  
 - โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการเกษตรอินทรีย์: การฟื้นฟูคุณภาพดินด้วยวิธีเศรษฐกิจพอเพียง Organic 
agriculture: Soil remediation with economical way” กลุ่มเกษตรผสมผสานดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.
นครปฐม ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนในการทําปุ๋ยกับพืชผลทางการเกษตร  เพื่อลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม  เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น (เอกสารหมายเลข สว 4.2.4-1) 

- โครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และอนุรักษ์ความหลากหลายของเชื้อพันธุ์
ข้าวไร่เพื่อความม่ันคงด้านอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนปกาเกอะญอในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  
คณะกรรมการประจําหมู่บ้านปกาเกอะญอ ได้นําความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ให้ดีขึ้น ลดการบุกรุกป่าเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี (เอกสารหมายเลข สว 
4.2.4-2) 

นอกจากน้ี ในส่วนของงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น  แผนงานวิจัย 
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยการจัดการท่องเที่ยว
แหล่งมรดกโลก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นํา
แผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางผลักดันให้วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดก
โลก (เอกสารหมายเลข สว 4.2.4-3) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ โดยมีการกําหนดระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด เป็นลายลักษณ์อักษร และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เป็น
ผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย
มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอิงระบบและกลไกดังกล่าวในการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข สว 4.2.5-1 และ สว 4.2.5-2) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(ดําเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน เป็นลายลักษณ์อักษร 
ส่งเสริมให้อาจารย์จดสิทธิบัตรผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) ซึ่งทําหน้าที่
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ประสานกับอาจารย์ นักวิจัย ในการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น (1) การให้ความรู้และ
คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให้คําปรึกษา 
(2) ช่วยร่างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสํานักงานเทียบเท่าใน
ต่างประเทศ (3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็น
ต้น ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอิงระบบและกลไกดังกล่าว  ในการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข สว 4.2.5-1 และ 
สว 4.2.5-2) 

จุดแข็ง : 

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ชัดเจน
และในหลากหลายช่องทาง อันได้แก่ การจัดประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  การเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2.   มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนําผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็นการส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น โดยมีงบประมาณสนับสนุนการ
จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

แนวทางเสริมจดุแข็ง : 
1. เพิ่มวงเงินงบประมาณสนับสนุนการให้ทุน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มากขึน้ 
2. ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ผู้เขียนส่งบทความทางวิชาการมามากขึ้น ซึ่งมีผลในทางบวกต่อการขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. เปิดรับบทความทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีบทความสํารองในการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้อง

ขยายเวลาในการจัดพิมพ์แต่ละฉบับ 
4.   ติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดออ่น : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 4.1.1-3 ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ. 2556– 2563 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 4.2.1-1 (เกณฑ์ท่ี 1)  
(1) คําส่ังแต่งตั้งที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th หัวข้อ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(3) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย 
(4) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ 

สว 4.1.2-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research 
Expo 2013)  ในระหว่างวันท่ี 23 – 27 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 4.1.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันท่ี 24 - 26 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มีนาคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 1) 
 

สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ท่ี 1) 
(1) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) (มีเฉพาะฉบับเดือนมิถุนายน 2556) 
(2) Creative News (ข่าวสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง) 
(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  
(4) เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th)  
(5) เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาตแิละนานาชาติ 
“ศิลปากรวจิัยและสร้างสรรค์” (http://www.surf.su.ac.th)  
(6) เว็บไซตว์ารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.journal.su.ac.th) 

สว 4.1.3-7 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ “Hall of Fame” (เกณฑ์ท่ี 2) 
สว 4.2.2-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi2.su.ac.th)  หัวข้อ “การจัดการความรู้” (เกณฑ์ท่ี 2) 
สว 4.2.3-1 เอกสารสมุดโน้ต “Green Innovation towards Quality of life Creativity” และ สมุดโน้ต “SU” (เกณฑ์

ท่ี 3) 
สว 4.2.4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ “โครงการเกษตรอินทรีย:์ การฟื้นฟูคุณภาพดนิด้วยวิธเีศรษฐกิจ

พอเพียง” จากกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านดอนพุทรา อ.ดอนตมู จ.นครปฐม (เกณฑ์ท่ี 4)      
สว 4.2.4-2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ “โครงการ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และอนุรักษ์

ความหลากหลายของเช้ือพันธุ์ขา้วไร่เพือ่ความมั่นคงด้านอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนปกาเกอะญอ
ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขนัธ์” จากคณะกรรมการประจําหมู่บ้านปกาเกอะญอ  
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (เกณฑ์ท่ี 4)     

สว 4.2.4-3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ แผนงานวิจัย เรือ่ง “แผนยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวของภูมภิาคด้วยการจัดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก ในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”  จากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 4.2.5-1 เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร www.subi.su.ac.th/index.htm (เกณฑ์ท่ี 5 และ 6) 
สว 4.2.5-2 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (เกณฑ์ท่ี 5 และ 6) 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

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 

มี ไม่มี 
1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
  

2 
 

มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม   
4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  

5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    4    คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5    คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   5   ข้อ    ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   -   ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :    -    คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

พันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา  คือการทําหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน ดังนั้น การกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนหรือโครงการบริการทางวิชาการจึง
ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของหน่วยงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทําการสํารวจความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องการ (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.1-1) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทําแผนสําหรับการ
ให้บริการทางวิชาการ ภายใต้ “โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ตามจุดเน้นของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้  ใช้หลักสถิติในการวิจัยเป็น เขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารได้  และ
สามารถผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยในการผลิตหนังสือวิชาการและงานรับใช้สังคมได้ (เอกสารหลักฐาน 
สว 4.1.3-1) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (78) 

สําหรับโครงการบริการทางวิชาการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นและแตกต่างเมื่อเทียบกับการจัดประชุมวิชาการในที่อื่นๆ เนื่องจากได้นําเอา      
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นส่วนประกอบสําคัญในการนําเสนอผลงาน โดยในปี
การศึกษา 2556 นี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ซึ่งได้นําผลของการประเมินและความต้องการของผู้เข้าร่วมงานจาก
การจัดครั้งที่ 6 มาวางแผนสําหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ (เอกสารหลักฐาน สว 4.1.2-5 และ สว 
5.2.1-2)  

สําหรับเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจําทุกปี ก็คือ 
การนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” ซึ่งเป็นเวทีที่สําคัญระดับชาติ 
ทําให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการมากขึ้น โดยนําจุดเด่นทางด้านศิลปะมาเป็น
หัวใจหลักของการนําเสนอผลงาน จนทําให้ได้รับรางวัลติดต่อกันมาหลายครั้ง ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการนําผล
การประเมินและความต้องการจากผู้เข้าร่วมงานในปี 2555 ที่ผ่านมา มาวางแผนในการออกแบบการจัดงาน
เพื่อให้เป็นคูหาที่มีความน่าสนใจโดยนําเอาผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะมาเป็นจุดดึงดูดแก่ผู้เข้าชมงาน 
(เอกสารหลักฐาน  สว 4.1.2-4 และ สว 5.2.1-3)  

นอกจากน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้ให้การบริการวิชาการในลักษณะของการเป็นวิทยากรอบรม
ให้กับชุมชนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นความต้องการศูนย์เครือข่ายฯ 
ดังกล่าว โดยทําหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนวิทยากรเพื่อฝึกอบรมการทํา
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หลักฐาน สว 5.2.1-4 และ สว 5.2.1-5) ขณะเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนา ก็ขอความร่วมมือจากศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอนผิงแดด ให้เข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการทํา
เกษตรธรรมชาติ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้ หัวข้อเรื่อง “การนาํเสนอ
ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานราก” (เอกสารหลักฐาน  สว 5.2.1-6 และ สว 5.2.1-7) 
ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้ สถาบันวิจัยฯ ยังได้จัดโครงการ “Creative Inspiration Zone” เพื่อเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านผลงานสร้างสรรค์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป ตามความ
ต้องการผู้เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมาที่ต้องการให้จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจําทุกปี (เอกสารหลกัฐาน สว 4.1.2-3 
และ สว 5.2.1-8) 

กิจกรรมบริการวิชาการที่กล่าวมาทั้งหมด สถาบันวิจัยและพัฒนาได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี
ของหน่วยงาน เพื่อเป็นทิศทางในการดําเนินงานและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการทางวิชาการ โดยการเชิญและเปิดโอกาสให้
ชุมชน และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมแวดวงวิจัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เช่น 

โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เป็นความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งระดับคณะวิชา
และระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย
วิจัยภาคกลางตอนล่าง เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยและ
สร้างสรรค์อย่างแท้จริง  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการ
สร้างสรรค์ (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.2-1) 
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 ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยได้สร้างความร่วมมือกับศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
บ้านดอนผิงแดด  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญให้ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วม
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้เข้าชมงานและกิจกรรมการสาธิตภายในบริเวณงานในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ เช่น การผลิตน้ําส้มควันไม้ เทคนิคการทําเกษตรธรรมชาติ การผลิตถ่านคุณภาพสูง การสาธิตการ
ปั้นเตาถ่านอั้งโล่ เพื่อให้ผู้เข้าชมกิจกรรมในซุ้มของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้กับผู้มี
ประสบการณ์ตรง และสามารถนําเอาความรู้จากการแลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงต่อไป 
(เอกสารหลักฐาน สว 5.2.2-2 / สว 5.2.1-6 และ สว 5.2.1-7)  
 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินผลการให้บริการวิชาการ “โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร” เมื่อภายหลังการดําเนินการให้บริการวิชาการเสร็จส้ิน โดยผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจกับการให้บริการวิชาการ ซึ่งตรงกับความต้องการในด้านเนื้อหาสาระและการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในทางวิชาการได้ ซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการฯ  พบว่า มีความพึงพอใจและสามารถนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการได้โดยเฉล่ีย มากกว่าร้อยละ 80  โดยผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่
หลากหลายที่เป็นประโยชน์สําหรับใช้วางแผนในการจัดให้บริการวิชาการในครั้งต่อไปเพื่อให้สอดคล้องและตรง
กับความต้องการของผู้รับบริการ   การเพิ่มระยะเวลาในการจัดที่มากกว่า 1 วัน  ความสะดวกสบายเกี่ยวกับ
สถานที่  และควรจัดโครงการต่อเน่ืองระยะยาว รวมทั้งให้สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมที่เชิญนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
มาพบปะกัน เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยหรืองานแสดงผลงานวิชาการทั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนําผลประเมินดังกล่าวแจ้งให้บุคลากรผู้ให้บริการได้ทราบเพื่อประโยชน์ในการนําไป
รับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  (เอกสารหลักฐาน สว 4.1.3-1) 

 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นําผลประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับ แจ้งให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.4-1 และ สว 5.2.4-2) เพื่อไปพัฒนาคุณภาพ ของการ
ให้บริการให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการนําข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปปรับใช้ทันที่
ที่สามารถดําเนินการได้ เช่น ในเรื่องการจัดสถานที่ให้เอื้อและอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  และการเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการทางวิชาการให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยจะดําเนินการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและนําผลการสํารวจไปประชุมและวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการให้บริการ ระยะเวลา และ
สถานที่ในการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป เป็นต้น   

 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
เช่น สนับสนุนให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมฟังในหัวข้อต่างๆ ที่จัดโครงการบริการวิชาการ
ทางวิชาการ ตามความสนใจและในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ตามโอกาส   และเผยแพร่เอกสาร/ 
ความรู้โครงการต่างๆ  ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (เอกสารหลักฐาน สว 5.2.5-1)  



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (80) 

 
ตารางที่ 5.2-1 โครงการ / กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
                  ประจําปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินโครงการ 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน      
ที่สํารวจความต้องการ ประเด็นความต้องการที่ได้จากการสํารวจ ร้อยละความพึง

พอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1 การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป”์ วันที่ 24 – 26 มีนาคม 
2557 

คณาจารย์  นักวิจัย  
นักศึกษา  นักเรียน  และ
ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 

- สถานที่จัดกิจกรรมคับแคบแออัดไป / 
สถานที่เล็ก/แคบเกินไป 
- มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง 
- ควรปรับปรุงที่จอดรถ 
- นิทรรศการควรมีเอกสารประกอบ 
- ควรเพิ่มความหลากหลายของผลงาน
สร้างสรรค์ให้มากขึ้น 
- เพิ่มหัวข้อการบรรยายในหัวข้อต่างๆ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ควรจัดในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม 

-ฯลฯ- 

86.00 

- เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสู่สาธารณชนได้
รับทราบ  
- สร้างความร่วมมือในการทําวิจัยและ
สร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  อันจะนําไปสู่การวิจัยและ
สร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมประจําปี
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นรูปแบบการจัด
งานที่แสดงออกถึงการบูรณาการระหว่าง
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีการนํา
ผลงานสร้างสรรค์ มานําเสนอในงานดังกล่าว 
ทําให้ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับความรู้และ
ความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วม 

2 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556” 
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 

คณาจารย์  นักวิจัย  
นักศึกษา  นักเรียน  และ
ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป  องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
เพื่อให้ทราบกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
- หัวข้อในการนําเสนอมีความน่าสนใจ 
แต่การนําเสนอเนื้อหาบางช่วงมาก
เกินไป 
- อยากให้มีงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะและการออกแบบเพิ่มมากขึ้น 
- อยากให้มีการต่อยอดให้เกิดกิจกรรม
อื่นๆ ในลักษณะเป็นเครือข่ายให้ความรู้
กับผู้ที่สนใจ หรือเปิดการอบรมให้
ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

- สาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
- การแสดงนิทรรศการที่มีการ
เคลื่อนไหว 
- การนําเสนอผลงานเชิงพาณิชย์ 

86.60 

- ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์กับองค์กรต่างๆ  
- ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชน
ได้รับทราบและเป็นที่ยอมรับ เกิดเป็น
แนวความคิดเพื่อนําไปพัฒนาต่อยอด 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ เป็นกลไก
หนึ่งสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์และการถ่ายทอดความรู้จาก
ผลผลิตการวิจัยและนวัตกรรมสู่การนําไปใช้
ประโยชน์ในต่อไป 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (81) 

