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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563–

30 กันยายน 2564) รอบ 12 เดือน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจ านวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 
จ านวน 13 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความส าเร็จของการด าเนินงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 85.51 หรือ 4.28 คะแนน ทั้งนี้สามารถจ าแนก
ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

จ านวน
ตัวชี้วัดที่มี

ผลการ
ด าเนินงาน

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ
ของการ

ด าเนินงาน
ตาม

ตัวชี้วัด 

คะแนนคุณภาพตามเกณฑ์
คณะกรรมการประเมิน

มหาวิทยาลัย 

เต็ม 100 คะแนน 
(5 คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งความโดดเด่นเป็นเลศิเฉพาะทาง
และความมีชื่อเสียงดา้นวิชาการ: ACADEMIC 
REPUTATION 

4 4 
  

100.00 80.65 
(4.03) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่นหรือ
อุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศเกิดคณุคา่ทางเศรษฐกจิ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

3 3 
 

100.00 100.00 
(5.00) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าระบบบริหารจดัการที่ทันสมยั 
นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
:  SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

4 3 75.00 75.50 
(3.78) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ที่เขม้แข็งกับศิษย์เกา่ : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

2 1 
 

50.00 79.00 
(3.95) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

2 2 100.00 100.00 
(5.00) 

รวมท้ังสิ้น 15 13 
86.67 
ดีมาก 

85.51 
(4.28) 
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หมายเหตุ  :   
NA หมายถึง ตัวชี้วัดทีย่ังอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings การพัฒนา

อย่างยั่งยืน UN Sustainable evelopment Goals โดย The Global Goals for Sustainable Development หรือ UN 
SDGs องค์การสหประชาชาติ (ปีปฏิทิน) มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการจัดอันดับ 

- ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
(ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก) และอยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูล  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงใช้ผลการประเมินภายในของส านักงานอธิการบดีในการรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้แทนระหว่างรอผลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน 3.97 ประกอบด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและบุคลากรภายใน ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย 3.51) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกองที่ให้บริการนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.43) ทั้งนี้ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน มกราคม 2565 หากมหาวิทยาลัย
ได้รับผลการประเมินดังกล่าวแล้ว จะด าเนินการรายงานผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาให้ทราบต่อไป 

ตัวชี้วัดที่ไม่ต้องประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก ่
1. ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมายที่ 1 มี 2 ตัวช้ีวัดย่อย คือ  
     ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ด้าน Innovation  
     ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ติดอันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University 

Rankings by Subject (เริ่มประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

ผลการด าเนินงานโดยสรุป มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นเป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ: ACADEMIC REPUTATION : 

มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 4 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) ผลการด าเนินงานด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศด้านการสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดที่ 
2) ผลการด าเนินงานด้านการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตัวชี้วัดที่ 3) ผลการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และตัวชี้วัดที่ 4) ผลการด าเนินงานด้านการปรับปรุงการด าเนินงาน 
เพ่ือรองรับการประเมิน QS Star Rating โดยมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.03 คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศเกิดคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : 

RESEARCH AND CREATIVITY : มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 3 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกของโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่ 2) การเพ่ิมขึ้นของโครงการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ และตัวชี้วัดที่ 3 ) การเพ่ิมขึ้นของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ร่วมกับเครือข่ายภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ 
โดยมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 5.00 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  น าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  : 

SMART AND GREEN ADMINISTRATION : มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 4 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดที่ 3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(ITA) และตัวชี้วัดที่ 5) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการเพ่ือร้องรับ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต  
และมตีัวชี้วัดที่ด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 2) ร้อยละของรายได้
ที่เพ่ิมขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (รวมเงินบริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปีฐานที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลการด าเนินงานลดลงร้อยละ 9.98 ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาจาก
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 3.78 คะแนน   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT 

AND ALUMNI : มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 2 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2) ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
(ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก) 
และมตีัวชี้วัดที่ด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 1) ผลส าเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยมีตัวชี้วัดย่อย จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที ่1.2) จ านวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษา
ปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่าได้รับ ตัวชี้วัดที่ 1.4) ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
และตัวชี้วัดที่ 1.5) ร้อยละของบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีตัวชี้วัดที่ด าเนินการ
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1) รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (เปรียบเทียบอย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง 
และมีหลักสูตรในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) แต่เนื่องจากข้อมูล
การตอบแบบสอบถามบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างประชากรที่น้อยเกินไป จึงท าให้ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงไม่ขอน าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบส าหรับการรายงานผลในครั้งนี้  

โดยผลการด าเนินงาน รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมต่อเดือน เท่ากับ 17,210 บาท 
และรายได้ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน ในภาพรวมเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 18,622 บาท โดยผลการด าเนินงาน
ของคู่เทียบที่ Benchmark กับมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่ากับ 21,480 บาทต่อเดือน 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่ากับ 15,764 บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้เฉลี่ยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรน้อยกว่า
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รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2 สถาบันเท่ากับ 1,412 บาทต่อเดือน และตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up / เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ / ฟรีแลนซ์ โดยผลด าเนินงานร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up / เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ / ฟรีแลนซ์ เท่ากับ 18.72 ซึ่งเป้าหมายก าหนดไว้ 
ร้อยละ 25 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยส่งผลกระทบทั่วโลกในวงกว้าง
ในระดับโลก ระดับประเทศ ท าให้สภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการได้งานท าของบัณฑิตใน
รุ่นผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในทุกสถาบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรเพ่ิมทักษะอาชีพใหม่ ให้พร้อมต่อการ
ท างานให้แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่ามากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้การประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นเจ้าของกิจการตนเอง โดยมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 3.95 คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING : มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) 
ผลส าเร็จของการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ และตัวชี้วัดที่ 2) ผลส าเร็จของการด าเนิน
นโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 5.00 คะแนน 

 

เกณฑ์และการคิดคะแนน 
เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนนิการเปรยีบเทยีบ 
กับเป้าหมาย (ก าหนดเป็นร้อยละ) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ผลการด าเนนิการเปรยีบเทยีบ 
กับเป้าหมาย (ก าหนดเป็นระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ผลการด าเนินงานส าเร็จสูงกวา่เป้าหมายที่ก าหนด  
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

5.00 ผลการด าเนินงานส าเร็จกอ่นระยะเวลาที่ก าหนด 
3 เดือนขึ้นไป 

5.00 

ผลการด าเนินงานส าเร็จสูงกวา่เป้าหมายที่ก าหนด  
ร้อยละ 1-10 

4.50 ผลการด าเนินงานส าเร็จกอ่นระยะเวลาที่ก าหนด 
1 เดือนขึ้นไป 

4.50 

ผลการด าเนินงานส าเร็จเทา่กับเปา้หมายที่ก าหนด 3.50 ผลการด าเนินงานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.50 
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนด  
ร้อยละ 1-10 

