รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558
(วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเมินเมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คานา
รายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยศิล ปากร
ประจาปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินการไป
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมิน รายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมิน
ตามองค์ป ระกอบคุณภาพ รวมทั้ง จุ ดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี /
นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บทสรุปผู้บริหาร
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
บทนา
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
วิธีการประเมิน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1)
ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ

หน้า
1
2
3
16
19
19
21
22
23

ภาคผนวก
- คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1146/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2558
- กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- รายนามผู้ร่วมให้ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน

5

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามตาแหน่งและประเภท
ตารางที่ 2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรร
จาแนกตามปีงบประมาณ
ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รบั การจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ตารางที่ 4 รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตารางที่ 5 รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามงาน

8
9

ตารางที่ 6 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตารางที่ 7 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จาแนกตามงาน
ตารางที่ 8 การนาผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

15

ตารางที่ 9 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

21

ตารางที่ 10 ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ

22

13
14
14

15
16

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. บทสรุปผู้บริหาร
จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ “ดี ม าก” คะแนนเฉลี่ ย 4.67 ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ เ ป็ น กระบวนการซึ ง มี ผ ลการประเมิ น ด้ า น
กระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” เมื่อพิจารณาผลการประเมิน จาแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ.
มีผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
4.00
ระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
5.00
ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
4.67
ระดับดีมาก
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย ในการทบทวน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานวิจัย เพื่อให้มีการหักค่าธรรมเนียมจากทุนวิจัย
เช่นเดียวกับงานบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคล่องตัวในการบริหารงานวิจัย
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามปณิธานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 สิงหาคม 2559
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3. บทนา
3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 รอบการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมชื่อ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2520 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการและประสานงานด้านการวิจัย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย” เพื่อขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กาหนดแนวทางการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับภูมิภาค
ตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม
ราชบุรี และสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
วิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต์ ให้คาปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
สังคมส่วนรวมมากขึ้น โดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้นวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การ
วิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็น
ท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทยและสากล ทั้งประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนา ให้แก่ ท้องถิ่น สังคมไทย และ
สากลเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะสภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุก ๆ ส่วนของ
ประเทศและต้องก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ
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3.5 ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ
ปณิธาน

“ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและงานสร้างสรรค์”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ การนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชน
พันธกิจ
1. กาหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. .ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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3.6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภูมิ ดังนี้
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานเลขานุการ
- งานสารบรรณ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานคลัง
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน/
ประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิจัย
- งานวิจัยสถาบัน
- งานติดตามประเมิน
ผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
- งานวิเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย/สร้างสรรค์

ฝ่ายบริการการวิจัย

- งานจัดสรรทุน
- งานให้รางวัล
- งานเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง

ฝ่ายข้อมูลวิจัยและการพัฒนา

ฝ่ายประสานงานการพัฒนา

- งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
- งานบริการทางวิชาการสังคมและ
ชุมชน

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

หมายเหตุ - มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 9/2553 วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553
- มติที่ประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน
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3.7 ผู้บริหาร (วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 - 9 มีนาคม 2560)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3.8 รายนามคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.8.1 ที่ปรึกษา (วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2561)
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
2. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC)

3.8.2 คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
(วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2561)
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
กรรมการ
คณะโบราณคดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
เลขานุการ
9. นางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวพิชญา หอมหวล
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3.8.3 รายนามคณะอนุกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
(วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2561)
3.8.3.1 สาขาศิลปะและศิลปประยุกต์
1. อาจารย์อานันท์ นาคคง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์
5. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
6. รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี
7. นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

3.8.3.2 สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท
5. อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์
6. นางสาวพิชญา หอมหวล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

3.8.3.3 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่ เรือง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์
6. อาจารย์ ดร จิตพนธ์ ชุมเกตุ
7. อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
8. อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน
9. นางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

3.8.4 รายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตัง้ แต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2561)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์
กรรมการ
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6.
7.
8.
9.