ผลการประเมินโครงการ 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน      
ที่สํารวจความต้องการ ประเด็นความต้องการที่ได้จากการสํารวจ ร้อยละความพึง

พอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- อยากเห็นผลงานวิจัยที่นํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

-ฯลฯ- 
3 โครงการ Creative Inspiration 

Zone วันที่ 21 สิงหาคม 2556 
อาจารย์ นักศึกษา  นักเรียน 
และบุคคลทั่วไป 

- พื้นที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ควรมีขนาดใหญ่และกว้างขวางกว่าเดิม 
และจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
- ตําแหน่งที่ตั้งของพื้นที่จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการควรตั้งในบริเวณที่เห็นเด่นชัด 
เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ควรเพิ่มจํานวนวิทยากรหรือผู้ช่วย
วิทยากร 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบ
กิจกรรมอย่างทั่วถึง 
- ควรมีการสร้างบรรยากาศระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติให้คึกครื้น สนุกสนาน เช่น 
การเปิดเพลง กิจกรรมนันทนาการ เป็น
ต้น 
- อยากให้เพิ่มระยะเวลา และจํานวนวัน
ในการจัดกิจกรรม 
 

85.20 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างผลงานสร้างสรรค์ และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ได้ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้ของการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ สามารถนําไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจําวันและในหน้าที่การงานได้ 

4 โครงการการนําเสนอผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่
ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ วันที่ 21-23 
สิงหาคม 2556 

- นักเรียนระดับมัธยมต้น-
ปลาย 
- นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
- บุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
- ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่
เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมใน
ซุ้มของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

- ต้องการให้มีการสาธิตการทํา
ผลิตภัณฑ์อย่างง่ายๆ เช่น สบู่ แชมพู
สมุนไพร น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น เป็น
ต้น  
- ต้องการให้นําวีดิโอ หรือ PowerPoint 
เกี่ยวกับชิ้นงานที่นํามาแสดงมาเปิดให้
ชมขั้นตอนต่างๆ  

86.00 

- นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ
ทั่วไปได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ตัวแทนชุมชนที่มานําเสนอผลงาน ความรู้ที่
ได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน และเป็นแรงบันดาลใจใน
การนําไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมงาน ได้รับความรู้
และแนวคิดในด้านเทคโนโลยีกับแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําแนวทาง
ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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ผลการประเมินโครงการ 
ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน      
ที่สํารวจความต้องการ ประเด็นความต้องการที่ได้จากการสํารวจ ร้อยละความพึง

พอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
2.1 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(24 เม.ย.57) 
2.2 แนวทางการใช้หลักสถิติ
และโปรแกรม SPSS ในการวิจัย 
: สาขาวิทยาศาสตร์ (29 เม.ย.
57) 
2.3 แนวทางการใช้หลักสถิติ
และโปรแกรม SPSS ในการวิจัย 
: สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (29 เม.ย.57) 
2.4 การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (30 เม.ย.57) 
2.5 การผสมผสานองค์ความรู้
จากการวิจัยในการผลิตหนังสือ
วิชาการและงานรับใช้สังคม (30 
เม.ย.57) 

คณาจารย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

- เทคนิคการเขียนขอ้เสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนวิจัย 
- การเตรียมทํา work shop proposal 
(Pro-proposal) เพื่อการขอทุนวิจัย 
- ควรมีตัวอย่างโคร่งร่างข้อเสนอที่ดีและ
ไม่ดี เพื่อให้เห็นภาพการเขียนโครงร่างที่
ดีและไม่ดีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- ควรจัดหัวข้อ SPSS ด้านวิทยาศาสตร์ 
- ควรมี workshop การเขยีนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
- ควรยกตัวอย่างว่าเขียนผิดเขียนถูก
เป็นอย่างไร และใช้ในระดับไหน 
- การเขียนตํารา/หนังสือ ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
- แต่ละหัวข้อควรใช้เวลาบรรยาย 1 วัน 
เนื่องจากเวลาน้อยเกินไป 

88.00 

- คณาจารย์มีความรู้และทักษะจากการ
อบรม และสามารถนําไปเป็นแนวทางใน
เขียนข้อเสนอการวิจัยได้ ใช้หลักสถิติเป็น 
เขียนบทความวิจัย และผลิตหนังสือทาง
วิชาการได้ 

คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมจากคณะวิชา
ต่างๆ ได้รู้จัก และสามารถสร้างเครือข่ายการ
วิจัยในอนาคตได้ โดยนําแนวทางที่ได้รับการ
อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทําวิจัย 
และผลงานทางวิชาการได้ 
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จุดแข็ง :   
1. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 เป็นการประชุม

วิชาการประจําปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นรูปแบบการจัดงานที่แสดงถึง
การบูรณาการระหว่างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
มานําเสนอในงานดังกล่าว ทําให้ผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากทั้ง คณาจารย์  นักวิจัย  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายชุมชนและองค์กรภายนอกที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ร่วมมือกนั
ดําเนินการจัดโครงการการให้บริการวิชาการได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 

แนวทางเสริมจดุแข็ง :   
 -  
จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดออ่น  : - 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 5.2.1-1 สรุปผลการสํารวจความต้องการ ในการให้บริการวิชาการ ประจําปี 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 4.1.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เกณฑ์ท่ี 1 และ 3) 
สว 4.1.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ

และนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันท่ี 24 
- 26 มีนาคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 5.2.1-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 6  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันท่ี 16 
- 18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 4.1.2-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research 
Expo 2013)  ในระหว่างวันท่ี 23 – 27 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 5.2.1-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research 
Expo 2012)  ในระหว่างวันท่ี 24 – 28 สิงหาคม 2555 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 5.2.1-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบา้นดอนผิงแดด จังหวัด
เพชรบุรี (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 5.2.1-5 เอกสารประกอบการอบรม “การทําเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 5.2.1-6 หนังสือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ท่ี 1 และ 2) 
สว 5.2.1-7 รายงานผลการประเมินโครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่ชุมชนฐานรากในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันท่ี 21-23 สิงหาคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 2) 
สว 4.1.2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Creative Inspiration Zone ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 5.2.1-8 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Creative Inspiration Zone ในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2555 (เกณฑ์ท่ี 1) 



รายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

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

 

 (85) 

 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 5.2.2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1788/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

และคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันท่ี 24 - 26 
มีนาคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 2)  

สว 5.2.2-2 (เกณฑ์ท่ี 2) 
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี311/2553 เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานการสร้างความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการกําหนดประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชมุชนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1569/2533 เร่ือง เปลี่ยนแปลงคณะทํางานการสร้างความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนในการกําหนดประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สว 5.2.4-1 บันทึกถึงบุคลากรทุกท่าน แจ้งรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 24-30 เมษายน 2557 (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 5.2.4-2 เอกสารสรุปประเด็นความรู้ท่ีได้รับจากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน “โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร”) 
(เกณฑ์ท่ี 4)  

สว 5.2.5-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาใหม่ (http://www.surdi2.su.ac.th)  หัวข้อ “การจัดการความรู้” อยู่ใน 
“ความรู้อ่ืนๆ” เอกสาร “โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร” (เกณฑ์ท่ี 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 

มี ไม่มี 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
  

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

  

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:   7 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   7  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :   7 ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :   -  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :  - คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.   สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท์ี่
กําหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดให้มีคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 โดยมีอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ 8 ข้อ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.1-1 และ 
สว 7.1.1-2) 

และในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ในด้านการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจ หน้าที่ ที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับของมหาวิทยัย
ศิลปากร โดยประเมินในด้านความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วม การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการฯ ได้ประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 88.60 (เอกสารหมายเลข สว 7.1.1-3) ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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บทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาดีมากแล้ว เพราะได้ดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีวิสัยทัศน์ และนโยบายในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
หน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อระดมความคิดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ และถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี (เอกสารหมายเลข สว 
7.1.2-1) โดยมอบหมายงานให้บุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบตามหน้าที่ และมีการนําข้อมูลสารสนเทศมาเป็น
ฐานในการขับเคล่ือนทิศทางการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกําหนดโครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และถ่ายทอดสู่บุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ ในวันที่จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําป ี (เอกสารหมายเลข สว 1.1.1-5) 

นอกจากน้ี ผู้บริหารยังมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานงบประมาณรายจ่ายประจําวันด้วย
โปรแกรม excel เพื่อให้รู้สถานะทางการเงินประจําวันจะได้วางแผนการทํางานได้อย่างรวดเร็ว (เอกสาร
หมายเลข สว 7.1.2-2)  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อรับข้อเสนอโครงการ 
รวมทั้งการพัฒนาจัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข สว 7.1.2-3)  และมีการพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบของ E-
Journal โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อมาช่วยในการพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงาน (เอกสารหมายเลข สว 4.2.1-
1 และ 4.1.1-2) 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบัน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโดยการนําเสนอผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ให้กับคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ในรอบ 12 เดือน เพื่อนําข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ (หมายเลขเอกสาร สว 7.1.3-1) 

หลังจากน้ันได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อทบทวน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและอุปสรรคต่างๆ ในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมที่ผ่าน
มา (หมายเลขเอกสาร สว 7.1.3-2)  และได้ส่ือสารต่อไปยังบุคลากรของหน่วยงานโดยการจัดกิจกรรมทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และได้ปรับประเด็นยุทธศาสตร์ให้มี
ความสอดคล้องกับภาระงานและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น  (หมายเลขเอกสาร 
สว 7.1.3-3) 

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
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4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ดังเช่น การแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่าย
วิชาการ และได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการตามปกติได้ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.4-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทําหน้าที่
กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง ทิศทางการทํางานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 7.1.4-2) 
 นอกจากน้ีในการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคน
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของหน่วยงานได้ เพื่อให้ระบบงานมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.4-3)  

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เช่น มีการสอนงาน การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
เพื่อให้การทํางานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การให้ความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ กับบคุลากร
ที่ปฏิบัติงานในแต่ละงานโดยตรงเอง และสอนงานในเรื่องกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานทางการเงินให้บุคลากร
ได้เข้าใจในการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 7.1.5-1)   

นอกจากน้ี ผู้บริหารยังได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการทํางานร่วมกัน
ระหว่างบุคลากร เช่น การจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  (เอกสารหมายเลข สว 7.1.5-2)  รวมทั้งการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน ทําให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.5-3) 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารได้ยึดหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 องค์ประกอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงาน

ของหน่วยงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารได้มีการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนํานโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กร ความผาสุกในการทํางาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น
สําคัญ    
ตารางที่ 7.1-1 ผลการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผน

ยุทธศาสตร์ และนําไปสู่แผนปฏิบัติงานท่ีมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของ
การดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-1) 
- รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 7/2556 วันท่ี 18 
กันยายน 2556 (ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงาน
ผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนผลยุทธ์/
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)  
- แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 
และการประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (89) 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. หลักประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การทํางาน เพ่ือความรวดเร็วในการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารของสถาบันวิจัยฯ 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-2) 
- เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- เว็บไซต์เครือข่ายฯ 
- การส่งข่าวสารทาง e-mail ให้กับ
คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาตามความ
เร่งด่วนและความสําคัญของงาน 
- การส่งข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือ  

3. หลักการตอบสนอง ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน เพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความ
หลากหลายและมีความแตกต่าง  

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-3) 
- โครงการประชมุวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 
7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
- โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 
- โครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสู่ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
- โครงการ Creative Inspiration Zone 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ผู้บริหารได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามนโยบายท่ีได้เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
โดยครอบคลุมท้ังในด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัย การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การ
บริหารจัดการองค์กร  การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยถอดออกมาเป็น
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
หน่วยงาน 
- มีการกระจายความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
ในฝ่ายต่างๆ  โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน
เป็นระยะๆ 
 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-4) 
- แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 
- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คร้ังท่ี 13/2556 วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 
(ระเบียบวาระท่ี 1.1 การมอบหมายงานและ
การจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
สัมฤทธ์ผลของคน (KPIs) ของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
2557 รอบ 6 เดือน)  
- รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คร้ังท่ี 5/2557 วันท่ี 12 พฤษภาคม
2557 (ระเบียบวาระท่ี 3 การติดตามงานของ
บุคลากร)  

5. หลักความโปร่งใส -ใช้ระบบการบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การ
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย การให้รางวัล
ผลงานวิจัย เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
-ใช้ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
-มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้  

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-5) 
- รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษา
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คร้ังท่ี 5/2556 วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 
(ระเบียบวาระท่ี 4.3 สัดส่วนการจัดสรรทุน เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประกาศให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558) 
- รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษา
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์  2557 
(ระเบียบวาระท่ี 3.8 การคัดเลือกผลงานวิจัยท่ี
ขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดี 
ประจําปี 2557) 
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามระบบ MIS  
- รายงานการควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 และการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 
- เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(www.surdi2.su.ac.th) 

6. หลักการมีส่วนร่วม - ใช้การบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆ เข้ามาร่วม
เป็นคณะกรรมการและท่ีปรึกษา 
- ในการประชุมบุคลากรได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ด้านต่างๆ  
- การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-6) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 262/2557 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา   
- การประชุมบคุลากรสถาบันวิจยัและพัฒนา 
คร้ังท่ี 14/2556 วันท่ี 31 ตุลาคม 2556 
(ระเบียบวาระท่ี 1 การจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 
- การประชุมบุคลากรสถาบันวิจยัและพัฒนา 
คร้ังท่ี 16/2556 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 
(ระเบียบวาระท่ี 2 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองถ่าย
เอกสาร) 
- การประชุมบุคลากรสถาบันวิจยัและพัฒนา 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 
16 มกราคม 2557 (ระเบียบวาระท่ี 1 
พิจารณาทบทวนแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ 2556 
เพ่ือจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสถาบันวิจยัและพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ 2557) 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ - การมอบหมายงานให้คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยดําเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ  
- การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และผู้รักษาราชการแทน  
 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-7) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1788/2556 
เร่ือง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
จัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 
7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
- คําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
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พัฒนา และผู้รักษาราชการแทน 