2.50 ผลการด าเนินงานส าเร็จช้ากวา่ระยะเวลาที่
ก าหนด 1 เดือนขึ้นไป 

2.50 

ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนด ร้อยละ 10 
ขึ้นไป 

1.00 ผลการด าเนินงานส าเร็จช้ากวา่ระยะเวลาที่
ก าหนด 3 เดือนขึ้นไป 

1.00 

ไม่มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ 
ที่ก าหนดไว ้

0 ไม่มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
น าเสนอ/ทีก่ าหนดไว ้

0 

ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการที่น าเสนอ/ทีก่ าหนดไว ้

N/A ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ทีก่ าหนดไว้ 

N/A 

คะแนนและระดับความส าเร็จในการติดตาม และประเมินผลฯ ก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดีดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมายคะแนน 

4.51 ขึ้นไป     ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเดน่       4.00 – 4.50    ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี        2.50 – 3.49  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง   น้อยกว่า 1.50 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน จ าแนกรายตัวชี้วัด 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ (Academic Excellence)  เป็นอันดับ 1 ใน
สาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ  มีชื่อเสียงด้านวิชาการตามมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับ 
social values : ACADEMIC REPUTATION 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศด้าน
การสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

    4.63  

1.1 อันดับของประเทศใน SCImago 
Institutional Rankings ด้าน Innovation 

อันดับที ่ เริ่มประเมิน ปี 65 

 อันดับที่ 3 

ติดตามล าดับใน
การแขง่ขันอย่าง

สม่ าเสมอ 

- ไม่ต้อง
ประเมิน
ในปีนี ้

15 

1.2 ติดอันดับโลกด้านศิลปะและ
การออกแบบ (World Top 200) ตาม QS 
World University Rankings by Subject 

อันดับที ่ (World  
Top 200) 
ปี 2568 

สนับสนุน 
การด าเนินงาน

โครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั 

- ไม่ต้อง
ประเมิน 
ในปีนี ้

15-17 

1.3 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านจ านวน
การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา  (ปีปฏิทิน) 

ช้ิน/
เรื่อง 

100 ช้ิน/เรื่อง 202 ช้ิน/เรื่อง  5.00 17-18 

1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน 
Reputation Survey 

    4.25  

1.4.1 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน 
Reputation Survey  
(จ านวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม QS 
Academic Reputation Survey) 

คน 60 คน 60 คน 
(ยอดรวม  

ปี 2017 และ 2020 
จ านวน 406 คน) 

 3.50 19-21 

1.4.2 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน 
Reputation Survey  
(ผู้จ้างบัณฑติที่ตอบรบัการเข้าร่วม QS 
Employer Reputation Survey) 

บริษัท/
หน่วยงาน 

30 บริษัท/
หน่วยงาน 

94 บริษัท/
หน่วยงาน 

 

 5.00 21 

2. มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx ในระดับคณะ ส่วนงาน และสถาบัน  

    3.50  

2.1 จ านวนคณะ/ส่วนงาน/สถาบัน ที่ผ่าน 
EdPEx 200 screening (ปีการศึกษา)(ไม่นับซ้ า) 

คณะ 
 

2 คณะ 2 คณะ  

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และ คณะดุริยางคศาสตร์) 

 3.50 22 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

 2.2 จ านวนคณะ/ส่วนงาน/สถาบนั ที่ผ่าน 
EdPEx 200 (ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้ า) 

คณะ 
 

1 คณะ 1 คณะ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

 3.50 22 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ ใช้ เกณฑ์
การประเมินคณุภาพตามเกณฑ์ AUN QA  
(ปีการศึกษา) 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ร้อยละ 70 ร้อยละ 74.76 
(หลักสูตรที่ได้รับ
การประเมินตาม
เกณฑ์ AUN QA 

จ านวน 154 
หลักสตูร จาก

หลักสตูรทั้งหมด 
206 หลักสตูร)   

 4.50 23 

4. ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating   
ระดับ 4 ดาว  
- baseline ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยได้ระดับ 4 ดาว 
635/1000 คะแนน 
- โดยมีผลลัพธ์ในรายด้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
อย่างน้อย 1 ด้าน 
- ผลการประเมิน QS Star Rating จะมีผล
ต่อนื่อง 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 

ผลการ
ด าเนิน 
งานจาก

การ
ประเมิน
ตนเองดี
ขึ้นอย่าง
น้อย 1 
ด้าน 

ระดับ 4 ดาว  
มีผลลัพธ์ใน 

รายด้านเพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน อย่าง

น้อย 1 ด้าน 

มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึ้น จ านวน  
1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านจ านวนการยื่น
จดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
ปี 62 : 66 เรื่อง 
ปี 63 : 202 เรื่อง  

 3.50 23-24 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 คะแนนรวม  20.00   16.13  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  5   4.03  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : 
RESEARCH AND CREATIVITY 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ : RESEARCH AND CREATIVITY 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติใน 6 
ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4  
แพลทฟอร์มการวิจยัตอบโจทยป์ระเทศ ในแผน ววน. ที่
ได้รับทุนจากภายนอกต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงิน
รายได้ทุกประเภท แตไ่ม่รวมงบบุคลากร) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30.68 

 5.00 26 

2. จ านวนโครงการบรูณาการเชิงพื้นที่ท่ี
มหาวิทยาลยัเป็นแกนน าร่วมกับหน่วยงานภูมิภาค
ตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง / พ้ืนท่ีภูมิภาค
ตะวันตก/ภาคกลางตอนล่าง/จังหวัดที่มหาวิทยาลยั
ตั้งอยู่ /พื้นท่ีที่มหาวิทยาลยัมีการจัดท าบันทึกความ
ร่วมมือด้วย (วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการ
ด าเนินโครงการ และรายงานพื้นที/่ชุมชนเป้าหมาย 
รวมทั้งประโยชน์/คณุค่า/มูลคา่ทางเศรษฐกิจ/สังคมที่
พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายไดร้ับ) 

โครงการ ≥ จ านวน  
10 

โครงการ  

จ านวน  
23 

โครงการ 

 5.00 26-33 

3. จ านวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหรือ
หน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
หรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน/ 23 แผน
แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการ
วิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบของการด าเนินโครงการ และรายงาน
พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์/คณุค่า/มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พ้ืนท่ี/ชุมชนเป้าหมายไดร้ับ) 

โครงการ ≥ จ านวน  
15 

โครงการ  

จ านวน  
17 

โครงการ 

 5.00 34-40 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 คะแนนรวม  15.00   15.00  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  5   5  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  :  
SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น Smart University บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม : 
SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

1. ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร  
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

    4.60  

1.1 โครงการปฏิรปูมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Silpakorn University 
Transformation) ระยะที่ 2-3 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

ขออนุมัติโครงการ
และได้รับงบประมาณ
ภายใต้โครงการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลง

กับ สป. อว.  

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

ภายใต้โครงการ
พลิกโฉม

มหาวิทยาลัยฯ 
อยู่ระหว่างการ
หาผู้จัดจ้างเพือ่
พัฒนาระบบ  

 4.50 43-45 

 1.2 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่อันดับโลกด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ภายใตแ้ผนงานโครงการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing 
University System) (หากมหาวทิยาลัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวง อว.)  

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
รอบ 6 เดือน 

ด าเนินงานได้ตาม
แผนการด าเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลง

กับ สป. อว. 
 