อาจารย์ ดร จิตพนธ์ ชุมเกตุ
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน
นางสาวภัสราภรณ์ อยู่มาก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3.9 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนบุคลากรรวม 19 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 7 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4
คน ลู ก จ้ า งประจํ า 1 คน ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว 5 คน ลู ก จ้ า งโครงการ 2 คน ดั ง รายละเอี ย ดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งและประเภท
ตําแหน่ง

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาชีพ
ประเภท
เฉพาะหรือ
ทั่วไป
เชี่ยวชาญเฉพาะ
1
-

พนักงานใน
สถาบัน
อุดมศึกษา

ลูกจ้าง
ประจํา

-

-

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ลูกจ้าง
โครงการ

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด

รวม

-

-

ป.โท

1

ป.โท

2

ป.โท

1

นักวิจัยชํานาญการ
นักเอกสารสนเทศชํานาญ
การ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

ป.ตรี

1

1

-

-

-

-

-

ป.ตรี

1

1

-

-

-

-

-

ป.ตรี

1

นักบริหารงานทั่วไป

-

-

2

-

-

-

ป.ตรี

2

นักวิชาการศึกษา

-

-

1

-

-

-

ป.โท

1

นักการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

-

1

-

-

-

ป.โท

1

-

-

-

-

1

-

ป.ตรี

1

-

-

-

-

1

-

ป.ตรี

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

1

-

ป.ตรี

1

นักวิชาการพัสดุ

-

-

-

-

1

-

ป.ตรี

1

พนักงานธุรการ

-

-

-

1

-

-

ป.ตรี

1

พนักงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ
รวม

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

ม.6
ป.ตรี

1
2

7

-

4

1

5

2

-

19

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
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3.10 การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.10.1 การจัดสรรทุนจากแหล่งทุนต่างๆ
ตารางที่ 2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดสรร จาแนกตามปีงบประมาณ
รายการ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบรายได้
2.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จัดสรร
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
30,543,000
39,818,400
39,818,400
32,069,000
600,000

-

-

-

90,000

19,000

-

(กองทุนฯ ส่วนกลาง)

2.2 วิจัยสถาบัน

100,000

(กองทุนฯ ส่วนกลาง)

2.3 ทุนโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เชิงวิชาการ
2.4 เงินรายได้จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 เงินรายได้จากกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย
2.6 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการ
2.7 ทุนโครงการศิลปากรพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของ
สังคมและชุมชน (ร่วมสมทบจากคณะวิชา)
3. แหล่งอื่นๆ
3.1 ทุนของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
(เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)
- โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ (จาก สกอ.)
- โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ (จากเอกชน)
3.2 ทุนของสานักงานคณะกรรมการการ

600,000

-

-

-

890,000

580,000

235,000

295,000

488,780

800,000

-

-

300,000

270,000

208,000

-

(กองทุนฯ ส่วนกลาง)

-

2,800,000

3,000,000

-

-

1,500,000

300,000

1,600,000

-

1,000,000

230,000

840,000

-

428,572

100,000

360,000
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จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จัดสรร
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

รายการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
- โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (HERP)
3.3 ทุนโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและ
ชุมชน (จากสกว.)
รวมเงินสนับสนุนทีจ่ ัดสรรให้ทั้งหมด

1,341,665

4,010,000

6,798,800

4,687,000

-

2,000,000

1,800,000

-

34,863,445

53,296,972

52,509,200

39,851,000

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

3.10.2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี ในปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยฯ ได้พิจารณาผลงานวิจัยให้ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และดี ดังนี้
สาขาวิชาที่ได้รับ
รางวัล

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจัย

รางวัล
ผลงานวิจัย /
เงินรางวัล

ปี พ.ศ. 2558
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
(คณะโบราณคดี)

ดีเด่น
(30,000 บาท)

วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ประยุกต์

การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องกากมะพร้ า วด้ ว ยน้ ากึ่ ง ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
วิกฤติ”
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ดี
(10,000 บาท)

3.10.3 การประชุมวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ในปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการจัด โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การนาเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน “การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2558” วันที่ 1620 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
2. โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย /สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 9 :
บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา และเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- 10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558

3. ได้รับเชิญจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปแสดงและจัดจาหน่ายใน “งานวิจัยขายได้” ซึ่งจัดขึ้น ณ ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 15-27 มีนาคม 2559
4. ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ในงานลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวโครงการ
Modern SMEs : Design & Story ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ SME Bank Tower
5. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในบูธ SME BANK ภายในงาน SMART SME EXPO
2016 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-3 กรกฎาคม 2559
6. ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาพร้อมนาเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ในงาน SME Expo Spring up Thailand เสริมแกร่ง
SME ไทยด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสานักงานโครงการสานพลังประชารัณ บีซีซี ฮอลล์
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559
3.10.4 การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิจัย /สร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและคณาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก าร เรื่ อง “การใช้ ง านระบบบริห ารจั ด การงานวิ จั ย ของประเทศ (National
Research Management System : NRMS) เพื่อเสนอของบประมาณประจาปี 2560” โดยมีวิทยากรจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และวันที่ 4 สิงหาคม 2558
2. โครงการพั ฒ นาศั กยภาพการวิ จั ย ของคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั้ง ที่ 1 : (โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ) เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรี
อมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
3. โครงการพั ฒ นาศั กยภาพการวิ จั ย ของคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั้ง ที่ 2 : (โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ) เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัย” โดยคณาจารย์จากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่อาเซียน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคุณพรเลิศ อุ่นเจริญ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย สานักงานเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558
5. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาดูงานวิจัยรับใช้สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก 10 คณะวิชา ณ จังหวัดสงขลา
โดยมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การฟื้นฟูชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามวิถีพุทธ” ชมตลาดน้า ณ ชุมชนคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา การนาชมเส้นทางแหล่งธรรมชาติ การสัมมนาบนรถราง“เส้นทางการเรียนรู้ย่านเมืองเก่า
สงขลา” การบรรยาย เรื่อง”การมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคประชาสังคม กับการพัฒนาเมืองเก่า ” และเรื่อง “บริบทชุมชน
และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนราแดง” พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ เรื่อง “บ้านใบตาล” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขอทุนสนับสนุนการวิจัยและการเขียนแผนงบประมาณโครงการวิจัย ” โดย
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการและจุดมุ่งหมายในการจัดสรรทุนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558