8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบั ติ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  
-การดําเนินการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองท่ี
บัญญัติไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ ภายใต้อํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยอาศัยการลงมติในการพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด  
-นํา กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
เร่ืองต่างๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้
ถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เร่ือง
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
- ระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สงักัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-8) 
-ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 
-ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การจัดการระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและการจัดให้มีคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 
- รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษา
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คร้ังท่ี 8/2556 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 
(ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเสนอชื่อกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอก) 
- การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของ
หน่วยงาน 
- แฟ้มการประเมินผล KPIs ของบุคลากร 
(เอกสารลับ) 
- หลักเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร การ
สอบคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน การประกาศ
ผลฯ  

9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคโดยใช้หลักความ
เท่าเทียมกันในการได้ รับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
- การได้รับความเสมอภาคในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานเช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 
- การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-9) 
- รายชื่อบุคลากรท่ีไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนาในเรื่องต่างๆ ประจําปีการศึกษา 
2556    
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ - มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือหา
ข้อสรุปเป็นฉันทามติเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ทํางานร่วมกันในองค์กร 

(เอกสารหมายเลข สว 7.1.6-10) 
- การประชุมบุคลากรสถาบันวิจยัและพัฒนา 
คร้ังท่ี 4/2557 วันท่ี 25 เมษายน 2557 (ฉันทา
มติเพ่ือเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันของ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 
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7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบใหม่ โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ตามรอบการ
ดํารงตําแหน่ง กล่าวคือ จะดําเนินการประเมิน เมื่อปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี และครบรอบ 3 ปี เพื่อจะได้นําผล
การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันในปีสุดท้ายที่ดํารงตําแหน่ง 

ขณะนี้ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ครบรอบระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 1 ปี เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2556 แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อย่างไรก็ดี  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยได้นําข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น   

7.1 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

- มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 
มีนาคม 2556 เสนอให้สถาบันวิจัยเพิ่มกิจกรรมในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัย อันได้แก่ การเปิด
เวทีนักวิจัยรุ่นใหม่พบนักวิจัยอาวุโส การเปิดเวทีสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการตั้งโจทย์วิจัย ในแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี 2556 ในรอบ 6 เดือนหลัง 
 ดําเนินการแล้ว โดยการเพิ่มกิจกรรม/โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ 
การท่องเที่ยว ในแผนการปฏิบัติงานประจําปี 2556 ในรอบ 6 เดือนหลัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างกิจกรรมให้กับนักวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ มาพบปะ พุดคุย และเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย จนกระทั่งได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์เชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา จํานวน 3 ชุด
โครงการ (เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-1)   

7.2 การบริหารจัดการด้านวิจัยและสร้างสรรค์    
    - มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบในเรื่องการคืนทุนวิจัย ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ขอคืนทุน ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามจํานวนเงินที่
ได้รับไปแล้ว โดยนับจากวันที่รับเงินตามสัญญารับทุนถึงวันที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือ
แจ้งขอคืนทุน  

2. ผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์ในการขอรับทุนทุกประเภทของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
จากวันที่ผู้มีวิจัยมีหนังสือแจ้งขอคืนทุนวิจัย 

    ดําเนินการแล้ว  โดยทําบันทึกถึงผู้วิจัย แจ้งเรื่อง ผลการพิจารณาการขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัย และ
บันทึกถึงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ขอแจ้งการรับคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมดอกเบี้ย 
(เอกสารหมายเลข สว 7.1.7-2)   

- มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 
มิถุนายน 2557 มีมติเห็นชอบในเร่ืองการนําเงินรับฝากอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้นอก
งบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2555 เข้ากองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ดําเนินการแล้ว  โดยทําบันทึกถึงอธิการบดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ดําเนินการในเรื่องเงินรับฝาก
อุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้นอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2533-2555  (เอกสาร
หมายเลข สว 7.1.7-3)   
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    นอกจากการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตามประเด็นข้างต้นแล้ว ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยต่อพันธกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และมีการกําหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  เช่น    
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมิน สิ่งท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
1. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนากายภาพของ

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการสํารวจสภาพ
พ้ืนท่ีโดยรอบ และพื้นท่ีภายในอาคาร เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ี เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ซ่อมหลังคา ซ่อมห้องน้ํา 
จัดสภาพพ้ืนท่ีทางภายภาพของห้องทํางานใหม่   (เอกสาร
หมายเลข สว 4.1.7-1) 

2. เว็บไซต์ควรปรับปรุงให้หาเอกสารได้ง่าย 2. ได้มอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประสานงานกับ
บริษัทเพ่ือดําเนินการจัดทําหน้าเว็บไซต์ใหม่ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้ง่าย 
(เอกสารหมายเลข สว 4.1.7-2) 

3. ต้องการให้มีการจัดอบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 3. ได้มอบหมายให้นางสาวหรรษา นิลาพันธ์ ดําเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ เม่ือวันท่ี 
24-30 เมษายน 2557 โดยมีหัวข้อเร่ือง “การเขียนข้อเสนอ
การวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” เป็นหนึ่งในหัวข้อท่ี
จัดอบรมในครั้งนี้ (เอกสารหมายเลข สว 4.1.3-1) 

จุดแข็ง :  - 

แนวทางเสริมจดุแข็ง :  -   

จุดอ่อน :  -  

แนวทางปรับปรุงจุดออ่น  : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.1.1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 262/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์
ท่ี 1)  

สว 7.1.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดให้มี
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 7.1.1-3 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556   (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 7.1.2-1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงาน ระหว่าง พ.ศ.2556-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ท่ี 2) 

สว 1.1.1-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง  “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวไทย” วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2556 
(เกณฑ์ท่ี 2) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 7.1.2-2 รายงานประมาณการใช้จ่ายเงินประจําวัน (เกณฑ์ท่ี 2) 
สว 7.1.2-3 ระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร www.ris.su.ac.th (เกณฑ์

ท่ี 2)  
สว 4.2.1-1 (เกณฑ์ท่ี 2) 

(1) คําสั่งแต่งต้ังท่ีปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

สว 4.1.1-2 แฟ้มคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 2) 
(4) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 401/2557 เร่ือง แต่งต้ังที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ิมเติม        

สว 7.1.3-1 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังท่ี 7/2556 วันท่ี 18 กันยายน 2556 (เกณฑ์ท่ี 3) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.2 รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนผลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาํปีของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) 

สว 7.1.3-2 รายงานประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบนัวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์
ท่ี 3) 

สว 7.1.3-3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจยัและพัฒนา และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ วันท่ี 
27 กุมภาพันฑ์ 2557 (เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 7.1.4-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 890/2556 เร่ือง แต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้รักษา
ราชการแทน (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 7.1.4-2 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ (เกณฑ์ท่ี 4) 
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

สว 7.1.4-3 (เกณฑ์ท่ี 4)  
1. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 16/2556 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556  
(ระเบียบวาระท่ี 2 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 
2. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัย
และพัฒนา คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 16 มกราคม 2557 (ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณาทบทวนแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปงีบประมาณ 2556 เพ่ือจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557) 

สว 7.1.5-1 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 3/2557 วันท่ี 13 มีนาคม 2557 เร่ือง การเตรียมความ
พร้อมการจัดงานศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ฯ คร้ังท่ี 7 (เกณฑ์ท่ี 5)  

สว 7.1.5-2 ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “การบริหารงานวิจยัแบบครบวงจร” ภายใต้แผนการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 (เกณฑ์ท่ี 5)  

สว 7.1.5-3 รายชื่อบุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ /อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2556 (ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-
31 พฤษภาคม 2557) (เกณฑ์ท่ี 5) 

 (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 7.1.6-1 (หลักประสิทธิผล) 

1. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คร้ังท่ี 7/2556 วันท่ี 18 กันยายน 2556 (ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัด



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ตามแผนผลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)  
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 และการประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ 

สว 7.1.6-2 (หลักประสิทธิภาพ) 
1. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. เว็บไซต์เครือข่ายฯ 
3. การส่งข่าวสารทาง mail ให้กับคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาตามความเร่งด่วนและความสําคญัของงาน 

สว 7.1.6-3 (หลักการตอบสนอง) 
1. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย
และสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศลิป์” 
2. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 
3. โครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู่ชุมชนฐานรากในงานสปัดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
4. โครงการ Creative Inspiration Zone 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สว 7.1.6-4 (หลักภาระรับผิดชอบ) 
1. แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 
2. รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 13/2556 วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 (ระเบียบ
วาระท่ี 1.1 การมอบหมายงานและการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสัมฤทธ์ผลของคน (KPIs) 
ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน)  
3. รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 5/2557 วันท่ี 12 พฤษภาคม2557 (ระเบียบ
วาระท่ี 3 การติดตามงานของบุคลากร)  

สว 7.1.6-5 (หลักความโปร่งใส) 
1. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 5/2556 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2556 (ระเบียบวาระท่ี 4.3 สัดส่วนการจัดสรรทุน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประกาศให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
2. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์  2557 (ระเบียบวาระท่ี 3.8 การคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและ
ผลงานวิจัยดี ประจําปี 2557) 
3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามระบบ MIS  
4. รายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
5. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi2.su.ac.th) 

สว 7.1.6-6 (หลักการมีส่วนร่วม) 
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 262/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   
2. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 14/2556 วันท่ี 31 ตุลาคม 2556  
(ระเบียบวาระท่ี 1 การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 
3. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 16/2556 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556  
(ระเบียบวาระท่ี 2 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 
4. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัย
และพัฒนา คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 16 มกราคม 2557 (ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณาทบทวนแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปงีบประมาณ 2556 เพ่ือจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สว 7.1.6-7 (หลักการกระจายอํานาจ) 
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1788/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
2. คําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้รักษาราชการแทน 

สว 7.1.6-8 (หลักนิติธรรม) 
1. ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 
2. ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาและการ
จัดให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 
3. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 8/2556 วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2556 (ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเสนอช่ือกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒซ่ึิงเป็น
บุคคลภายนอก) 
4. การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน 
5. แฟ้มการประเมินผล KPIs ของบุคลากร (เอกสารลับ) 
6. หลักเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน การประกาศผลฯ 

สว 7.1.6-9 (หลักความเสมอภาค) 
รายชื่อบุคลากรท่ีไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในเรื่องต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556   

สว 7.1.6-10 (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 
การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 4/2557 วันท่ี 25 เมษายน 2557 (ฉันทามติเพ่ือเป็น
แนวทางในการทํางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 (เกณฑ์ท่ี 7) 
สว 7.1.7-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 

2555-30 กันยายน 2556) ท่ีปรับตามข้อเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาแล้ว 

สว 7.1.7-2 1. บันทึกถึงผู้วิจัย เร่ือง ผลการพิจารณาการขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัย 
2. บันทึกถึงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เร่ือง ขอแจ้งการรับคืนเงินอุดหนุนการวิจัยพร้อมดอกเบี้ย 

สว 7.1.7-3 บันทึกข้อความ ถึงอธิการบดี เร่ือง เงินรับฝากอุดหนุนการวิจัยท่ีได้รับจัดสรรจากเงินรายได้นอกงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2533-2555 

สว 4.1.7-1 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพพ้ืนท่ีทางกายภาพของสถสบันวิจัยและพัฒนา  

สว 4.1.7-2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีพัฒนาปรับปรุงใหม่ (http://www.surdi2.su.ac.th)  

สว 4.1.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ระหว่างวันท่ี 24-30 เมษายน 2557   

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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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 

มี ไม่มี 
1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย 
  

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  

5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  2  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    5  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5 ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  : - ข้อ     เกณฑ์ประเมิน : - คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยมี
หน้าที่จัดทําแผนการจัดการความรู้ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน และประเมินผล รวมทั้งรวบรวมความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง (เอกสารหมายเลข 
สว 7.2.1–1) 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 (เอกสาร
หมายเลข สว 7.2.1–2) เพื่อประเมินผลการจัดการความรู้ ในรอบปีที่ ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน และได้พิจารณาแผนการจัดการความรู้โดยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย คือ  “ระบบบริหาร



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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งานวิจัย” เป็นประเด็นความรู้สําหรับการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556/
ปีงบประมาณ 2557 โดยมี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายแรก บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใจในระบบ
บริหารงานวิจัยของหน่วยงาน และเป้าหมายที่สอง คือคณาจารย์รุ่นใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555-เมษายน 2557 เข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตามความต้องการ (เอกสารหมายเลข สว 7.2.1–3) 

2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 

“ระบบบริหารงานวิจัย” เป็นประเด็นความรู้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ 2 กลุ่ม คือ บุคลากรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์รุ่นใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2555-เมษายน 2557  (เอกสารหมายเลข สว 7.2.1-3)  

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้ชื่อโครงการ “การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เรื่อง การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร” โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพการทํางานภายในหน่วยงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน ความเช่ือมโยงในการทํางาน การติดต่อส่ือสารระหว่างกัน แล้วจัดทําเป็น
แบบสอบถาม (pretest) เพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงานทั้งระบบ
ก่อนการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การวิเคราะห์ การออกแบบแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
การประมวลและกล่ันกรองความรู้ จัดทําเอกสารประกอบเพื่อใช้เป็นส่ือในการอธิบายความรู้  
การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
การแบ่งปันความรู้ จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การเรียนรู้ จัดทําแบบสอบถาม (posttest) ภายหลังการจัดกิจกรรมเพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใจระบบบริหารงานวิจัยของ
หน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์รุ่นใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 

ถึงเมษายน 2557 ภายใต้ชื่องาน “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย” โดย
มีขั้นตอน ดังนี้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอน และเอกสารประกอบของทุนแต่ละ
ประเภท 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดหมวดหมู่ของทุนและประเภท 
การประมวลและกล่ันกรองความรู้ จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลที่จะเผยแพร่  
การเข้าถึงความรู้ จัดทําเป็นระบบสารสนเทศ ใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
การแบ่งปันความรู้ เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
การเรียนรู้ จัดทําแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของคณาจารย์รุ่นใหม่เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ  
ขอทุนประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ คณาจารย์รุ่นใหม่เข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตามความต้องการของผู้วิจัย  