ด าเนินการ
ประชุมตดิตาม
การรายงานผล  
รอบ 6 เดือน 
เรียบร้อยแล้ว 

รอการรับจดัสรร
งบประมาณจาก 
สป. อว. ในงวดที่ 2  

ต่อไป  

 5.00 45-52 

 1.3 โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม 
Silpakorn Social Engagement (SSE) 
ผลักดันการสร้าง Set and Evaluated 
and Social Value (IMPACT 

จ านวน
โครงการ 

และ 
ด าเนินการ
แล้วเร็จ 

จ านวน 1 โครงการ 
(ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุตาม 

เป้าหมาย)  

จ านวน 2 
โครงการ 

 

 5.00 53-56 

 1.4 โครงการ  Student 1 st พัฒนา
นักศึกษาให้เป็น Smart Student พร้อม
ด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

    5.00  

 1.4.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา 

จัด
โครงการ/

นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา จ านวน  

นักศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนา 

 5.00 56-59 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

กิจกรรม
ส่งเสริม

คุณลักษณะ
ท่ีพึง

ประสงค์
และจ านวน
นักศึกษา
ท่ีได้รับ

การพัฒนา  

10,000 คน 
(ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุตาม 

เป้าหมาย) 

จ านวน 27,560 คน 
โดยด าเนินการ
จัดโครงการ/

กิจกรรม ส่งเสรมิ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จ านวน 
27 โครงการ/

กิจกรรม 

 1.4.2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่
ได้รับของนักศึกษา 

ผลจากการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา

ต่อ
คุณภาพ
ชีวิตและ
ประสบการณ์
ท่ีได้รับ 

≥3.75 คะแนน   
 

4.48 
โดยด าเนินการ
จัดโครงการ/

กิจกรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิต

และ
ประสบการณ์ที่

ไดร้ับของ
นักศึกษาจ านวน 
15 โครงการ/

กิจกรรม 

 5.00 60-64 

1.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา ด้านวิจัย ด้านบรกิาร
วิชาการ ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
และด้านการบรหิารจดัการ Business 
Intelligence (BI) , Dashboard และ Data 
warehouse เพื่อช่วยในการตัดสนิใจ 
และการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

จ านวน
ระบบท่ี

ได้รับการ
พัฒนา 
และ

ฐานข้อมูล
ท่ีพัฒนา

ใหม่

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

ด้วยระบบ BI 
จ านวน 5 เรื่อง และ
พัฒนาฐานข้อมลูใหม่ 
จ านวน 4 ฐานข้อมูล 

(ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

บรรลุตามเป้าหมาย) 

พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลและ

สารสนเทศ ด้วย
ระบบ BI  

จ านวน 5 เรื่อง 
และพัฒนา

ฐานข้อมูลใหม่ 
จ านวน 4 
ฐานข้อมูล 

 3.50 65 

2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม 
(งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (รวมเงิน
บริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปี
ฐานท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 5.00 ลดลงร้อยละ 
9.98 

 1.00 66-67 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

3. ผลการประเมินคณุภาพการบรหิาร
จัดการขององค์กร จากการประเมนิโดย
หน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล 
(ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประเมินโดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 82.00 88.51 
 

 4.50 68-69 

4. ผลการจดัอันดับโลก THE Impact 
Rankings การพัฒนาอย่างยั่งยืน UN 
Sustainable Development Goals 
โดย The Global Goals for 
Sustainable Development หรอื UN 
SDGs องค์การสหประชาชาติ (ปีปฏิทิน) 

อันดับที ่ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั    

ติดอันดับ ≤ อันดับ 
600 ของโลก 

จ านวนด้านของ
ผลงานด าเนินงาน

SDGs ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 ด้าน ติด

อันดับ ≤ อันดับ 10 
ของประเทศรายงาน

ข้อมูล ≥ 6 ด้าน 

NA 
ด าเนินการจัดส่ง
ข้อมูลเรยีบร้อย

แล้ว 
อยู่ระหวา่งรอผล
การจัดอันดับ 

 

NA NA 70 

5. ผลส าเร็จของโครงการ SMART AND 
GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 100  5.00 71-75 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 คะแนนรวม   20.00   15.10  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  5   3.78  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT AND ALUMNI 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาก าลังคนในระดับสูงให้กับสังคม ประเทศชาติ   
มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 สร้างคนด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ : STUDENT AND ALUMNI 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

1.  ผลส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

    3.40  

1.1 รายไดเ้ฉลี่ยของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิต
สถาบันอดุมศกึษาอืน่  (เปรยีบเทียบอยา่งน้อย 4 สถาบัน 
โดยเป็นสถาบันที่มีช่ือเสียง และมหีลักสตูร
ในสาขาวิชาที่ใกล้เคยีงกับมหาวิทยาลัย ได้แก ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม. ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ม. สงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

บาท สูงกว่าเฉลี่ย 
≥1,200 บาท 

รายได้เฉลี่ย มศก.
เท่ากับ 17,210 บาท 

ค่าเฉลี่ยคู่เทียบ  
2 สถาบัน :  

18,622 บาท  
ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

คู่เทียบเท่ากับ 
1,412 บาท 

 1.00 77 

1.2 จ านวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติ
ที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่าได้รับ 

รางวัล ≥ 100 รางวัล 205 รางวัล  5.00 78 

1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็น
ผู้ประกอบการ/ Start Up / เจ้าของกิจการ/ 
งานอิสระ / ฟรีแลนซ ์

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 25 ร้อยละ 18.72  1.00 78 

1.4 ร้อยละของบัณฑติในหลักสูตร
วิชาชีพท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 95.17  5.00 78 

1.5 ร้อยละของบัณฑติที่มีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน 
CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่น
ที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
80.00 

ร้อยละ 95.07  5.00 78-80 

2. ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (ผลส ารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ ประเมินโดย
หน่วยงานภายนอก) 

ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5 
คะแนน 

≥ 3.75 
คะแนน 

3.97 
ผลการประเมินโดย
ส านักงานอธกิารบด ี

และรอผลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงอยู่ระหว่าง
ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดย
จะแล้วเสร็จในช่วงเดือน 

มกราคม 2565 

 4.50 80-81 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 คะแนนรวม  10.00   7.90  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  5   3.95  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 ศิลปากรเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติภายใต้ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค์” (Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN BRANDING 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
คุณภาพ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

รายละเอียด
เพ่ิมเติม 
(หน้า) 

1. ผลส าเร็จของการสร้างและสื่อสาร
ภาพลักษณศ์ิลปากรสูส่าธารณะ 

    5.00  

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการตลาดของ
มหาวิทยาลยั (โดยการน าข้อมูลจากการท าโพล 
มาวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เพื่อสร้าง 
Content สื่อสมัยใหม่ เพื่อสื่อสารและ  
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย)   

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100  5.00 83 

1.2 การรับรู้ของสาธารณะต่อความมี
ช่ือเสียงด้านวิชาการ “ศิลปากร 
มหาวิทยาลยัชั้นน าแห่งการสร้างสรรค”์ 
(ยอด view ยอด Organic ยอด Reach 
ความถี่การออกสื่อ ยอดแชร์ใน Social 
รวมทั้ง Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม 
Comment ในเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 
Scoop และ Column จาก Endorser 
และ Influencer โดยนับรวมทุกสือ่จากทุก
คณะวิชาและหน่วยงาน และนับสะสมได้) 