(สกอ.) รวมถึงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อประกอบในการเขียนข้อเสนอโครงการและหลักฐานต่างๆ
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและการขอตําแหน่งทางวิชาการ” ในงานประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์
และศิลป์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
8. การสัมมนา เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ด้าน
กราฟฟิกดีไซต์” ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” โดย กลุ่มเซี่ยมไล้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
9. จัดบรรยาย เรื่อง “Creative Economy for Business Gathering on Creative Economy and
Investment Opportunity” โดยคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ ในโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 19 เมษายน 2559
10. จัดบรรยาย เรื่อง “Hongik University” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําฝน ไล่สัตรูไกล หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการศึกษาดูงาน
ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 19
เมษายน 2559
11. โครงการ “การประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มภาคใต้ ปี 2560-2561”
สําหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) จัดโดย
สํานักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
12. จัดการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ณ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนร่วม
โครงการ
3.10.5 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
- สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ฉบับภาษาไทย ออกปีละ 3 ฉบับ
- สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ฉบับภาษาอังกฤษ “Silpakorn University Social
Sciences, Humanities, and Arts Journal” (SUSHAJ) ออกปีละ 3 ฉบับ
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับภาษาอังกฤษ “Silpakorn University Science and
Technology Journal” (SUSTJ) ออกปีละ 3 ฉบับ
วารวารมหาวิทยาลัยทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) โดยอยู่ใน
กลุ่มที่ 1 และในปีงบประมาณ 2560 จะเผยแพร่ในรูปแบบ E-Journal โดยผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด
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3.10.6 การลงนามความร่วมมือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประสานงานให้มีการจัดพิธีลงนามทางวิชาการ (MOU) โดยมีเจตจํานงที่จะ
ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
วิจัยและวิชาการ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

3.11 งบประมาณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2558
2557
2556

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน
จากโครงการพิเศษ
แผ่นดิน
รายได้
45,880,000.00
3,516,500.00
46,163,900.00
3,295,094.23
44,781,800.00
3,000,000.00
35,311,000.00
5,000,000.00
-

รวม
49,441,500.00
49,458,994.23
47,781,800.00
40,311,000.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 1 ก.ค.2559

ตารางที่ 4 รายรับ- รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบสาธารณูปโภค
4. งบลงทุน
5. งบอุดหนุน
รวมทั้งหมด

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ

4,815,500.00
416,600.00
28,900.00
7,450,000.00
33,169,000.00
45,880,000.00

2,857,800.00
182,635.50
19,500.79
5,215,000.00
33,069,000.00
41,343,936.29

1,957,700.00
233,964.50
9,399.21
2,235,000.00
100,000.00
4,536,063.71

59.35
43.84
67.48
70.00
99.70
90.11

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 1 ก.ค.2559 งบลงทุนปรับลดจากเดิม 7,864,000 บาท เป็น 7,450,000 บาท
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ตารางที่ 5 รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณรายแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามงาน
รายการ

รายรับ

เงินเดือน

รายจ่าย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
19,500.79
-

1. งานผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

28,900.00

-

2. งานวิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

39,268,100.00

2,857,800.00

182,635.50

3. งานวิจัยเพือ่
สร้างองค์ความรู้

5,483,000.00

-

4. งานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน

1,100,000.00

-

รวมรายจ่าย

เงินอุดหนุน

ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ
67.48

-

19,500.79

5,215,000.00

26,586,000.00

34,841,435.50

88.73

-

-

5,483,000.00

5,483,000.00

100.00

-

-

1,000,000.00

1,000,000.00

90.91

รวมทั้งหมด
45,880,000.00 2,857,800.00
202,136.29
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 1 ก.ค.2559