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพือ่
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยให้บุคลากรทุกคนในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ทําความเข้าใจในพันธกิจหลักของหน่วยงาน รู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน ขั้นตอน
การจัดสรรทุนจากผู้ที่ประสานงานโดยตรงของทุนแต่ละประเภท ความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
ระหว่างคนกับงาน ทําให้เห็นความสําคัญของการประสานงาน การส่ือสารกันภายในองค์กร การทํางานเป็นทีม 
อันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ (เอกสารหมายเลข สว 7.2.3-1) 

ทั้งนี้ ได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีโดยสรุปเป็นฉันทามติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทํางานร่วมกัน และได้
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 7.2.3-2) 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge)   

สถาบันวิจัยฯ ได้รวบรวมประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยจัดเก็บความรู้ต่างๆ เป็นระบบ และ
แยกเป็นประเภทหมวดหมู่ชัดเจน  เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถ
เพิ่มพูนความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว ได้มีการเผยแพร่ในลักษณะของเอกสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ / ลงในเว็บไซต์ ฯลฯ อาทิเช่น  

- แผนภูมิฉันทามติ เพื่อเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร
หมายเลข สว 7.2.3-2)  

- ความรู้ เรื่อง “KM การเรียนรู้ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย” 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.surdi.su.ac.th) (เอกสารหมายเลข สว 7.2.4-1) 

- ความรู้ เรือ่ง “ระบบปฏิบัติงานที่ด”ี สืบค้นจากเว็บไซต์ http://humanrevod.wordpress.com 
(เอกสารหมายเลข สว 7.2.4-2) 

- ความรู้ เรือ่ง“ปรัชญาปลา” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org/podts/429137 
(เอกสารหมายเลข สว 7.2.4-3) 

ทั้งหมดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีโดยสามารถนํามาปรับใชใ้นการทํางานได้   

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการจัดความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กล่าวคือ หลังจากที่ได้ทําตามขั้นตอน และกระบวนการของการจัดการความรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบ
ครบวงจร”  แล้ว ผลที่ได้รับ คือ บุคลากรของหน่วยงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจในพันธกิจหลักของหน่วยงานไป
ในทิศทางเดียวกัน เห็นภาพความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของงานและคนที่รับผิดชอบ ทําให้รู้ว่าการทํางานๆ 
หนึ่งนั้นมีกระบวนการ ขั้นตอน เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร ต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ทําให้สามารถวางแผนในการ
ทํางานได้ และการทํางานที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้าใจในเนื้องาน และต้องทํางาน
ร่วมกันได้ ดังน้ันบุคลากรทุกคนจึงได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน โดยการสรุปเป็น
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ฉันทามติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทํางานร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิข้างล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง :  
1.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และแนว

ปฏิบัติที่ดีให้แก่บุคลากรใหม่  
2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลายช่องทาง เช่น ในรูปเอกสาร เว็บไซด ์

และการพูดคุย ปรึกษาหารอืกนัระหว่างการทาํงาน เป็นต้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1.  ควรส่งเสริมให้นําองค์ความรู้จากตัวบุคคลที่อยู่ภายในหน่วยงานตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ

จัดการความรู้อย่างสม่ําเสมอ 
2.  ควรนํากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทํางานปกติ 

จุดอ่อน : - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.2.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 011/2556 เร่ือง ยกเลิกคําสั่งและแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 7.2.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 7.2.1-3 แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 (เกณฑ์ท่ี 1 
และ 2) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 7.2.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร” 

ภายใต้แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 
(เกณฑ์ท่ี 3) 

สว 7.2.3-2 แผนภูมิฉันทามติเพ่ือเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (เกณฑ์ท่ี 3 และ 4) 

สว 7.2.4-1 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “KM การเรียนรู้
ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย” (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 7.2.4-2 ความรู้ เร่ือง “ระบบปฏิบัติงานท่ีดี” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://humanrevod.wordpress.com   
(เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 7.2.4-3 ความรู้ เร่ือง “ปรัชญาปลา” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org/podts/429137   
(เกณฑ์ท่ี 4) 
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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 

มี ไม่มี 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 
 

 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด   

หมายเหตุ เกณฑ์ข้อ 1-5 ให้ใช้ผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   5 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  5    ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  -    ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :  -  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปี พ.ศ. 2554 - 
2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 และเผยแพร่ไว้ให้บุคลากรและสาธารณชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของกองแผนงาน http://www.plan.su.ac.th (เอกสารหมายเลข สว 7.3.1-1) ซึ่งขณะนี้มีการเตรียม
จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปี พ.ศ. 2557 - 2559 
 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีระบบสารนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (Executive Information System : EIS) ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.eis.su.ac.th โดยใช้ฐานข้อมูลด้านต่างๆ (MIS) เช่น ฐานข้อมูลด้านบประมาณ  ด้านพัสดุ  ด้าน
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การเงินและบัญชี  ด้านบุคลากร ด้านการประเมินการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และฐานข้อมูลทะเบียนและ
บริการการศึกษา และได้จัดทําคู่มือการใช้งาน ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดสินใจ (EIS) สําหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้นําไปใช้ในการวางแผนและบริหาร
จัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข สว 7.3.2-1) 

ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย ซึ่งประกอบดว้ย
สารสนเทศที่เป็นระบบบริหารงานวิจัย และระบบสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งขณะ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานในปี 
2558 (เอกสารหมายเลข สว 7.3.2-2) 
 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ตามข้อ 2.  ศูนย์
คอมพิวเตอร์จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในรูปแบบแระเมินออนไลน์ โดยแบ่งตาม
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มนักศึกษาและได้ดําเนินการ
เรียบร้อยและจัดทํารายงานผลการประเมินตาม (เอกสารหมายเลข สว 7.3.3-1) 

 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลการประเมินแยกเป็นกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เรียบร้อยและได้นําผลการประเมินฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2557 เพื่อพิจารณาโดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข สว 7.3.4-1 และ สว 7.3.4-2) สําหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะนําข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูลในระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด มีการ
ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข สว 
7.3.5-1) 

 
จุดแข็ง : 

1.   มีบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
มหาวิทยาลัย 

2.  ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักในการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
มหาวิทยาลัย      

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  - 
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จุดอ่อน :   
1.  ขาดการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวทิยาลัยอย่างจริงจัง 
 2.  ขาดการสนบัสนุนการดําเนนิงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวทิยาลัย 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :    
1.  มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานใหเ้ป็น

รูปธรรม         
2.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารที่ชัดเจน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 7.3.1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. 2554-2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์
ท่ี 1) 

สว 7.3.2-1 ระบบฐานข้อมูล MIS และ EIS ของมหาวิทยาลัย www.eis.su.ac.th (เกณฑ์ท่ี 2)  
สว 7.3.2-2 ระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร www.ris.su.ac.th 

(เกณฑ์ท่ี 2) 
สว 7.3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ออนไลน์) (เกณฑ์ท่ี 3)  
สว 7.3.4-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เกณฑ์ท่ี 4) 
สว 7.3.4-2 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครัง้ที่ 10/2557 (เกณฑ์ท่ี 4) 
สว 7.3.5-1 รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง (เกณฑ์ท่ี 5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 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 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง  ภาพลักษณ์ หรือ
ต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง 
หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรภายในสถาบัน 

ท้ังๆ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยง
หรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้
เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ปัจจุบันท่ีเรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ 
(0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้น   

การไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบ

สําหรับความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 
2. เปน็เหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 
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การดําเนินการ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ไม่มี 

1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  6  ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    6   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5    คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ : 6  ข้อ    ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย                                           
เป้าหมายปีต่อไป:  -  ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : -  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารความเส่ียงใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทําให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําส่ังที่ 009/2556 ลงวันที่  
6 สิงหาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบชัดเจน เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย วางแผน และติดตามระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 7.4.1-1) 
 
 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (107) 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุม
ร่วมกันในครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 (เอกสารหมายเลข สว 7.4.2-1) เพื่อวิเคราะห์ ระบุความ
เส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอันจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการวิจัย  โดยพิจารณาจากมาตรการและกิจกรรมตามผลการดําเนินงาน
ของแผนบริหารความเส่ียงในที่งบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโดยการวิเคราะห์
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงของปีงบประมาณ 2557 โดยระบุและจัดลําดับความเส่ียงไว้ 4 ด้าน 
ดังน้ี 
 2.1 ด้านการเงิน 
 2.2 ด้านบุคลากร (กรอบอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร) 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2.4 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (การทดสอบระบบการรับข้อเสนอโครงการ  เพื่อบริหารจัดการ 
                 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์) 
  
3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียง ตามปัจจัยเส่ียงที่ระบุไว้ 4 ด้านข้างต้น  โดยการประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียงจากเหตุการณ์ในอดีต  
หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเส่ียงในปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข สว 7.4.3-1) 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
เส่ียงตามปัจจัยเส่ียง โดยพิจาณาจากพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยฯ  ไว้ดังนี้ 
           

การประเมินความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน Risk ระดับ Risk 
วิธีการบริหารความเสี่ยง 

ด้านการเงิน 4 3 12 สูง มีแผนลดความเส่ียง 
ด้านบุคลากร  
(กรอบอัตรากําลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร) 

4 3 12 สูง มีแผนลดความเส่ียง 

ด้านการบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ 

3 3 9 ปานกลาง ควบคุมและป้องกัน 

ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
(การทดสอบระบบการ
รับข้อเสนอโครงการ  
เพ่ือบริหารจัดการ 
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์) 

3 3 9 ปานกลาง ควบคุมและป้องกัน 
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ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้านที่ได้ระบุไว้ อาจจะมีผลกระทบต่อพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง  เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับ
ความเส่ียงสูงตามกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการระบุความเส่ียง พร้อมกับเสนอมาตรการ กิจกรรมใน
การลด การควบคุม และป้องกันความเส่ียง โดยกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข สว 7.4.3-
1) มีการติดตามการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข สว 
7.4.3-2) 
 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  

ในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการติดตามการ
ดําเนินงานของภาระงานที่ได้ระบุความเส่ียงไว้  มีการรายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผน
บริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่  17  กันยายน 2556  และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบต่อการจัดการ
ความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (เอกสารหมายเลข สว 7.4.5-1) 

ส่วนความเส่ียงในระดับหน่วยงานได้นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555–กันยายน 2556) ในที่ประชุมที่
ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2556 เพื่อพิจารณาให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะสําหรับนําไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในรอบปี 
2557 ต่อไป (เอกสารหมายเลข สว 7.4.5-2) 
 
6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา  นําข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนามาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ให้คงความเส่ียงเดิมทั้ง 4 ด้านไว้ อันได้แก่ ความเส่ียงด้านบุคลากร 
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
เส่ียงด้านยุทธศาสตร์ และเพิ่มความเส่ียงอีก 1 ด้าน คือ ความเส่ียงด้านการเงิน (เอกสารหมายเลข สว 7.4.5-2) 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับทราบข้อเสนอแนะ และได้มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2556 ได้มีกิจกรรมควบคุมและลดความเส่ียง
อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดระดับความเส่ียงจากระดับปานกลางเป็นความเส่ียงระดับต่ํา (เอกสารหมายเลข สว 
7.4.2-1) ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยฯ จึงมีความเส่ียงใน 4 ด้าน อันได้แก่ ความเส่ียงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข สว 7.4.3-1) 
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จุดแข็ง :     
 สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานไดต้ามเป้าหมาย ภายใต้การควบคุม ป้องกัน และลดความ
ผิดพลาดในขั้นตอนการทํางาน ตามแผนบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แนวทางเสริมจดุแข็ง : 
- 

จุดอ่อน : - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว 7.4.1-1 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 009/2556 เร่ือง ยกเลิกคําสั่งและแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว 7.4.2-1 รายการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2556 วันศุกร์ท่ี 6 

ธันวาคม 2556 (เกณฑ์ท่ี 2, 6) 
สว 7.4.3-1 แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2557 (เกณฑ์ท่ี  

3, 4 และ 6) 
สว 7.4.4-1 บันทึกข้อความ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คร้ังท่ี 1 (รอบ 6 เดือน ตามปีงบประมาณ 

2557) (เกณฑ์ท่ี 4) 
สว 7.4.5-1 (เกณฑ์ท่ี 5) 

1. รายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 
เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2556   
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2557 

สว 7.4.5-2 (เกณฑ์ท่ี 5, 6) 
รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังท่ี 7/2556 วันพุธท่ี 18 กันยายน 2556 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.3 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556  
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องค์ประกอบที ่8    การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที ่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 2556 
 

การ
ดําเนินการ ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
มี ไม่มี 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน   
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  

3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบัน อย่างต่อเนื่อง 

  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด 

  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :    5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  7  ข้อ     ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  -  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :   -   คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินทีส่อดคลอ้งกับแผนกลยทุธข์องสถาบัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แต่งต้ังคณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัย

และพัฒนา (เอกสารหมายเลข สว 8.1.1-1) โดยเม่ือเดือนกันยายน 2556 ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน โดยการปรับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสามารถวัดประสิทธิผลของการดําเนินงานได้อย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน มีระบบการจัดทําคําของบประมาณ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน มี
ระบบการจัดสรรเงินให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 8.1.1-2) 
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2  สถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักเกณฑ์การจัดสรรและวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาในการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปีจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เอกสาร
หมายเลข สว 8.1.2-1 ถึง สว 8.1.2-3) 

2.3  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งทําหน้าที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้องการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน (เอกสารหมายเลข 
สว 8.2.2-4) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทําคําของบประมาณประจําปี ทั้งส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน และ

เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ
ในแต่ละปี จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร โดยออกมาในรูปของกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ   (เอกสารหมายเลข สว 8.1.2-1  และ สว 8.1.2-2) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทํารายงานทางการเงินตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยจัดทํารายงาน
การใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหารเป็นประจําทุกวัน เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะทางการเงิน จากแหล่งเงินงบประมาณแต่ละ
ประเภท และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  2 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้รายงานครั้งแรกเม่ือการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 2 การ
ประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 สําหรับในปีงบประมาณ 2557 ได้รายงานรอบ 6 เดือน เมื่อ
การประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  (เอกสารหมายเลข สว 8.1.4-1 และ สว 8.1.4-2) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน อย่างต่อเน่ือง 