ล้านวิว Total  
≥ 1.5 ล้านวิว 

Total 1.94  
ล้านวิว 

 5.00 84-86 

2.  ผลส าเร็จของการด าเนินนโยบาย
ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 100  5.00 86-91 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 คะแนนรวม  10.00    10.00  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  5   5  
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ: ACADEMIC REPUTATION 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมมีาตรฐานสากล ประกอบด้วย     

 1.1  อันดับของประเทศใน SCImago Institutional 
Rankings ด้าน Innovation 

อันดับที ่ เริ่มประเมิน  
ปี 65 ≤ อันดับที่ 3 

ติดตามล าดับในการ
แข่งขันอย่างสม่ าเสมอ 

- 

 1.2   ติดอันดับโลกด้านศลิปะและการออกแบบ (World Top 
200) ตาม QS World University Rankings by Subject 

อันดับที ่ (World  
Top 200) ปี 2568 

สนับสนุน 
การด าเนินงานโครงการ
พลิกโฉมมหาวทิยาลัย 

- 

 1.3 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านจ านวนการยื่น        
จดทรัพย์สินทางปญัญา  (ปีปฏิทิน) 

ช้ิน/เรื่อง 100 ช้ิน/เรื่อง 202 ช้ิน/เรื่อง  

 1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Reputation Survey 
1.4.1) บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Reputation 
Survey (จ านวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม 
QS Academic Reputation Survey) 

 
คน 
 
 
 

 
60 คน 

 
 

 

 
60 คน 

(ยอดรวม  
ปี 2017 และ 2020 
จ านวน 406 คน) 

 
 
 

1.4.2)  บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Reputation 
Survey (ผู้จ้างบัณฑติที่ตอบรับการเข้าร่วม QS 
Employer Reputation Survey) 

บริษัท/
หน่วยงาน 

30 บริษัท/
หน่วยงาน 

94 บริษัท/
หน่วยงาน 

 

2. มีการบริหารคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ใน
ระดับคณะวิชา ส่วนงาน และสถาบัน (ปีการศึกษา) 

    
 

 2.1 จ านวนคณะ/ส่วนงาน/สถาบนั ที่ผ่าน EdPEx 200 
screening (ปีการศึกษา)(ไม่นับซ้ า) 

คณะ 2 คณะ 2 คณะ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และ คณะดุริยางคศาสตร์) 

 

 2.2 จ านวนคณะ/ส่วนงาน/สถาบนั ที่ผ่าน EdPEx 200  
(ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้ า) 

คณะ 1 คณะ 1 คณะ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ   
ตามเกณฑA์UN QA (ปีการศึกษา) 

ร้อยละ ร้อยละ 70 ร้อยละ 74.76 
(หลักสูตรที่ได้รับ
การประเมินตาม
เกณฑ์ AUN QA 

จ านวน 154 
หลักสตูร จาก

หลักสตูรทั้งหมด 
206 หลักสตูร)   
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4. ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ระดับ 4 ดาว  
- baseline ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมิน 
มหาวิทยาลัยได้ระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน 
- โดยมผีลลัพธ์ในรายด้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างน้อย 1 ดา้น 
- ผลการประเมิน QS Star Rating จะมีผลต่อเนื่อง    
4 ปี  (พ.ศ.2562-2565) 

ผลการ
ด าเนิน 
งานจาก

การ
ประเมิน
ตนเองดี
ขึ้นอย่าง
น้อย 1 
ด้าน 

ระดับ 4 ดาว  
มีผลลัพธ์ใน 

รายด้านเพิ่มขึ้น จาก
ปีก่อน อย่างน้อย 

1 ด้าน 

มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึ้น จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก ่
ด้านจ านวนการยื่น
จดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
ปี 62 : 66 เรื่อง 
ปี 63 : 202 เรื่อง  
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ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1. มหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมมีาตรฐานสากล ประกอบด้วย    

 1.1  อันดับของประเทศใน SCImago Institutional 
Rankings ด้าน Innovation 

อันดับที ่ เริ่มประเมิน  
ปี 65 ≤ อันดับที่ 3 

ติดตามล าดับใน
การแขง่ขันอย่าง

สม่ าเสมอ 
 1.2   ติดอันดับโลกด้านศลิปะและการออกแบบ (World Top 200) 

ตาม QS World University Rankings by Subject 
อันดับที ่ (World  

Top 200) ปี 2568 
สนับสนุน 

การด าเนินงาน
โครงการพลิกโฉม

มหาวิทยาลยั 

  
 1.1 อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ด้าน Innovation 

มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามล าดับในการแข่งขันอย่างสม่ าเสมอ ภายใต้ระบบการจัดล าดับ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยพิจารณาเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เป็นคู่เทียบบนระบบการจัดล าดับ ดังนี้ 

การจัดอันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ด้าน Innovation (ปี 2021)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ล าดับคู่เทียบ 

ล าดับ 7 ของประเทศ ล าดับ 201 ของเอเชีย และล าดับ 489  
ของโลก 

- CU ล าดับ 3 ของประเทศ ล าดับ 175 ของเอเชีย และล าดับ 463  
ของโลก 
- KMITL ล าดับ 20 ของประเทศ ล าดับ 231 ของเอเชีย และล าดับ 519 
ของโลก 

(อ้างอิงจาก : https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Innovation ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน2564)  

 
1.2 ติดอันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University 

Rankings by Subject 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นในด้านศิลปะ
และการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนได้รับการยอมรับในสังคม โดยเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ มีศิลปินแห่งชาติจ านวนมาก และ
ยังเป็นแหล่งคลังข้อมูลเชิงวิชาการของศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งล้วนมีคุณค่าทางด้านศาสตร์และศิลป์ ทั้งข้อมูลที่เป็น 
Pure  Knowledge  ได้แก่ องค์ความรู้ ด้านโบราณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น และ ข้อมูลที่เป็น Applied  Knowledge ได้แก ่การน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดมูลค่า  
(Value Added) ทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบสร้างสรรค์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานวิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น อันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
มาเพ่ิมมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative  Economy) สู่เวทีโลกต่อไป และในปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญและมีความเข้มแข็งทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ ซึ่งสะท้อนจากการที่มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars Ratings 
ปี 2019 ในภาพรวม ระดับ 4 ดาว มีความโดดเด่นในประเด็น ด้าน Arts & Culture ด้าน Innovation ด้าน 
Employability และด้าน Internationalization ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับ 5 ดาว ด้วยความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ 
การน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด และการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจน “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการ
สร้างสรรค์” (Leading Creative University) โดยก าหนดเป้าหมาย ระยะกลาง 5 ปี คือ ขึ้นสู่อันดับโลกด้าน
ศิลปะและการออกแบบ (ติดอันดับ QS World University Rankings by Subject in Art & Design (World 
Top 200)) ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีผลประเมินในภาพรวม QS Stars Ratings ในระดับ 5 ดาว 
ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : โครงการยกระดับการ
วิจัยและสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและการออกแบบโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ และปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร
สู่มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวนเงิน 66,081,000 บาท เพ่ือต่อยอดและเพ่ิมศักยภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ (Art & Design) และศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ (Culture) เพ่ือการเผยแพร่ / สร้าง Social Impact / สร้างชื่อเสียง Reputation ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ คุณค่าทางภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก  