5,215,000.00

33,069,000.00

41,343,936.29

90.11

ตารางที่ 6 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจากยอด
รายรับ

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

1,096,457.24
530,642.76
659,700.00

804,677.40
394,502.00
451,059.07

291,779.84
136,140.76
208,640.93

73.39
74.34
68.37

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดเงินอุดหนุน

110,000.00
1,164,700.00

25,037.52
722,006.28

84,962.48
442,693.72

22.76
61.99

3,561,500.00

2,397,282.27

1,164,217.73

67.31

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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ตารางที่ 7 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามงาน
รายการ

รายจ่าย

รายรับ

1. งานพัฒนา
บุคลากร

เงินเดือน+ค่าจ้าง งบดาเนินงาน
84,000.00
-

รวมรายจ่าย

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ

สาธารณูปโภค
-

เงินอุดหนุน
12,006.28

12,006.28

14.29

2. งานพิมพ์
วารสาร
มหาวิทยาลัย

600,000.00

-

-

-

600,000.00

600,000.00

100.00

3. งานบริหาร
การวิจยั

2,877,500.00

1,199,179.40

451,059.07

25,037.52

110,000.00

1,785,275.99

62.04

รวมทั้งหมด
3,561,500.00
1,199,179.40 451,059.07
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

25,037.52

722,006.25

2,397,282.27

67.31

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 49,441,500.00 บาท
จาแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน จานวน 45,880,000.00 บาท และงบประมาณจากเงิน
รายได้ จานวน 3,561,500.00 บาท

4 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินไปวางแผนพัฒนา ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ตารางที่ 8 การนาผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน
จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจและบุคลากรภายนอกสามารถ
สืบค้นข้อมูลและทราบถึงศักยภาพของนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการติดตามการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการประสานงานจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ และได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปศึกษา ดูงานฐานข้อมูล
วิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ซึ่งประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินงานจัดทาฐานข้อมูล ประกอบกับทางวช. ได้มีนโยบายที่จะ
สนับสนุนการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
(DRMS) เพื่อเป็นระบบสาหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยได้กับทุนวิจัยทุกประเภท ไม่ใช่แต่เฉพาะ
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องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีบทบาทหลักใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
และรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

3. ควรจัดทาข้อมูลนักวิจัย เช่น คุณวุฒิ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ทาแต่ละปี ประเภท
ของงบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่ การได้รับ
รางวัลหรือการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แยกตาม
คณะวิชา เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 3 จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุง
การบริการวิชาการ 1. งานบริการวิชาการควรตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน

ผลการดาเนินการ
งบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้สมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยนา
ร่องในการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว และคาดว่าจะนาระบบนี้มาใช้ได้
ในปีการศึกษาต่อไป
2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ได้ กาหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนามี
ภาระหน้าที่ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่สืบเนื่องจากการวิจัย
และการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพื่อประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้เสนอเรื่อง
การปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยกาหนดให้มีงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาขึ้น เพื่อดาเนินงานในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ในกระบวนการการปรับโครงสร้างดังกล่าวกาลังอยู่
ในขั้นตอนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้
เข้ารับการอบรมด้านจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อจะได้นา
ความรู้มาไปใช้ในการทางานดังกล่าว และได้ส่งเสริมสนับสนุนการ
นาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและสร้างสรรค์ไป
ใช้ให้เกิดผลหรือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในงาน “มหกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair ๒๐๑๖)” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์ทาง
ปัญญา โดยนาผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากรไปร่วมจัดแสดง เพื่อสร้างช่องทางการตลาด
และส่งเสริมผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจับคู่ทาง
ธุรกิจและนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทาข้อมูลวิจัย เช่นการได้รับรางวัล
ในแต่ละปี ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่วนข้อมูลผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์การเผยแพร่ การจดสิทธิบัตร และ
อนุสิทธิบัตร ได้จัดทาโดยแยกเป็นคณะวิชา และตามปี เพื่อรองรับ
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวกาลัง
พัฒนาระบบเพื่อให้สามารถเผยแพร่และสืบค้นผ่านระบบออนไลน์
ได้
1. ในแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2559 ได้
กาหนดให้โครงการ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์
ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เป็นโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักของหน่วยงานในด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ และในการดาเนินงานทุกครั้ง
ได้ทาการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เป็น
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องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน
2. เวลาในการจัดโครงการและกิจกรรมต้อง
คานึงถึงปีการศึกษาและปีงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุง
1. จัดโครงสร้างการบริหารงานแบบแนวราบ
เพื่อให้คนฝ่ายต่างๆ ทางานได้คล่องตัวและ
รวดเร็วขึ้น