ผู้บริหารได้นําข้อมูลทางการเงินที่ได้รับการรายงานประจําวัน และในระบบฐานข้อมูลทางการเงินจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข สว 8.1.4-1 และ สว  8.1.5-1) 
 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ตามรายไตรมาสเสนอมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข สว 8.1.6-1) ส่วนภายในสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่ายประจําวัน ตรวจนับตัวเงิน และเอกสาร
แทนตัวเงินให้ถูกต้องตามจํานวนเงินคงเหลือประจําวัน (เอกสารหมายเลข สว 8.1.2-4) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 
 

(112) 

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยได้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนเป็นประจําทุกรายไตรมาส ตลอดจนสํารวจปัญหาอุปสรรคด้านการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาทางแก้ไข ลดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
ในการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย สําหรับในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารไดน้าํขอ้มลู
จากรายงานทางการเงินประจําวันมาเป็นข้อมูลสําหรับบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงข้อจํากัดในการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลัย 
ในปี 2557 อันเนื่องมาจากมีการปรับเปล่ียนปฏิทินการศึกษา สถาบันวิจัยฯ จึงได้เสนอแนวทางในการเตรียม
รองรับของหน่วยงานสําหรับการแก้ปัญหาการปรับลดเงิน โดยการปรับลดเงินของการจัดพิมพ์วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปรับมาเป็นการใช้ e-journal  มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย (เอกสารหมายเลข สว  
8.1.1-1 / สว 8.1.4-1 และ 8.1.5-1) 

จุดแข็ง : - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน  :  - 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว  8.1.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2556 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 7) 

สว  8.1.1-2 แผนกลยุทธ์การเงิน (ปรับแผน) สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2556-2560 (เกณฑ์ท่ี 1) 
สว  8.1.2-1 เอกสารคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (เกณฑ์ท่ี 2 และ 3) 
สว  8.1.2-2 เอกสารคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ (เกณฑ์ท่ี 2 และ 3) 
สว  8.1.2-3 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ท่ี 2) 
สว  8.1.2-4 (เกณฑ์ท่ี 2 และ 6) 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ท่ี 209/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ท่ี 299/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) 

สว  8.1.4-1 รายงานประมาณการใช้จ่ายเงินประจําวัน (เกณฑ์ท่ี 4, 5 และ 7) 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สว  8.1.4-2 (เกณฑ์ท่ี 4) 

1. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 
2/2556 วันท่ี 20 มีนาคม 2556 (ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 
2556)  
2. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 
7/2556 วันท่ี 18 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2555-30 
กันยายน 2556) 
3. รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 
2/2557 วันท่ี 23 เมษายน 2557 (ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2556-31 มีนาคม 
2557) 

สว  8.1.5-1 รายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) (เกณฑ์ท่ี 5 และ 7) 
สว  8.1.6-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ตามรายไตรมาส 

(เกณฑ์ท่ี 6) 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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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 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

  

3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน     

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย    
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  

6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  
องค์ประกอบคุณภาพ 

  

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

  

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 9 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :    5    คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 9 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :     5    คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  7  ข้อ     ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  -  ข้อ     เกณฑ์ประเมิน :     -   คะแนน 

 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (115) 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข สว 9.1.1-1) ซึ่งเป็นระบบและกลไกในการบริหาร
และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยได้มีดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข สว 9.1.1-2) รวมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผล
การดําเนินงานตามรายองค์ประกอบ มีการปรับปรุงแก้ไข และการรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยทราบตามระบบที่กําหนด (เอกสารหมายเลข สว 9.1.1-3 และ 9.1.1-4)  

2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน เพื่อทบทวน กําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  
ที่ได้กําหนดให้มีหน้าที่ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ติดตาม และรายงานผล เพื่อต้องการนําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการทํางาน โดยการใช้หลัก PDCA มีการกํากับดูแลการดาํเนนิงานสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาการ
ตั้งแต่การจัดทําแผนพัฒนา การดําเนินงาน และการประเมินผล 
 อย่างเช่น  ในปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 ให้คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข สว 9.1.1-3)   

3.   มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ประเมินฯ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักในด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้ใช้บริการ (Customer)  ทั้งนี้ ตัว
บ่งชี้ที่กําหนดเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 : ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย  (เอกสารหมายเลข สว 
9.1.3-1) ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาหน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย    1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ   2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ดังนี้    
 1) มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําปฏิทินการทํางาน/กระบวนการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  (เอกสารหมายเลข สว 9.1.4-1) เพื่อควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด มีการติดตามผลความก้าวหน้าการนําผลการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (เอกสารหมายเลข 
สว 9.1.1-4)   และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกปีการศึกษา ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์ด้านประกันคุณภาพให้บุคลากรภายในทราบ
โดยผ่านทางการประชุมบุคลากร และภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (เอกสารหมายเลข สว 9.1.4-2)  
 2) มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอ
มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้สํานักงานประกันฯ 
คณะกรรมการประเมินฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ของหน่วยงาน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข สว 9.1.4-3 และ สว 9.1.4-4)  
 3) มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 มาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2556  โดยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน และเสนอแผนพัฒนาให้มหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข สว 
9.1.4-5 / สว 9.1.1-3 และ สว 9.1.4-6)   

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานตามแผน
ที่ได้วางไว้ จนทําให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

ตารางผลประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ในปีงบประมาณ 2556 

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ 

จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด จํานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมาย 
พันธกิจ 

2556 2556 2556 
ด้านการวิจัย 4 4 100.00 
ด้านการบริการทางวิชาการ 1 1 100.00 
ด้านการบริหารจัดการ 4 4 100.00 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100.00 

รวม 11 11 100.00 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  องค์ประกอบ
คุณภาพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ตามองค์ประกอบคุณภาพตามพันธกิจหลักสถาบันวิจัยฯ  โดยในระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ คือระบบ MIS (Management Information  System) เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานทุกด้าน ได้แก่ ระบบงบประมาณ  ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ์พึง
รับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีต้นทุน ระบบข้อมูลบุคลากร  ระบบเพื่อการเรียนการสอน ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย เป็นต้น  นอกจากนี้กองคลังของมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ตามระบบ GFMIS 
(Government Fiscal  Management Information  System)    ของกระทรวงการคลัง โดยนําส่งข้อมูลเข้า
ระบบผ่านทางเครื่อง Terminal เช่น การจ่ายตรงแก่เจ้าหนี้ มีการวางฎีกา ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนข้อมูลให้แก่
การประกันคุณภาพ  และยังใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร  มีความ
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เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และ
สถาบัน (เอกสารหมายเลข สว 9.1.6-1 และ สว 9.1.6-2)   
 ในระดับหน่วยงาน ได้จัดทําระบบสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และเป็นข้อมูลสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยฯ อันได้แก่ ข้อมูลการสนับสนุนด้านวิจัย
และสร้างสรรค์ หลักเกณฑ์การขอทุนวิจัยประเภทต่างๆ การตีพิมพ์เผยแพร่  ข้อมูลวิจัย ด้านการจัดประชุม
วิชาการ การประกันคุณภาพ เป็นต้น  และในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ป้อนข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเองพร้อมหลักฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online system (เอกสารหมายเลข 
สว 9.1.6-3 และ สว 9.1.6-4)   

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 
 เมื่อวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2555 
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้รับทุนทําวิจัย จํานวน 2 ท่าน 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์
ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช จากคณะมัณฑนศิลป์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ   
 นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (เอกสารหมายเลข สว 9.1.3-1)   

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (เอกสารหมายเลข สว 9.1.8-1) และได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมโครงการ “Share & Learn : QA(Quality Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ (เอกสารหมายเลข สว 9.1.8-2)   

1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่เข้าร่วมใน
กิจกรรมในครั้งนี้ ในประเด็นของ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  กระบวนการ  กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพระหว่างคณะวิชา
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างเช่น การเก็บไฟล์หลักฐานที่
ได้มาจาก Internet ระบบการฝากเก็บเอกสารหลักฐานใน Google drive  บทบาทของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคในด้านการสร้างการตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

3. ได้รู้จักเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้านประกันคุณภาพในแต่ละคณะวิชามากขึ้น ได้พูดคุย ปรึกษาหารือใน
ด้านงานประกันคุณภาพร่วมกัน เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เผ่ือว่าในอนาคตจะต้องทํางานร่วมกันหรือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการทํางาน 
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9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย กรอบแนวทางการทํางาน รวมทั้งการติดตามและรายงานผล ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา กํากับดูแลตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดูแลตัวบ่งช้ีที่ 2.4  คณะกรรมการจัดการความรู้ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดูแลตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
ชี้แจง อธิบายเกณฑ์การประกันคุณภาพ หาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การทํางานในตัวบ่งชี้นั้นๆ บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ได้มีการจัดทําปฏิทินการทํางาน เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผล จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน  หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดจะถูกกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของภาระงาน (KPIs) ของแต่ละคน และจะ
สะท้อนกลับไปเป็น KPIs ของผู้บริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนและผู้บริหารได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและร่วมกันทํางานเป็นทีม ร่วมกันแก้ปัญหา อันจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เขียนเป็นคู่มือแนวปฏิบัติ
ที่ดีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ (เอกสาร
หมายเลข สว 9.1.9-1)  

จุดแข็ง :  
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน  เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. มีการติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
คุณภาพดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. ประชุมกลุ่มย่อยในชุดคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่ออธิบายเกณฑ์ สืบค้นหาตัวอย่างจากหน่วยงาน
อื่นๆ มาประกอบการทําความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพตามรายองค์ประกอบ เพื่อให้
นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง และส่งผลให้ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน : -      

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 9.1.1-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 9.1.1-2 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 026/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2557 (เกณฑ์ท่ี 1) 

สว 9.1.1-3 รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 6/2556 วันท่ี 24 
กรกฎาคม 2556  ระเบียบวาระท่ี 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ท่ี 1, 2 และ 4) 

สว 9.1.1-4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
การศึกษา 2556 (เกณฑ์ท่ี 1 และ 4)  

สว 9.1.3-1  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจยัประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ท่ี 3 และ 7) 

สว 9.1.4-1 ปฏิทินการทํางาน/กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 
2556-31 พฤษภาคม 2557) (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 9.1.4-2   รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 9/2556 วันท่ี 5 สิงหาคม 2556 แจ้งผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555) (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 9.1.4-3 รายงานประจําปท่ีีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557 (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 9.1.4-4  เว็บไซต์หน่วยงาน www.surdi2.su.ac.th หัวข้อ “แผนและประกันคุณภาพ” (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 9.1.4-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2555 
(เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 9.1.4-6 บันทึกข้อความ ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 ท้ังในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย   
 (เกณฑ์ท่ี 4) 

สว 9.1.6-1 เอกสารหน้าระบบ MIS (เกณฑ์ท่ี 6) 

สว 9.1.6-2 ระบบฐานข้อมูล GFMIS (เกณฑ์ท่ี 6) 

สว 9.1.6-3 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th และ www.surdi2.su.ac.th (เกณฑ์ท่ี 6) 

สว 9.1.6-4 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online system (เกณฑ์ท่ี 6) 
สว 9.1.8-1 
  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวนัตก (เกณฑ์ท่ี 8) 

สว 9.1.8-2 
  

ภาพบรรยากาศ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  “Share & Learn : QA(Quality Assurance) 
ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” (เกณฑ์ท่ี 8)  

สว 9.1.9-1 คู่มือแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา รอบปี
การศึกษา 2556) (เกณฑ์ท่ี 9) 
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(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน) (ไม่นํามาคิดคะแนนรวม) 
ตัวบ่งชี้ที ่9.2 : ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2557 
 
เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20-30 % 

ระดับน้อยท่ีสุด (ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน) 

ร้อยละ 31-50 % 
ระดับน้อย  

(ต้องปรับปรุง) 

ร้อยละ 51-70 % 
ระดับปานกลาง 

(พอใช้) 

ร้อยละ 71-90 % 
ระดับมาก  

(ดี) 

ร้อยละ 91-100 % 
ระดับมากท่ีสุด  

(ดีมาก) 
( 
 
 

การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
(เทียบจากค่า 5 ระดับ) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

3.64 0.79 ระดับมาก (ร้อยละ 72.80) 
หมายเหตุ ไม่ได้นํามาคิดคะแนนรวม 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 80.80    เกณฑ์ประเมิน :    4   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ 72.80   เกณฑ์ประเมิน :    4   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ  82.00    ผลการดําเนินงาน :   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ  85.00    เกณฑ์ประเมิน :     4    คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน:  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงาน

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2557 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินเมื่อปีการศึกษา 2554 โดยนํามาตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในการสํารวจความพึง
พอใจได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (เอกสารหมายเลข สว 9.2.1-1) 

1. ขั้นตอนก่อนการขอทุน 
2. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการทําสัญญา 
3. ขั้นตอนการทําวิจัย 
4. ขั้นตอนหลังทําวิจัย 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 72.80 สําหรับความพึงพอใจในแต่ละด้าน มีระดับความพึงพอใจโดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย ดังน้ี 

1.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.80 
อันดับที่ 1   เจ้าหน้าที่ประสานงานมีจิตบริการ (Service mind) และเรียนรู้ที่จะให้บริการอย่างมี

คุณภาพ (ร้อยละ 90.20) 
    อันดับที่ 2   เจ้าหน้าที่ประสานงานเอาใจใส่และติดตามงานจนเสร็จส้ินกระบวนการ (รอ้ยละ 89.20) 

อันดับที่ 3   เจ้าหน้าที่ประสานงานใหข้้อมูลและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน (ร้อยละ 88.00) 
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 2. ขั้นตอนก่อนการขอทุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.40 
  อันดับที่ 1  ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการวิจยั รายละเอียดของเกณฑ์ ระเบียบและ 

 ขั้นตอนในการขอรับทุน ชัดเจน เข้าใจง่าย (รอ้ยละ 80.00) 
อันดับที่ 2   แบบฟอร์ม/เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน หาง่าย และดาวน์โหลดได้รวดเร็ว 
 (ร้อยละ 79.40) 

 อันดับที่ 3   ข่าวสาร ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ก่อนเขียนข้อเสนอโครงการ ข้อมูลที่นําเสนอเป็นปัจจุบัน 
รวดเร็ว  ครบถว้น เพียงพอ สามารถใช้จัดเตรียมข้อเสนอโครงการไดท้ันเวลา (ร้อยละ 77.60) 