โดยมีการด าเนินงานที่ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติทั้ งในส่วนของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยหรือสถาบันศิลปะและการออกแบบหรือองค์ กรต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การรับรู้ถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนเกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ศักยภาพสูงด้านศิลปะและการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมในระดับอาเซียน เอเชีย และนานาชาติในอนาคต  
รวมถึงเพิ่มการรับรู้ต่อประชาคมโลก ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้น าด้านศิลปะและ
การออกแบบ ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็น A National Pillar of Art and Design ในระดับอาเซียน เอเชีย และ
ระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามการจัดอันดับโลก ด้านศิลปะและการออกแบบ โดย
พิจารณาคู่เทียบในทวีปเอเชีย ดังนี้ 
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Art & Design 
Discover where to study with the QS World University Rankings by Subject 2021. 
 

อันดับโลก ชื่อมหาวิทยาลัย ที่อยู่ ภาพรวม Academic 
Reputation 

Employer 
Reputation 

13 Tongji 
University 

Shanghai,China 
(Mainland) 

78.8 79.6 71.5 

20 The Hong Kong 
Polytechnic 
University 

Hong Kong,Hong Kong 
SAR 

74.9 75.1 73.5 

28 National 
University of 
Singapore 

(NUS) 

Singapore,Singapore 71.9 68.9 99.3 

39 Seoul National 
University 

Seoul,South Korea 
 

68.9 
 

67.6 
 

81 

201-220 Chulalongkorn 
University 

Bangkok,Thailand    

(อ้างอิงจาก : https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/art-design 

ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564) 

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.3 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านจ านวนการยื่นจดทรัพย์สิน

ทางปัญญา  (ปีปฏิทิน) 
ช้ิน/เรื่อง 100 ช้ิน/เรื่อง 202 ช้ิน/เรื่อง 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส านักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ได้ด าเนินการ

วางแผนด้านบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยสรุปผลการด าเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 202 เรื่อง ดังนี ้ 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 3 เรื่อง 
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 167 เรื่อง 
3. อนุสิทธิบัตร จ านวน 12 เรื่อง 
4. ลิขสิทธิ์ จ านวน 20 เรื่อง 
จ าแนกรายละเอียดตามคณะ/ ส่วนงาน ดังนี้ 
 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/art-design
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/ ส่วนงานคณะ 
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา (จ านวนชิน้/เร่ือง) 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ 

สิทธิบัตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์

1. มัณฑนศิลป์ 1 158 - - 
2. เภสัชศาสตร์ 1 - 6 - 
3. วิทยาศาสตร์ 1 - 6 - 
4. ดุริยางคศาสตร์ - - - 20 
5. โรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) - 9 - - 

รวม 3 167 12 20 

*หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 92 
 

โดยมีจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับเลขทะเบียนแล้ว และยังอยู่ในระยะคุ้มครอง จ านวนทั้งสิ้น 
147 เรื่อง สามารถจ าแนกการคุ้มครองตามประเภททรัพย์สินทางปัญญา ได้ดังนี้ 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 6 เรื่อง 
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 64 เรื่อง 
3. อนุสิทธิบัตร จ านวน 40 เรื่อง 
4. ลิขสิทธิ์ จ านวน 37 เรื่อง 
จ าแนกรายละเอียดตามคณะ/ ส่วนงาน ดังนี้ 
 

/ ส่วนงานคณะ 
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา (จ านวนชิน้/เร่ือง) 

สิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ 

สิทธิบัตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์

1. มัณฑนศิลป์ - 64 - 1 
2. เภสัชศาสตร์ 1 - 4 1 
3. วิทยาศาสตร์ 2 - 23 1 
4. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3 - 13 1 

5. ดุริยางคศาสตร ์ - - - 20 
6. ส านักบริการวิชาการ - - - 1 
7. ส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี - - - 12 

รวม 6 64 40 37 

*หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 103 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Reputation Survey 

1.4.1) บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Reputation Survey 
(จ านวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Academic 
Reputation Survey) 

 
 
 

1.4.2)  บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Reputation Survey 
(ผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Employer Reputation Survey) 

 
 

คน 
 
 
 
 

บริษัท/
หน่วยงาน 

 
 

60 คน 
 
 
 
 

30 บริษัท/
หน่วยงาน 

 
 

60 คน 
(ยอดรวม  

ปี 2017 และ 2020 
จ านวน 406 คน) 

 

94 บริษัท/
หน่วยงาน 

 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการติดอันดับโลก ด้าน Art & Design ซึ่งจัดอันดับโดย
สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล ประเทศอังกฤษ Quacquarelli Symonds หรือ QS โดย QS 
พิจารณาด าเนินการในเรื่องของ Reputation Survey ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดหลักในด้าน Art & Design แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. Academic Reputation (ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย) 
2. Employer Reputation (ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตอบแบบสอบถาม Reputation Survey 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะวิเคราะห์โอกาสที่ผู้ตอบแบบส ารวจอาจมีแนวโน้มในการจัดอันดับเลือก
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นที่มีชื่อเสียงในด้าน Art & Design  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ส ารวจผลการด าเนินงานการเข้าร่วม QS 

Academic Reputation Survey และ QS Employer Reputation Survey ด้าน Reputation Survey โดยพบว่า  
1. จ านวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Academic Reputation Survey มีจ านวนทั้งสิ้น 60 คน 

(ยอดรวมของ ปี 2017 และ 2020 จ านวน 406 คน) จ าแนกตามการตอบรับของการจัดงาน/ คณะผู้เสนอรายชื่อ 
และจ าแนกตามประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จ านวนการตอบรับจ าแนกตามคณะผู้เสนอรายช่ือ 

การจัดงาน/คณะผู้เสนอรายชื่อ 
จ านวนการตอบรับ (คน) 
(ปี 2017 และ 2020) 

การจัดงาน QS Totally Arts Summit (Art & Design) 116 
ดุริยางคศาสตร ์ 96 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 
โบราณคด ี 20 
เภสัชศาสตร ์ 68 
มัณฑนศลิป ์ 15 
วิทยาการจัดการ 14 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 4 
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การจัดงาน/คณะผู้เสนอรายชื่อ 
จ านวนการตอบรับ (คน) 
(ปี 2017 และ 2020) 

วิทยาศาสตร ์ 1 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 22 
ศึกษาศาสตร ์ 19 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 
อักษรศาสตร ์ 3 
ผลรวมทั้งหมด 406 

 

 จ านวนการตอบรับจ าแนกตามประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ 

ประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวนการตอบรับ (คน) 
(ปี 2017 และ 2020) 