2. เร่งดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลนักวิจัย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการทาวิจัยเชิงบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น

3. การจัดการความรู้ อาจเชิญบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่มี
ผลงานปฏิบัติดีในด้านต่างๆ พร้อมระดมความคิด
ให้มากขึ้น

ผลการดาเนินการ
แนวทางในการจัดทาแผนบริการวิชาการในปีถัดไป
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทาแผนการดาเนินงานและ
ระยะเวลาการทางานตั้งแต่เริ่มต้นการจัดงานจนกระทั่งถึงกิจกรรม
การติดตามการนาไปใช้ประโยชน์ของผู้มานาเสนอผลงาน ทั้งนี้
เพื่อให้ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพได้
ทุกข้อ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนให้มีการบริหารงานแบบ
แนวราบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพัฒนา
กายภาพ คณะกรรมการจัดการความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีการประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดการทางานที่เป็นทีม ทั้งยัง
ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการทางาน และนาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนร่วมกัน
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการติดตามการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการประสานงานจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ และได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปศึกษา ดูงานฐานข้อมูล
วิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ซึ่งประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินงานจัดทาฐานข้อมูล ประกอบกับทางวช. ได้มีนโยบายที่จะ
สนับสนุนการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
(DRMS) เพื่อเป็นระบบสาหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยได้กับทุนวิจัยทุกประเภท ไม่ใช่แต่เฉพาะ
งบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้สมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยนา
ร่องในการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว และคาดว่าจะนาระบบนี้มาใช้ได้
ในปีการศึกษาต่อไป
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ในปี 2559 และได้กาหนดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การบริหารงานวิจัย” ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดย
ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย มาเป็น
แนวทางในการทางาน ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิด
ในเรื่องการบริหารงานวิจัยร่วมกัน
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5. วัตถุประสงค์ในการประเมิน
5.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 กาหนด โดยใช้เกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อานวยการ และบุคลากร ค้นหาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเนื่อง
5.3 นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
6. วิธีการประเมิน
6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
โดยศึกษาจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี
การศึกษา 2558 และประธานและกรรมการ ได้พิจารณาในการประเมินตามรายองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 3
ตัวบ่งชี้ ร่วมกัน
6.2 การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในศึ กษาเอกสารรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร ประกอบการพิจารณา
ประเมินคุณภาพภายใน
6.3 การดาเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ ผลการประเมินรายองค์ประกอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจาก
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดาเนินงานจริง
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7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตาราง ป.1)
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน ด้วยวาจา เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 แล้ว
เห็นว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ศิล ปากร ได้ดาเนิน การตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้ง 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1
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ตารางที่ 9 ตาราง ป1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

คะแนนประเมิน
ของ สถาบันวิจัย
และพัฒนา

หมายเหตุ
คะแนนประเมิน
(เหตุผลของการ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ต่างจาก
(เกณฑ์ สกอ.)
ที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5 ข้อ

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

5 ข้อ

4

4

4.00

4.00

5

5

5.00

5.00

5

5

ตามเกณฑ์ สกอ.

5.00

5.00

ตามเกณฑ์ สกอ.

4.67

4.67

ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

6 ข้อ

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

7 ข้อ

7 ข้อ

- 20 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558

ข้อ1.ไม่ได้
ดาเนินการ

8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.
ตารางที่ 10 ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน

องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจัยนาเข้า
(I)

กระบวนการ
(P)

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
(O)

ผลการประเมิน

คะแนนรวม

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

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.00

4.00

ดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

5.00

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.67

4.67

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก
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9. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางส่งเสริมสนับสนุนในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ทั้งในด้าน
การประสานงานเพื่อก่อให้เกิดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์อื่น เช่น วิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์
2. นาความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางต่างๆในระดับสถาบัน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาในด้านการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ตอบโจทย์พื้นที่
ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดทาแผนการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแยกจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี และกาหนดตัวชี้วัด ความสาเร็จในระดับแผน
และโครงการที่ชัดเจน
2. ควรมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรหาแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารงานวิจัยหรือต้นทุนต่อหน่วยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2. ควรให้ความสาคัญกับการนาผลจากการวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT) ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มาเป็นเหตุผลหลักในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
จุดเด่นภาพรวม
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดงานประชุมวิชาการที่มีเอกลักษณ์ในด้านการบูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย
ควรทบทวนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการระบบบริหารงานวิจัย เพื่อให้มี
การหักค่าธรรมเนียมจากทุนวิจัยเช่นเดียวกับงานบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคล่องตัวในการบริหารงานวิจัย
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