 
3. ขั้นตอนหลังทําวิจยั มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.20 
 อันดับที่ 1   ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทัง้วารสารและการประชุมวิชาการ ในเวที

ต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความเพียงพอ (ร้อยละ 75.40) 
 อันดับที่ 2   มีการจดักิจกรรมทางวิชาการทีส่่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เช่น  การจัดประชุม 

อบรม สัมมนา เสวนาทางวิชาการ ฯลฯ (ร้อยละ 74.40) 
 อันดับที่ 3   ข้อมูลด้านการจดทรพัย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบตัร  

  ของมหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ (รอ้ยละ 63.60) 
   
 4. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการทําสัญญา มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.00 

อันดับที่ 1   ขั้นตอนและระยะเวลาในการทาํสัญญา (รอ้ยละ 69.40)  
 อันดับที่ 2   ขั้นตอนและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 66.00)  
อันดับที่ 3   ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาจัดสรรทุน (ร้อยละ 65.60) 

   
 5. ขั้นตอนการทําวิจัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.80 

 อันดับที่ 1   งบประมาณที่ได้รับเพยีงพอต่อการทําวิจัย (ร้อยละ 69.20) 
 อันดับที่ 2   เครื่องมอื อุปกรณ์สนับสนุนการทําวจิัยมีความเพียงพอ ภายในคณะวิชาของท่าน (ร้อยละ 66.00) 
 อันดับที่ 3   ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวิจยั / ห้องปฏิบัตกิารทางด้านภาษา / 

ห้องปฏิบัตกิารทางศิลปะ ในคณะวิชาของท่าน (ร้อยละ 65.60 
 

ทั้งน้ี ผู้ขอรับทุนวิจัยแต่ละประเภท มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) งบประมาณแผ่นดิน 2557 
 - ควรมีฐานข้อมูลบทความวิจัยต่างประเทศที่หลากหลายมากกว่าปัจจุบัน 
 - หน่วยงานภายในคณะหรือภาควิชายังขาดเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น เครื่อง Inductive couple 
plasma หรือ ICP ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น จึงต้องพึ่งพาจากหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
มักเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการทําวิจัย 
 - การให้บริการดีมากอยู่แล้ว 
 - ต้องการเสนอให้มีการจัดอบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเฉพาะในส่วนของการกําหนด output 
และ outcome 
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2) กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนกลาง ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2556 
 - มีความพึงพอใจในการบริการมาก 
 
3) กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเภทโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิง
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2556  
 - อยากให้มีคู่มืออธิบายวิธีการดําเนิน/ขั้นตอนการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเล่ม เช่น กฎ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างละเอียด ได้แก่  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การทําสูจิบัตร การส่งชิ้นงานสร้างสรรค์ 
รูปแบบของรายงานฉบับสมบูรณ์ (แบบตัวอักษร, ระบบเชิงอรรถ, ความหนา, การจัดหน้า, การเข้าเล่ม) 
 - ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไมม่ีหัวข้อทุนให้คลิกได้โดยตรง 
 - อยากให้มีจดหมายประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ ผ่านอีเมล์ สามารถทําเป็นในรูปแบบ E-news หรือเอกสาร 
PDF แนบมาทางอีเมล์ 
 - งบประมาณของทุนออกค่อนข้างช้า ทําให้ดําเนินการวิจัยได้ช้า 
 - ต้องการให้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในการทําวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทํางานที่ได้ระบุไว้ใน
แบบเสนองานวิจัย 
 - มีการระบุขนาดและรูปแบบไฟล์ในการนําเสนอให้ชัดเจน เช่น ขนาดของโปสเตอร์ที่ต้องทําอาร์ตเวิร์ค
ในการนําเสนองาน เพื่อจะได้ส่งไฟล์งานในขนาดที่เหมาะสม 
 
4) เงินรายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - กระบวนการในการส่งงานวิจัยเพื่อให้พิจารณาในแต่ละขั้นตอน ควรมีระยะเวลาที่ชัดเจน และไม่
ซับซ้อน 
 - ควรระบุผู้ประสานงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อสามารถสอบถามกระบวนการ
ทํางานได้ และสามารถตอบคําถามผู้วิจัยได้ เนื่องจากในบางกรณี ผู้วิจัยมีปัญหา ไม่สามารถสอบถามโดยตรงได้ 
ต้องผ่านผู้ประสานงานของคณะ และสอบถามต่อไปยังสถาบันวิจัยฯ ทําให้เพิ่มกระบวนการทํางาน และแก้ปัญหา
บางประการได้ไม่ทันท่วงที เช่น การแก้ไขเอกสารต่างๆ เป็นต้น 

จุดแข็ง :  - 

แนวทางเสริมจดุแข็ง :   

1. นําข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและสร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สว 9.2.1-1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย  
ประจําปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2557   
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 (123) 

บทท่ี 3 
ส่วนสรปุผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

ตารางท่ี ส.1   ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ของ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ         

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

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1       5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน         

  
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (P)  
(7 ข้อ) 

7 ข้อ  7 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2       5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์         

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

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ (P) (6 ข้อ) 

3 ข้อ  6 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 4     5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม         

  
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (P) 
(5 ข้อ) 

5 ข้อ  5 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 5       5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ         

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P) 
(7 ข้อ) 

7 ข้อ  7 ข้อ 5 

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

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

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

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 7       5.00 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ         

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

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 8       5.00 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (124) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

  ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (P) (9 ข้อ) 7 ข้อ  9 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 9    5.00 

 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ (คะแนนรวม 55  ตัวบ่งชี้
ท้ังหมด 11 ตัว) 

  5.00 

 
 
 
ตารางท่ี ส.2   ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ของ  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 
 

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 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P)  
(7 ข้อ) 

7 ข้อ  6 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) (6 ข้อ) 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 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 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 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 2 ข       5.00 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (125) 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 
(ตาม
เกณฑ์ 
สกอ.) 

2. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้         

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ (P) 
(6 ข้อ) 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 

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

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 3       5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       5.00 

 
 
ตารางท่ี ส.3   ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
                  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 
(ตาม
เกณฑ์ 
สกอ.) 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา         

  (1) ด้านวิชาการ         

  ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (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 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P)  
(7 ข้อ) 

7 ข้อ  6 ข้อ 4 

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

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

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

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

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา       5.00 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (126) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 
(ตาม
เกณฑ์ 
สกอ.) 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา         

  (1) ด้านการวิจัย         

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

  
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ (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 

 
ตารางท่ี ส.4    ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ของ 
                      มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 

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 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ข้อ) 7 ข้อ 7 ข้อ 5 

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

  
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (P)  
(7 ข้อ) 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 

  ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (P) (5 ข้อ) 5 ข้อ 5 ข้อ 5 

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



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (127) 

มุมมองด้านบริหารจัดการ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 
(ตาม
เกณฑ์ 
สกอ.) 

  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 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
(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 

  
 5.  ทิศทางการพัฒนากับยทุธศาสตร์ในระยะต่อไป (ปีการศกึษา 2557) 

 ยุทธศาสตรข์องสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 5.1 ยทุธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการวิจัยและสร้างสรรค ์              
       1) ผลักดันให้มีการจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/จรรยาบรรณงานวิจัยและสร้างสรรค์ทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์

5.2 ยทุธศาสตร์ที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือด้านการ
วิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

     1) ประสานงานทุนวิจัย กิจกรรม โครงการประเภทต่างๆ 
5.3 ยทุธศาสตร์ที่ 3 คณาจารย์และนักวิจัยมศีักยภาพในการทําวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้                     
     1) จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เพ่ิมพูนทักษะด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย 

 5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีช่ือเสียงจากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์                
              1) ส่งเสริมสนับสนุนให้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่สาธารณชน 
 5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบทบาทต่อชุมชน 
                1) เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสร้างสรรค์สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบและอย่างตอ่เนื่อง 
 5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
             1)  สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.7 ยทุธศาสตร์ที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยระบบสารสนเทศ 
     1) จัดทําระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5.8 ยทุธศาสตร์ที่ 8 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1) จัดทําการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน และดําเนินงานตาม

แผน      
      

6.  แนวทางการนําไปวางแผนพัฒนา 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ไดจ้ัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่จะพัฒนาใน

ปีการศึกษา 2557 ดงันี้  
 

ปีการศึกษา 2557 ลําดับปัญหาที่มีแผนจะพัฒนา 
ส.ค.57- พ.ย.57 ธ.ค.57-มี.ค.58 เม.ย.58-ก.ค.58 

ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา    
1. ปรับปรุง พัฒนา พ้ืนท่ีทางกายภาพของหน่วยงาน เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และเพ่ือให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า 

   

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน และเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบ 

   

ภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา    
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ  
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็น
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

   

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาข้อเสนอ
การวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก
ได้มากข้ึน 

   

3. พัฒนาระบบการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในรูปแบบของ E-Journal 

   

4. พัฒนาและเผยแพร่ผลงานการวิจัยใช้ประโยชน์    
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (129) 

ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ตามเกณฑ์ของ สกอ. ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ข้อมูลอ้างองิ 
ผลการ

ดําเนินการ 

องค์ประกอบที ่1        

  จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร ์ ตัวบ่งชี ้ สกอ. 1.1 11 

  จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี ้ สกอ. 1.1 11 

  จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทัง้หมด ตัวบ่งชี ้ สกอ. 1.1 27 

  จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี ้ สกอ. 1.1 27 

องค์ประกอบที่ 2        

  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ 

คน สกอ.2.4 17 

        - ในประเทศ คน สกอ.2.4 17 

 องค์ประกอบที ่5       

  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.5.1 5  

 องค์ประกอบที ่7       

  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน สกอ.7.4 17 

  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ 

คน สกอ.7.4 
  

        - ในประเทศ คน สกอ.7.4 17 

 องค์ประกอบที ่8       

  รายรับทั้งหมด (งบประมาณแผ่นดิน) บาท สกอ.8.1 35,325,000.00 

  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1 -  

- ค่าใช้จ่ายทัง้หมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดนิ    

(รวมค่าเส่ือมราคา) 

บาท สกอ.8.1 34,387,430.00 

  - ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน (รวมค่าเส่ือมราคา) บาท สกอ.8.1 - 

  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท สกอ.8.1  - 

 องค์ประกอบที ่9       

  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ 
สกอ. 

ข้อ สกอ.9.1  9 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ตามเกณฑ์ของ สมศ. ปีการศึกษา 2556 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
ข้อมูล
อ้างอิง 

ผลการ
ดําเนินการ 

  จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด นับรวมนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  คน สมศ.5, 6  3 

 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  คะแนน สมศ.15 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 

 (131) 

ภาคผนวก ข  
 

รายนามคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพฒันา 
ประจําปีงบประมาณ 2557 (แต่งต้ัง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 

 
 1.   ผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
 2.    รองผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 3.    นายสุพรชัย มัง่มีสิทธิ ์     กรรมการ 
 4.   นางสาวสยมุพร ตามแนวธรรม    กรรมการ 
 5.    นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร    กรรมการ 
 6.    นางสาวหรรษา นิลาพันธ์      กรรมการ 
 7.   นางอารยี์วรรณ นวมนาคะ    กรรมการ 
 8.   นางอําไพ อุดมสุด     กรรมการ 
 9.   นางวรยิวัลย์ สามเพชรเจริญ    กรรมการ 
 10   นางสาวนํ้าผ้ึง เมืองสมบัต ิ    กรรมการ 
 11.  นางสาวกรรณิกา ตะกรดุโทน    กรรมการ 
 12.  นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา    กรรมการ  
 13.  นางสาววชัรี น้อยพทิักษ ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหสับดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 

 
 1.   รองศาสตราจารย์ ดร.มณปีิ่น พรหมสุทธริักษ ์  ประธานกรรมการ 
 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จรติควร   กรรมการ 
 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเษก ปั้นสุวรรณ   กรรมการ 
 4.   นางสาวเพญ็สุภา ศรีพรหมทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 5.   นางสาววัชรี น้อยพทิักษ ์     ผู้ประสานงาน 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจําปีการศึกษา 2556 

วันพฤหสับดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

 
 08.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวจิยัและพัฒนา 
     ประจําปีการศึกษา 2556 เดินทางถงึห้องประชมุสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 08.30 น. – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวจิยัและพัฒนา  
     ประจําปีการศึกษา 2556 ประชุมร่วมกัน 
 09.00 น. – 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการดําเนินงานในรอบปี  
  ประจําปีการศึกษา 2556 
 09.30 น. – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน  
  และสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร 
 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  
  เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุป และจัดเตรยีมรายงานผลการประเมนิ 
 16.00 น. – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุป และรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2556 (ด้วยวาจา) 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

ตารางที ่1  องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

 
 

ตารางที ่2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลพัธ ์ 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. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

- 4.2, 7.2 - 2 

รวม - 11 - 11 
 

 
 
 
 
 
 

จํานวนตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบคณุภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลพัธ ์ 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. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 9.1 - 1 

รวม - 11 - 11 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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ตารางที ่ 3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลพัธ ์ รวม 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

    

  (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 
 

ตารางที ่4 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคญัและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านบริหารจัดการ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลพัธ ์ รวม 
1. ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 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 และนวัตกรรม - 4.2, 7.2  2 

รวม - 11 - 11 
 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

องค์ประกอบที่  1 1.1 สว 1.1.1-1 ประเด็นแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2559 (ปรับแผน)  
(เกณฑ์ที่ 1, 3 และ 4)

สว 1.1.1-2 ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2556-2563 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 1.1.1-3 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1 และ 6)

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
2.1 การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน และบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศและมหาวิทยาลัย

สว 1.1.1-4 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 
(เกณฑ์ที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 2 การจัดประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 1.1.1-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง  “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝ่ังอ่าว
ไทย” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1 และ 2)

สว 1.1.1-6 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 6/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
ระเบียบวาระที่ 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1 และ 2)

สว 1.1.1-7 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (2556-2559)

สว 1.1.1-8 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 7/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 (เกณฑ์ที่ 1, 6 และ 7)

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.2 รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนผลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 
กันยายน 2556)

สว 1.1.3-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556  (เกณฑ์ที่ 3, 4, 5 และ 8)