Australia 8 

Brazil 1 

Cambodia 2 

Canada 1 

China 2 

England 2 

France 3 

Germany 3 

Hong Kong 2 

India 2 

Indonesia 15 

Italy 1 

Japan 24 

Korea 6 

Laos 3 

Malaysia 23 

Mexico 2 

Mongolia 2 

Myanmar 7 

Netherlands 2 

Philippines 7 

Russia 2 

Singapore 12 

Taiwan 1 
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ประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวนการตอบรับ (คน) 
(ปี 2017 และ 2020) 

Thailand 245 

Turkey 1 

United Stated 17 

United Arab Emirates 2 

United Kingdom 7 

Vietnam 1 

ผลรวมทั้งหมด 406 
 

2. ผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Employer Reputation Survey มีจ านวนทั้งสิ้น 94 บริษัท/หน่วยงาน 
จ าแนกตามการตอบรับของคณะผู้เสนอรายชื่อ และจ าแนกตามประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จ านวนการตอบรับจ าแนกตามคณะผู้เสนอรายช่ือ 
คณะผู้เสนอรายชื่อ จ านวนการตอบรับ (คน) 

ดุริยางคศาสตร ์ 21 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 
บัณฑิตวิทยาลัย 3 
เภสัชศาสตร ์ 116 
มัณฑนศลิป ์ 16 
วิทยาการจัดการ 7 
วิทยาลัยนานาชาต ิ 3 
วิทยาศาสตร ์ 6 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 14 
ศึกษาศาสตร ์ 5 
อักษรศาสตร ์ 5 
ผลรวมทั้งหมด 203 

 

 จ านวนการตอบรับจ าแนกตามประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ 
ประเทศผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนการตอบรับ (คน) 

Japan 1 
Korea 1 
Singapore 3 
Taiwan 1 
Thailand 194 
Toronto Cannada 1 
USA 2 
ผลรวมทั้งหมด 203 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
2. มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับ
คณะวิชา ส่วนงาน และสถาบัน (ปีการศึกษา) 

   

    2.1 จ านวนคณะ/ส่วนงาน/สถาบัน ที่ผ่าน EdPEx 200 
screening (ปีการศึกษา)(ไม่นับซ้ า) 

คณะ 
 

2 คณะ 2 คณะ 
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และคณะดุริยางคศาสตร์  

 2.2 จ านวนคณะ/ส่วนงาน/สถาบัน ที่ผ่าน EdPEx200  
(ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้ า) 

คณะ 
 

1 คณะ 1 คณะ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
AUN QA  (ปีการศึกษา) 

ร้อยละ ร้อยละ 70 ร้อยละ 74.76 
(หลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ 

AUN QA จ านวน 154 
หลักสตูร จากหลักสตูร

ทั้งหมด 206 
หลักสตูร)   

 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และ
ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ โดยมีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะวิชา 
(ปีการศึกษา) ในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

การด าเนินการ รุ่นที่ 5/พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 6/ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7/ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8/ พ.ศ. 2563 
การสมคัร EdPEx 
200 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะเภสัชศาสตร์ 
3. คณะสตัวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

1. คณะโบราณคดี 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 
3. คณะเภสัชศาสตร์ 
4. คณะดุริยางคศาสตร์ 
5. คณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. คณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
4. บัณฑิตวิทยาลัย 

1. คณะดุริยางคศาสตร์ 
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
3.คณะโบราณคดี 
4.คณะมัณฑนศิลป์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. คณะศึกษาศาสตร ์
8. บัณฑิตวิทยาลัย 

ผ่าน screening คณะเภสัชศาสตร์ 1. คณะโบราณคดี 
2. คณะดุริยางคศาสตร์ 
3. คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะโบราณคดีและ 
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับ
การยกเว้นส่ง SAR  

1. คณะดุริยางคศาสตร์ 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ได้รับ site visit คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร ์ - คณะดุริยางคศาสตร์ 
EdPEx 200 ไม่ผา่น คณะเภสัชศาสตร*์ - คณะดุริยางคศาสตร์ 

 

โดยในปีการศึกษา 2563 มีคณะที่ผ่าน screening ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ
คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะที่ผ่าน EdPEx200 ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
AUN QA  (ปีการศึกษา) 

ร้อยละ ร้อยละ 70 ร้อยละ 74.76 
(หลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ 

AUN QA จ านวน 154 
หลักสูตร จากหลักสูตร
ท้ังหมด 206 หลักสูตร)   

 

และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA 
จ านวน 154 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมดที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 206 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 74.76  

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings 
เพ่ือผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล  
โดยใช้เกณฑ์การประเมนิในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงานบัณฑิตคุณภาพของการวิจัย 
ความเป็นนานาชาติ โครงสร้างพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอน
และความเป็นสถาบันเฉพาะทาง โดยในปี 2019 มหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐานระดับ 4 ดาว และมีความโดดเด่น
ในประเด็น ด้าน Arts & Culture ด้าน Innovation ด้าน Employability และด้าน Internationalization 
ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับ 5 ดาว โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

               ตาราง แสดงผลการจัดอันดับ QS Stars Ratings มหาวิทยาลัยศิลปากร* 
หมวด คะแนนที่ได้รับ คะแนนเต็ม ระดับดาว 

Teaching 99.00 150 4 
Employability 130.00 150 5 
Research 60.00 150 3 
Internationalization 106.00 150 5 
Facilities 67.00 100 4 
Program strength 82.00 150 3 
Arts & Culture 49.00 50 5 
Innovation 42.00 50 5 

Overall 635.00 1,000 4 

*หมายเหตุ : ผลการประเมิน QS Stars Ratings จะมีผลต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
4. ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ระดับ 4 ดาว  
- baseline ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมิน 
มหาวิทยาลัยได้ระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน 
- โดยมผีลลัพธ์ในรายด้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างน้อย 1 ดา้น 
- ผลการประเมิน QS Star Rating จะมีผลต่อเนื่อง  4 ปี  
(พ.ศ.2562-2565) 

ผลการ
ด าเนินงาน
จากการ

ประเมินตนเอง
ดีขึ้นอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

ระดับ 4 ดาว  
มีผลลัพธ์ใน 

รายด้านเพิ่มขึ้น จากปี
ก่อน อย่างน้อย 1 ด้าน 

มีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
จ านวน  1  ด้าน ได้แก ่
ด้านจ านวนการยื่น
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ปี 62 : 66 เรื่อง 
ปี 63 : 202 เรื่อง  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตั้งเป้าหมายให้มีผลการด าเนินงานในด้านใด
ด้านหนึ่งที่ดีข้ึน ซึ่งจากการด าเนินงาน พบว่า จากการประเมินตนเองมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น จ านวน 1 ด้าน 
ดังนี้ 

1. หมวด Innovation ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการด าเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 202 เรื่อง ดังนี ้

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จ านวน 3 เรื่อง 
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 167 เรื่อง 
3. อนุสิทธิบัตร จ านวน 12 เรื่อง 
4. ลิขสิทธิ์ จ านวน 20 เรื่อง 

โดยเพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน 136 เรื่อง (ปี พ.ศ. 2562 มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 66 เรื่อง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ  
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม 
: RESEARCH AND CREATIVITY 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ โครงการ
บริการวิชาการ โครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมทีต่อบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี/ 4  แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน.  
ที่ได้รับทุนจากภายนอกต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงินรายได้ทุก
ประเภท แต่ไมร่วมงบบุคลากร) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
20.00 