องค์ประกอบที่ 2 2.4 สว 2.4.1-1 คําส่ังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 012/2556 เร่ือง ยกเลิกคําส่ังและ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

รายการเอกสารหลักฐาน
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 2.4.1-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 (เกณฑ์ที่ 1 และ 
7)

สว 2.4.1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลการประเมินตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2556  (เกณฑ์ที่ 1, 6 และ 7)

สว 2.4.1-4 แผนกลยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560) (เกณฑ์ที่ 1, 6 และ 7)

สว 2.4.1-5 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เกณฑ์ที่ 1, 6 และ 7)

สว 2.4.1-6 แผนอัตรากําลังบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) (เกณฑ์ที่ 1)

สว 2.4.1-7 ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในระยะ 2 ปี (พ.ศ.2556 - 2557) 
(เกณฑ์ที่ 1และ 7)

สว 2.4.2-1 ประกาศรับสมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก/
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (เกณฑ์ที่ 2)

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

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

สว 2.4.2-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑ์ที่ 2 
และ 3)

สว 2.4.2-5 หนังสืออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์ที่ 2 และ 3)

สว 2.4.2-6 เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) สําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(เกณฑ์ที่ 2 และ 3)

สว 2.4.2-7 รายงานการประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้โปรแกรม Excel 2007”
  (เกณฑ์ที่ 2 และ 3)

สว 2.4.2-8 รายงานการประเมินผล โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การใช้ส่ือ IT ให้เกิดประโยชน์ใน
การทํางาน” (เกณฑ์ที่ 2 และ 3)

สว 2.4.2-9 รายงานการประเมินผล โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ”  (เกณฑ์ที่ 2 และ 
3)

สว 2.4.3-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปี 2556 (เกณฑ์ที่ 3)

สว 2.4.3-2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดี และยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (เกณฑ์ที่ 3)
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 2.4.4-1 แฟ้มแบบรายงานผลภายหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และแบบติดตามผล
ภายหลังเสร็จส้ินการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  (เกณฑ์ที่
 4)

สว 2.4.5-1 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 5)

สว 2.4.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ สถาบันวิจัยและพฒันา (เกณฑ์ที่ 5)

สว 2.4.5-3 แผนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  (เกณฑ์ที่ 5)

สว 2.4.5-4 เอกสารคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 และการเผยแพร่
จรรยาบรรณทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เกณฑ์ที่ 5)

องค์ประกอบที่ 4 4.1 สว 4.1.1-1 Flow chart ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-2 แฟ้มคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา
และการจัดให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ.2534

(2) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 262/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา

(3) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 302/2557 เร่ือง แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

(4) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 401/2557 เร่ือง แต่งต้ังที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพิ่มเติม

(5) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 402/2557 เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

(6) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 403/2557 เร่ือง แต่งต้ังอนุกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา

สว 4.1.1-3 ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2563 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-4 แผนปฏิบัติงานประจําปี (เกณฑ์ที่ 1)

(1) แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

(2) แผนปฏิบัติงานประจําปี 2557 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 4.1.1-5 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 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
เฉพาะกจิ พ.ศ.2539 (เกณฑ์ที่ 1)
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สว 4.1.1-9 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 (เกณฑ์ที่ 1 
และ 4)

สว 4.1.1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และ
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง  (เกณฑ์ที่ 1 และ 4)

สว 4.1.1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เกณฑ์ที่ 1 และ 4)

สว 4.1.1-12 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การบริหาร
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-13 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง คร้ังที่ 1/2556 เมื่อ
วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.1-15 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (เกณฑ์ที่ 1 และ 4)

(1) Flow chart  ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

(2) แฟ้มคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สว 4.1.1-16 การสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ (เกณฑ์ที่ 1 และ 4)
(1) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาโครงการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในส่วนของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(2) เกณฑ์การให้ทุนผลงานสร้างสรรค์
(3) แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

(4) แบบประเมินผลโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

สว 4.1.2-1 ทุนอุดหนุนการวิจัย (เกณฑ์ที่ 2 และ 4)

(1) กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่

       1.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่

       1.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2556

       1.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ประเภทโครงการวิจัย/
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินรายได้นอกงบประมาณปี 2556

(138)



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

(2) งบประมาณแผ่นดิน

       2.1 ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน

       2.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2557

       2.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง  ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 
กันยายน 2558)

(3) เงินรายได้โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยสถาบัน

      3.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดําเนินงานโครงการวิจัยสถาบันเพื่อจัดทําข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

(4) เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

      4.1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการเพื่อขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ 2556

(5) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

      5.2 กําหนดการและข้ันตอนการประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

      5.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี 
2556 (คร้ังที่ 2)

      5.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2556 (คร้ังที่ 2)

      5.5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปี 
2557 (คร้ังที่ 1)

(6) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

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

      6.2 กําหนดการและข้ันตอนการประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

      6.3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการ
ให้ทุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 2556 (คร้ังที่ 2)
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      6.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนประเภท
ทุนพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Proposal) ประจําปี 2557 (คร้ังที่ 1) จากเงินกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

      6.5 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย 
ประจําปี 2557 (คร้ังที่ 2)

      6.6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การให้ทุนประเภท
ทุนพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Proposal) ประจําปี 2557 (คร้ังที่ 2) จากเงินกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

      6.7 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการ
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย ประจําปี 2557 (คร้ังที่ 1)

(7) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     7.1 ประกาศสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
ติดตามและประเมินผล กลุ่มเร่ือง “การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์” ร่วมระหว่าง วช. และ 
สกว.

     7.2 สัญญารับทุนประสานงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการ
ประสานงานทุน กลุ่มเร่ือง “การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์”

(8) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 แผนงาน: ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการที่ 1: 
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ: เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

     8.1 การประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557

(9) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุน
งบประมาณโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

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

      9.2 แฟ้มประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

(10) โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ “ภายใต้หัวข้อการท่องเที่ยว” และ
 “Translational Research”

      10.1 แบบเสนอ Concept Paper  แผนงาน “รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์ในภูมิภาคตะวันตก”

      10.2 แบบเสนอ Concept Paper  แผนงาน “ธนาคารข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคตะวันตก รองรับตลาดการท่องเที่ยวโลก”
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      10.3 แบบเสนอ Concept Paper  แผนงาน “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ภาคตะวันตกรองรับศูนย์กลางการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน”

      10.4 ภาพผลงาน “Translational Research”

สว 4.1.2-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบวัสดุด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์และการเลือกใช้วัสดุเพื่อการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม ในวันที่ 17 – 18 
มิถุนายน 2556 (เกณฑ์ที่ 2)

สว 4.1.2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Creative Inspiration Zone ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2556 (เกณฑ์ที่ 2)

สว 4.1.2-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand 
Research Expo 2013)  ในระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6)

สว 4.1.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7  : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์” ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 (เกณฑ์ที่ 2, 3, 5 และ 6)

สว 4.1.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2557  (เกณฑ์ที่ 3, 5, 6 และ 7)

สว 4.1.3-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ วันที่ 27

 พฤษภาคม 2557  (เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.3-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย ("R2R " : Routine to 

Research) หัวข้อ "แนวคิด "R2R" และหลักการทําวิจัยโดยใช้งานประจําเป็นฐาน" วันที่ 29
 พฤษภาคม 2557  (เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.3-4 เอกสารรายงานสรุปผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้โปรแกรมระบบบริหาร
งานวิจัย (NRPM) เพื่อเสนอของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558” วันที่ 10 กันยายน 2556 
(เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.3-5 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อจรรยาบรรณนักวิจัย 
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.3-6 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี (เกณฑ์ที่ 3)

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

      (2) ขั้นตอนการขอรับรางวัลผลงานดีเด่น และรางวัลผลงานดี

      (3) หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัย

      (4) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การเสนอผลงานวิจัย
เพื่อพิจารณารับรางวัลประจําปี 2557

      (5) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาการ
เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดี ประจําปี 2557
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สว 4.1.3-7 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ “Hall of Fame” 
(เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.1.5-1 ห้องระเบียงวิจัย (สถานท่ีจริง) (เกณฑ์ที่ 5)

สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ที่ 5)
(1) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) (มีเฉพาะฉบับเดือน
มิถุนายน 2556)
(2) Creative News (ข่าวสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง)
(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th) 
(4) เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง http://www.thaiwest.su.ac.th) 
(5) เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
 “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์” (http://www.surf.su.ac.th)

สว 4.1.5-3 เว็บไซต์ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (http://nrpm.nrct.go.th/) (เกณฑ์ที่ 5)

สว 4.1.6-1 แฟ้มการติดตามประเมินผลหลังส้ินสุดการวิจัย (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อพันธกิจด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-3 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 2/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน2557 (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-4 ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 
2556 (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-5 แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.6-6 อีเมล์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (research.inst54@gmail.com) (เกณฑ์ที่ 6)

สว 4.1.7-1 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพพื้นที่ทางกายภาพของสถสบันวิจัยและ
พัฒนา (เกณฑ์ที่ 7)

สว 4.1.7-2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีพัฒนาปรับปรุงใหม่ (http://www.surdi2.su.ac.th) 
(เกณฑ์ที่ 7)

4.2 สว 4.1.1-3 ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556– 2563 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.2.1-1 (เกณฑ์ที่ 1)
(1) คําส่ังแต่งต้ังที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.surdi.su.ac.th หัวข้อ วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(3) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย
(4) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาอังกฤษ

สว 4.1.2-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand 
Research Expo 2013)  ในระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)
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สว 4.1.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7  : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์” ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.5-2 (เกณฑ์ที่ 1)
(1) จุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (2 ฉบับ ต่อปี) (มีเฉพาะฉบับเดือน
มิถุนายน 2556)
(2) Creative News (ข่าวสร้างสรรค์) (อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง)
(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th) 
(4) เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (http://www.thaiwest.su.ac.th) 
(5) เว็บไซต์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
 “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์” (http://www.surf.su.ac.th) 
(6) เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.journal.su.ac.th)

สว 4.1.3-7 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi.su.ac.th)  หัวข้อ “Hall of Fame” 
(เกณฑ์ที่ 2)

สว 4.2.2-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.surdi2.su.ac.th)  หัวข้อ “การจัดการ
ความรู้” (เกณฑ์ที่ 2)

สว 4.2.3-1 เอกสารสมุดโน้ต “Green Innovation towards Quality of life Creativity” และ สมุด
โน้ต “SU” (เกณฑ์ที่ 3)

สว 4.2.4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ “โครงการเกษตรอินทรีย์: การฟื้นฟูคุณภาพดินด้วยวิธี
เศรษฐกิจพอเพียง” จากกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
(เกณฑ์ที่ 4)

สว 4.2.4-2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ “โครงการ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และ
อนุรักษ์ความหลากหลายของเชื้อพันธุ์ข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหารแก่เกษตรกรและ
ชุมชนปกาเกอะญอในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” จากคณะกรรมการประจําหมู่บ้านป
กาเกอะญอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เกณฑ์ที่ 4)

สว 4.2.4-3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ แผนงานวิจัย เร่ือง “แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยการจัดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป”  จากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(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)

องค์ประกอบที่ 5 5.2 สว 5.2.1-1 สรุปผลการสํารวจความต้องการ ในการให้บริการวิชาการ ประจําปี 2557 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 1 และ 3)
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สว 4.1.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7  : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์” ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 5.2.1-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6  : บูรณาการศาสตร์และ
ศิลป์” ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 4.1.2-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand 
Research Expo 2013)  ในระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1, 3)

สว 5.2.1-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand 
Research Expo 2012)  ในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2555 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 5.2.1-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบ้านดอน
ผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี (เกณฑ์ที่ 1)

สว 5.2.1-5 เอกสารประกอบการอบรม “การทําเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" (เกณฑ์ที่ 1)

สว 5.2.1-6 หนังสือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์
ที่ 1 และ 2)

สว 5.2.1-7 รายงานผลการประเมินโครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐาน
รากในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 (เกณฑ์ที่ 1 และ 2)

สว 4.1.2-3 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Creative Inspiration Zone ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 5.2.1-8 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Creative Inspiration Zone ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 
2555 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 5.2.2-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1788/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการจัด
ประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7  : บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์” ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 (เกณฑ์ที่ 2)

สว 5.2.2-2 (เกณฑ์ที่ 2)

1. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่311/2553 เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานการสร้างความร่วมมือ
จากภาคประชาชนในการกําหนดประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1569/2533 เร่ือง เปล่ียนแปลงคณะทํางานการสร้างความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในการกําหนดประเด็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 5.2.4-1 บันทึกถึงบุคลากรทุกท่าน แจ้งรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 24-30 เมษายน 2557 (เกณฑ์ที่ 4)
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สว 5.2.4-2 เอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน “โครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร”) (เกณฑ์ที่ 4)

สว 5.2.5-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาใหม่ (http://www.surdi2.su.ac.th)  หัวข้อ “การจัดการ
ความรู้” อยู่ใน “ความรู้อื่นๆ” เอกสาร “โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร” (เกณฑ์ที่ 5)

องค์ประกอบที่ 7 7.1 สว 7.1.1-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 262/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.1.1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และการจัดให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.1.1-3 รายงานการประเมินตนเองคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556   (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.1.2-1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงาน ระหว่าง พ.ศ.2556-2560 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 2)

สว 1.1.1-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง  “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝ่ังอ่าว
ไทย” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.1.2-2 รายงานประมาณการใช้จ่ายเงินประจําวัน (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.1.2-3 ระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
www.ris.su.ac.th (เกณฑ์ที่ 2)

สว 4.2.1-1 (เกณฑ์ที่ 2)
(1) คําส่ังแต่งต้ังที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

สว 4.1.1-2 แฟ้มคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 2)
(4) คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 401/2557 เร่ือง แต่งต้ังที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพิ่มเติม 

สว 7.1.3-1 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 7/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 (เกณฑ์ที่ 3)
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.2 รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนผลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 
กันยายน 2556)

สว 7.1.3-2 รายงานประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (เกณฑ์ที่ 3)
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สว 7.1.3-3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และศึกษาดู
งานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถและสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 27 กุมภาพันฑ์ 2557 (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.1.4-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 890/2556 เร่ือง แต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และผู้รักษาราชการแทน (เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.1.4-2 คําส่ังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(เกณฑ์ที่ 4)
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สว 7.1.4-3 (เกณฑ์ที่ 4)

1. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 16/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
(ระเบียบวาระที่ 2 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร)

2. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 
(ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาทบทวนแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
งบประมาณ 2556 เพื่อจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประจําปีงบประมาณ 2557)

สว 7.1.5-1 การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 เร่ือง 
การเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ฯ คร้ังที่ 7 (เกณฑ์ที่ 5)

สว 7.1.5-2 ภาพกิจกรรม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร” ภายใต้
แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 
2557 (เกณฑ์ที่ 5)

สว 7.1.5-3 รายช่ือบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ /อบรม สัมมนา  ปีการศึกษา 2556 (ระหว่าง 1 
มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) (เกณฑ์ที่ 5)

(เกณฑ์ที่ 6)
สว 7.1.6-1 (หลักประสิทธิผล)

1. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 7/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 (ระเบียบวาระที่ 4.2 
รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนผลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 
2556)

2. แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 และการประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ

สว 7.1.6-2 (หลักประสิทธิภาพ)

1. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. เว็บไซต์เครือข่ายฯ

3. การส่งข่าวสารทาง mail ให้กับคณะกรรมการฯ และท่ีปรึกษาตามความเร่งด่วนและ
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สว 7.1.6-3 (หลักการตอบสนอง)

1. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
้ ่2. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556

3. โครงการนําเสนอผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนฐานรากในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์

4. โครงการ Creative Inspiration Zone

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

สว 7.1.6-4 (หลักภาระรับผิดชอบ)

1. แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556

2. รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 13/2556 วันที่ 3 ตุลาคม 
2556 (ระเบียบวาระที่ 1.1 การมอบหมายงานและการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านสัมฤทธ์ผลของคน (KPIs) ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
2557 รอบ 6 เดือน)

3. รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 12 พฤษภาคม
2557 (ระเบียบวาระที่ 3 การติดตามงานของบุคลากร)

สว 7.1.6-5 (หลักความโปร่งใส)

1. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 
5/2556 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 (ระเบียบวาระที่ 4.3 สัดส่วนการจัดสรรทุน เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558)

2. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 
1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2557 (ระเบียบวาระที่ 3.8 การคัดเลือกผลงานวิจัยที่ขอรับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดี ประจําปี 2557)

3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามระบบ MIS

4. รายงานการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง

5. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi2.su.ac.th)

สว 7.1.6-6 (หลักการมีส่วนร่วม)

1. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 262/2557 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา

2. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 14/2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
(ระเบียบวาระที่ 1 การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558)

3. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 16/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
(ระเบียบวาระที่ 2 การแก้ไขปัญหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร)
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

4. การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 
(ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาทบทวนแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
งบประมาณ 2556 เพื่อจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ประจําปีงบประมาณ 2557)

5. คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สว 7.1.6-7 (หลักการกระจายอํานาจ)

1. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1788/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน โครงการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”

2. คําส่ังแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้รักษาราชการแทน

สว 7.1.6-8 (หลักนิติธรรม)

1. ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554

2. ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานในสถาบันวิจัย
และพัฒนาและการจัดให้มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2534

3. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 
8/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (ระเบียบวาระที่ 3.3 การเสนอช่ือกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์จากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก)

4. การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน

5. แฟ้มการประเมินผล KPIs ของบุคลากร (เอกสารลับ)

6. หลักเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วยการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน การ
ประกาศผลฯ

สว 7.1.6-9 (หลักความเสมอภาค)

รายช่ือบุคลากรที่ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในเรื่องต่างๆ ประจําปีการศึกษา 
2556

สว 7.1.6-10 (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ)

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 4/2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 (ฉันทา
มติเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)

(เกณฑ์ที่ 7)

สว 7.1.7-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) ที่ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้ว

สว 7.1.7-2 1. บันทึกถึงผู้วิจัย เร่ือง ผลการพิจารณาการขอคืนทุนอุดหนุนการวิจัย
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2. บันทึกถึงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เร่ือง ขอแจ้งการรับคืนเงินอุดหนุนการ
วิจัยพร้อมดอกเบี้ย

สว 7.1.7-3 บันทึกข้อความ ถึงอธิการบดี เร่ือง เงินรับฝากอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้
นอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2533-2555

สว 4.1.7-1 กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพพื้นที่ทางกายภาพของสถสบันวิจัยและพัฒนา

สว 4.1.7-2 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีพัฒนาปรับปรุงใหม่ (http://www.surdi2.su.ac.th)

สว 4.1.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2557

7.2 สว 7.2.1-1 คําส่ังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 011/2556 เร่ือง ยกเลิกคําส่ังและ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
(เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.2.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.2.1-3 แผนการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 
2557 (เกณฑ์ที่ 1 และ 2)

สว 7.2.3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง “การบริหารงานวิจัยแบบ
ครบวงจร” ภายใต้แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 
2556/ปีงบประมาณ 2557 (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.2.3-2 แผนภูมิฉันทามติเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกณฑ์ที่ 3 และ 4)

สว 7.2.4-1 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.surdi.su.ac.th) ในหัวข้อ “KM การ
เรียนรู้ประสบการณ์การทําวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย” (เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.2.4-2 ความรู้ เร่ือง “ระบบปฏิบัติงานที่ดี” สืบค้นจากเว็บไซต์ 
http://humanrevod.wordpress.com  (เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.2.4-3 ความรู้ เร่ือง “ปรัชญาปลา” สืบค้นจากเว็บไซต์ 
http://www.gotoknow.org/podts/429137  (เกณฑ์ที่ 4)

7.3 สว 7.3.1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 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 7.3.2-2 ระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
www.ris.su.ac.th (เกณฑ์ที่ 2)

สว 7.3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ออนไลน์) (เกณฑ์ที่ 3)

สว 7.3.4-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.3.4-2 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 10/2557 (เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.3.5-1 รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครอืข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง (เกณฑ์ที่ 5)
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

7.4 สว 7.4.1-1 คําส่ังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 009/2556 เร่ือง ยกเลิกคําส่ังและ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เกณฑ์ที่ 1)

สว 7.4.2-1 รายการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 1/2556 
วันศุกร์ที่ 6 ธนัวาคม 2556 (เกณฑ์ที่ 2, 6)

สว 7.4.3-1 แผนบริหารความเส่ียง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 
2557 (เกณฑ์ที่  3, 4 และ 6)

สว 7.4.4-1 บันทึกข้อความ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง คร้ังที่ 1 (รอบ 6 เดือน ตาม
ปีงบประมาณ 2557) (เกณฑ์ที่ 4)

สว 7.4.5-1 (เกณฑ์ที่ 5)
1. รายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําปี
งบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และรายงานประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2557

สว 7.4.5-2 (เกณฑ์ที่ 5, 6)
รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 7/2556 วันพุธที่ 18 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา วาระท่ี 4.3 รายงานผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 2556

องค์ประกอบที่ 8 8.1 สว  8.1.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางระบบและจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (เกณฑ์ที่ 1 และ 7)

สว  8.1.1-2 แผนกลยุทธ์การเงิน (ปรับแผน) สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2556-2560 (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  8.1.2-4 (เกณฑ์ที่ 2 และ 6)
1. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ 209/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ 299/2556 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม คร้ังที่ 1)

สว  8.1.4-1 รายงานประมาณการใช้จ่ายเงินประจําวัน (เกณฑ์ที่ 4, 5 และ 7)
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว  8.1.4-2 (เกณฑ์ที่ 4)

1. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่
 2/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 (ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2555-31 
มีนาคม 2556)

2. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่
 7/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 (ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2555-30
 กันยายน 2556)

3. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่
 2/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 (ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2556-31 
มีนาคม 2557)

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

สว  8.1.6-1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ตามราย
ไตรมาส (เกณฑ์ที่ 6)

องค์ประกอบที่ 9 9.1 สว 9.1.1-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ที่ 1)
สว 9.1.1-2 คําส่ังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 026/2556 เร่ือง แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ 2557 (เกณฑ์ที่ 1)

สว 9.1.1-3 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 
6/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  ระเบียบวาระที่ 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 1, 2 และ 4)

สว 9.1.1-4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ที่ 1 และ 4)

สว 9.1.3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้าน
การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ที่
 3 และ 7)

สว 9.1.4-1 ปฏิทินการทํางาน/กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) (เกณฑ์ที่ 4)

สว 9.1.4-2 รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังที่ 9/2556 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555) (เกณฑ์ที่ 4)

สว 9.1.4-3 รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่าง 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 
2557 (เกณฑ์ที่ 4)

สว 9.1.4-4 เว็บไซต์หน่วยงาน www.surdi2.su.ac.th หัวข้อ “แผนและประกันคุณภาพ” (เกณฑ์ที่ 4)
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เอกสาร
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สว 9.1.4-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2555 (เกณฑ์ที่ 4)

สว 9.1.4-6 บันทึกข้อความ ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
(เกณฑ์ที่ 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 และ www.surdi2.su.ac.th (เกณฑ์ที่
 6)

สว 9.1.6-4 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
system (เกณฑ์ที่ 6)

สว 9.1.8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา
 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (เกณฑ์ที่ 8)

สว 9.1.8-2 ภาพบรรยากาศ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  “Share & Learn : 
QA(Quality Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคตะวันตก” (เกณฑ์ที่ 8)

สว 9.1.9-1 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนา รอบปีการศึกษา 2556) (เกณฑ์ที่ 9)

9.2 สว 9.2.1-1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อการดําเนินงานด้านส่งเสริม
 สนับสนุนการวิจัย  ประจําปีการศึกษา 2556 / ปีงบประมาณ 2557
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รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ประจําปีการศกึษา 2555 (1 มิ.ย.55 - 31 พ.ค.56) 

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

สรุปผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ ตามมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตารางที่ 1 ป 1) 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์  = 

บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสว่น) 

   = ไม่
บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
โดย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

คะแนน
ประเมิน
โดยคณะ
กรรมการ

ฯ 

หมายเหตุ (เช่น 
เหตุผลของการ

ประเมินท่ีต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา /ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) 
(8 ข้อ) 

8 ข้อ (5) - 5 ข้อ  5.00 3.00 ข้อ 4,7,8 ไม่พบ
หลักฐาน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 1 ตัวบ่งช้ี      5.00 3.00  
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต     
ตัวบ่งช้ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (P) (7 ข้อ) 

7 ข้อ (5) - 5 ข้อ  5.00 4.00 ดําเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ด้านจรรยาบรรณ
ไม่ครบถ้วน ไม่พบ
หลักฐานข้อ 5,7 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 1 ตัวบ่งช้ี    5.00 4.00  
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกในการ
พัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (P) (7 
ข้อ) 

7 ข้อ (5) - 7 ข้อ  5.00 5.00   

ตัวบ่งช้ี 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู้
จากงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  (P) (6 
ข้อ) 

6 ข้อ (5) - 6 ข้อ  5.00 5.00   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 2 ตัวบ่งช้ี                                5.00   5.00  
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ี 5.2  กระบวนการบรกิารทาง
วิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (P) (5 
ข้อ) 

5 ข้อ (5) - 4 ข้อ  5.00 4.00 ข้อ 1 ไม่พบหลักฐาน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 1 ตัวบ่งช้ี        5.00 4.00  
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบัน
และผู้บรหิารทุกระดับของสถาบัน (P) (7 
ข้อ) 

7 ข้อ (5) - 7 ข้อ  5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบัน
เรียนรู้ (P) (5 ข้อ) 

5 ข้อ (5) - 2 ข้อ   5.00 2.00 ข้อ 3,4,5 ไม่พบ
หลักฐาน 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตดัสินใจ (P) (5 ข้อ) 

5 ข้อ (5) - 5 ข้อ  5.00 5.00 ใช้ผลการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (P) 
(6 ข้อ) 

6 ข้อ (5) - 5 ข้อ  5.00 5.00   



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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ผลการดาํเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์  = 

บรรล ุ
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสว่น) 

   = ไม่
บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน
โดย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

คะแนน
ประเมิน
โดยคณะ
กรรมการ

ฯ 

หมายเหตุ (เช่น 
เหตุผลของการ

ประเมินท่ีต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7 4 ตัวบ่งช้ี                                5.00   4.25  
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (P) (7 ข้อ) 

7 ข้อ (5) - 7 ข้อ  5.00 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 8 1 ตัวบ่งช้ี      5.00 5.00  
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน (P) (9 ข้อ) 

9 ข้อ (5) - 9 ข้อ  5.00 5.00   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9 1 ตัวบ่งช้ี                                5.00 5.00  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีทุก
องค์ประกอบ 

11  
ตัวบ่งช้ี 

                              5.00 4.36 
 

 
 

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ (ตารางที่ 2  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 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

Input Process Output รวม 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1  3.00  3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2  4.00  4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 4  5.00  5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  4.00  4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 7  4.25  4.25 ดี 
องค์ประกอบท่ี 8  5.00  5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9  5.00  5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวม (11 ตัวบ่งชี้)  4.36  4.36  ดี 

ผลการประเมิน  ดี  ดี  
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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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 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพบัณฑิต      
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 2 ก  ธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

 4.57  4.57 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข  พันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

 4.50  4.50 ดี 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างและพัฒนา
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.50  3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

 4.36  4.36 ดี 

ผลการประเมิน  ดี  ดี  
 

ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (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 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมิน 
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 4.00  4.00 ดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน  4.57  4.57 ดีมาก 
3. ด้านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

 3.50  3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง  4.36  4.36 ดี 
ผลการประเมิน  ดี  ดี  

 

 
 
 
 



รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ตารางท่ี 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. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ 
พร้อมในการจัดการศึกษา      

(1) ด้านกายภาพ      
(2) ด้านวิชาการ  4.00  4.00 ดี 
(3) ด้านการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 
(4) ด้านการบริหารจัดการ  4.17  4.17 ดี 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 1  4.25  4.25 ดี 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา      

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต      
(2) ด้านการวิจัย  5.00  5.00 ดีมาก 
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  4.00  4.00 ดี 
(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 2  4.67  4.67 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน  4.36  4.36 ดี 

ผลการประเมิน  ดี  ดี  
 