ร้อยละ 
30.68 

 

2. จ านวนโครงการบรูณาการเชิงพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน า
ร่วมกับหน่วยงานภมูิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง / พ้ืนท่ี
ภูมิภาคตะวันตก/ภาคกลางตอนลา่ง/จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ /
พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยมีการจัดท าบันทึกความร่วมมือด้วย (วัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบของการด าเนินโครงการ และรายงานพื้นที่/
ชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์/คุณคา่/มลูค่าทางเศรษฐกิจ/
สังคมที่พ้ืนท่ี/ชุมชนเป้าหมายได้รบั) 

โครงการ ≥ จ านวน  
10  

โครงการ 

จ านวน  
23  

โครงการ 

 

3. จ านวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์ 
โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความ
ร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน/ 23 แผน
แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการวิจัยตอบ
โจทย์ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
การด าเนินโครงการ และรายงานพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย รวมทั้ง
ประโยชน/์คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พ้ืนท่ี/ชุมชน
เป้าหมายไดร้ับ) 

โครงการ ≥ จ านวน  
15  

โครงการ 

จ านวน  
17  

โครงการ  
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ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ โครงการบรกิารวิชาการ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ด้าน/ 23 
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4  แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์
ประเทศ ในแผน ววน. ที่ได้รับทุนจากภายนอกต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงิน
รายได้ทุกประเภท แตไ่ม่รวมงบบุคลากร) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
20.00 

ร้อยละ
30.68 

 

มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายโดยมุ่งเน้นการยกระดับการบูรณาการด้านโครงการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรือ
อุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีสัดส่วนงบประมาณ
ที่ได้รับทุนจากภายนอกต่อเงินรายรับ (งบประมาณเงินรายได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมงบบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ 30.68  
ดังนี้ 

มหาวิทยาลัย งบประมาณ
โครงการวิจัย 

(1) 

งบประมาณ 
โครงการบริการ

วิชาการ 
(2) 

งบประมาณเงินรายได้ 
(ไม่รวมงบบุคลากร) 

(3) 

สัดส่วนงบประมาณ
สนับสนุนภายนอก 

ต่อ รายรับ 
(1)+(2)/(3)*100 

ภาพรวม 340,621,861.30 359,468,623.02 2,282,008,727.95 30.68 
 

หมายเหตุ : - อ้างอิงข้อมูลงบประมาณโครงการวิจัย (เงินภายนอก) จากระบบ RIS 
              - อ้างอิงข้อมูลงบประมาณโครงการบริการวิชาการ จากส านักงานตรวจสอบภายใน (รวมเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา) 

 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
2. จ านวนโครงการบรูณาการเชิงพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน าร่วมกับหน่วยงาน
ภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง / พ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันตก/ภาคกลาง
ตอนล่าง/จังหวัดทีม่หาวิทยาลัยตั้งอยู่ /พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยมีการจดัท าบันทึกความ
ร่วมมือด้วย (วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการด าเนินโครงการ และ
รายงานพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์/คุณคา่/มลูค่าทางเศรษฐกิจ/สังคม
ที่พ้ืนท่ี/ชุมชนเป้าหมายได้รับ) 

โครงการ ≥ จ านวน 
10 โครงการ 

จ านวน  
23 โครงการ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการบูรณาการเชิงพ้ืนที่โดยเป็นแกนน าร่วมกับ
หน่วยงานภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค 
โดยมีส านักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  เป็นหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ในการประสานงานทุนอุดหนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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(สกสว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ โดยมีงบประมาณที่เสนอขอรับทุน จ านวน 215,042,650 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 
ตุลาคม 2564) ซึ่งมรีายละเอียดโครงการที่ส าคัญ จ านวน 23 โครงการ ดังนี้  

 1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับ
จังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ คณะ
วิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัยและอาจารย์ผู้ร่วมท าวิจัยจากคณะต่างๆ  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคราชการ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) จ านวน 9,529,000.00 บาท และมีระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2563 - 1 กันยายน 2564  

 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม คือ การน าความโดดเด่น
และความเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี อาทิ วัตถุดิบพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกอย่างเต็มรูปแบบ 

 ด้านคุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมพื้นที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ในทุกมิติ ทั้งด้านศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาชุมชน การถอดลาย

ช่างเมืองเพชร จัดสร้างส ารับอาหาร นวัตกรรม ความร่วมมือของทุกคนที่ช่วยในการต่อยอด สร้างกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นเมืองที่แสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ 

 ด้านผลการประเมินที่สะท้อน Impact / Social Impact ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. น าองค์ความรู้ที่หลากหลายจากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 

ผนวกกับนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี 
2. เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมเครือข่าย

เมอืงสร้างสรรคข์ององคก์ารยูเนสโก (UNESCO) 
 ชุมชน/ท้องท่ี/พื้นที่ท่ีรับประโยชน์ ได้แก่ ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมส่งมอบผลการด าเนินงานการวิจัย
ในการน าไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี และการเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรี
เมืองสร้างสรรค์” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ ผลงานกิจกรรม ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านอาหาร เช่น ไอศกรีมหม้อแกง ที่มีคุกก้ีกลิ่นหอมเจียวเป็นเครื่องเคียง พร้อมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จะช่วย
ส่งเสริมความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
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ชื่อโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ> 

ประโยชน/์คุณค่า/
มูลค่าทาง

เศรษฐกิจ/สังคมที่
พ้ืนที่/ 

ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

แหล่งทุน / 
ด าเนินการร่วมกับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความก้าวหน้า 

2. โครงการ“การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมือง
สร้างสรรค์และน่าอยู่เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่
ยั่งยืน” 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าในเมือง
เก่าราชบุร ี

ศ.ดร.นันทนิตย์   
วานิชาชีวะ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนดา้นการ
พัฒนาระดับพ้ืนท่ี 
(บพท.) 
ร่วมกับจังหวัด
ราชบุร ี

4,000,000 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

  

3.  โครงการ : “การพัฒนา
ตลาดอาหารปลอดภัย : 
Greenery Market @ SU” 
 

พัฒนากลไกตลาด
จ าหน่ายอาหาร
ปลอดภัยใน
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และเป็น
การดูดซบัทาง
เศรษฐกิจและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 
(สกสว.) 
ร่วมกับส านักงาน
เกษตร จังหวัด
นครปฐม 

1,950,000 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

4. โครงการ : "การพัฒนาทุน
ทางศิลปะและวัฒนธรรมย่าน
เยาวราช” 

ขับเคลื่อนศลิปะและ
วัฒนธรรมและการพัฒนา
เชิงพื้นที่ในย่านเยาวราช 
รวมถึงน าทุนทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ในย่านเยาวราชมา
พัฒนาร่วมกับภาคี
เครือข่ายและชุมชน 

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 
(สกสว.) 

3,000,000  ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

5. โครงการพัฒนาต่อยอด
ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมส าหรับ
เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาต่อยอดต้นทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างนวัตกรรม
ส าหรับเศรษฐกิจชุมชน 
 
 

ผศ.ชวลิต ขาวเขียว  
คณะโบราณคด ี

ส านักงานคณะ  
กรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.) 

7,192,690 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 
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ชื่อโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ> 

ประโยชน/์คุณค่า/
มูลค่าทาง

เศรษฐกิจ/สังคมที่
พ้ืนที่/ 

ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

แหล่งทุน / 
ด าเนินการร่วมกับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความก้าวหน้า 

6. สภาพอากาศในเขตเมือง
กับสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีของคนเมือง 

เพื่อศึกษาสภาพอากาศ
ในเขตเมืองกับ
สุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง 

ผศ.ดร.พิมลศิริ 
ประจงสาร 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ส านักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมวิทยา 
ศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

1,560,000 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 

7. ฟ้ืนชีวิตกรุงเทพฯ: การ
เรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในย่านเก่า
กรุงเทพฯ 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แนวใหม่และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 

ศ.ดร.ชาตรี 
ประกิตนนทการ  
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ส านักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมวิทยา 
ศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

2,170,000 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 

8. การยกระดับมาตรฐาน
กิจกรรมท่องเที่ยวท่ียั่งยืน
ของชุมชนบ้านรวมไทยและ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานกจิกรรม
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน
ของชุมชนบ้านรวม
ไทยและอุทยาน
แห่งชาติกุยบุร ี

ผศ.ดร.จิตศักดิ์ 
พุฒจร 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ส านกังานคณะกรรม 
การส่งเสริมวิทยา 
ศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

1,740,000 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 

9. การขับเคลื่อนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในอุตสาหกรรมเกษตรด้วย
การสร้าง งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ผ่านการท างานแบบ Eco 
Research system 

เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
ในอุตสาหกรรม
เกษตร 

ผศ.ดร.บัณฑิต 
อินณวงศ์ 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ส านักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมวิทยา 
ศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

6,057,100 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 

10. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิจาก
การเพ่ิมมูลค่าไก่พื้นเมืองโดย
การบริหารกลุ่มเกษตรกร
ผ่านการจัดการความรู้และ
ส่งเสริมการตลาดเพ่ืออนุรักษ์
ไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยนื ใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
จากการเพิ่มมูลค่าไก่
พื้นเมืองในพื้นทีแ่ละ
ส่งเสริมการตลาด
เพื่ออนุรักษ์ไก่
พื้นเมืองอย่างยั่งยืน 
จังหวัดเพชรบุร ี

ผศ.ดร.พิเชษฐ  
ศรีบุญยงค ์
คณะสัตวศาสตร์
และ 
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2,500,000 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 
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ชื่อโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ> 

ประโยชน/์คุณค่า/
มูลค่าทาง

เศรษฐกิจ/สังคมที่
พ้ืนที่/ 

ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

แหล่งทุน / 
ด าเนินการร่วมกับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความก้าวหน้า 

11. การจัดการการท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน : โมเดล
ภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

เพื่อจัดการการ
ท่องเที่ยวมรดก
วัฒนธรรมและ
ธรรมชาตเิชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ศ.ดร.รศัมี ชูทรงเดช 
คณะโบราณคด ี

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 

3,300,000 ได้รับเงินงวดที่ 
1 แล้ว 

12. การพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาสังคมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ : 
การขยายพ้ืนที่ด าเนินงาน
เพ่ิมจ านวน 20 พ้ืนที่ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่ 

รศ.ดร.สุพรรณี  
ฉายะบุตร 
คณะวิทยาศาสตร ์

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) 

70,000,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
2  

13. การขยายผลธนาคารปูม้า
ในพื้นที่ชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ัง
ตะวันตกในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝ่ังอย่างยั่งยืน 
(ระยะที่ 3) 

เพื่อขยายผลธนาคาร
ปูม้าในพื้นที่ชายฝั่ง
อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัด
ประจวบครีีขันธแ์ละ
ฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

อ.ดร.ภวพล คงชุม 
คณะสัตวศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

3,100,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
2 

14. การสร้างย่านเศรษฐกิจ
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที ่

เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน 

รศ.ดร.สุพรรณี  
ฉายะบุตร 
คณะวิทยาศาสตร ์

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) 

58,000,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
2  

15. การศึกษาลักษณะ 
จ าเพาะและผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของขยะ

เพื่อศึกษาลักษณะ 
จ าเพาะและ
ผลกระทบทางด้าน

รศ.อุไรวรรณ    
ไอยสุวรรณ ์
คณะสัตวศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2,239,000 ได้รับเงินงวดที่ 
2 แล้ว 
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ชื่อโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ> 

ประโยชน/์คุณค่า/
มูลค่าทาง

เศรษฐกิจ/สังคมที่
พ้ืนที่/ 

ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

แหล่งทุน / 
ด าเนินการร่วมกับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความก้าวหน้า 

อาหารจากการท่องเท่ียวและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
และอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

สิ่งแวดล้อมของขยะ
อาหารจากการ
ท่องเที่ยวและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง
ในพื้นที่ 

และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

16. การพัฒนาเอกลักษณ์
สินค้าเด่นของชุมชนไทยพวน
และไทยเวียง จังหวัด
นครนายกเพ่ือน ามาต่อยอด
โมเดลทางธุรกิจในการ
ยกระดับและพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน 

พัฒนาเอกลักษณ์
สินค้าและน ามาต่อ
ยอดโมเดลทางธุรกจิ
ให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.สเุชษฐ์ 
สมุหเสนีโต 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

1,500,000 ได้รับเงินงวดที่ 
1 แล้ว 

17. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มทะเล 
อันดามัน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการการ
ท่องเที่ยว 

ผศ.ดร.จิตศักดิ์ 
พุฒจร 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 

3,000,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
1 

18. การพัฒนากรอบ
แนวทางส าหรับการปรับตัว
เข้าสู่สมดลุใหม่อย่างเป็น
พลวัตของชุมชนท้องถิน่ที่ตั้ง
ถิ่นฐานในระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความผันผวน
บริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง 

เพื่อพัฒนากรอบ
แนวทางส าหรับการ
ปรับตัวเข้าสู่สมดลุ
ใหม่อย่างเป็นพลวัต
ของชุมชนท้องถิ่น 

รศ.ดร.เกรยีงไกร 
เกิดศิร ิ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

1,542,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
1 

19. สมุทรสงครามอยู่ดี : การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ฐานนิเวศ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 

เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่าง
สร้างสรรค์บนฐาน
วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน 

ศ.ดร.นันทนิตย์   
วานิชาชีวะ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) 

1,500,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
2 
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ชื่อโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ> 

ประโยชน/์คุณค่า/
มูลค่าทาง

เศรษฐกิจ/สังคมที่
พ้ืนที่/ 

ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

แหล่งทุน / 
ด าเนินการร่วมกับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความก้าวหน้า 

20. การพัฒนาเมืองราชบุรีสู่
การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
บนฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองราชบรุีสูก่ารเป็น
เมืองแห่งการเรยีนรู้
บนฐานเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 

ผศ.ชวลิต ขาวเขียว 
คณะโบราณคด ี

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) 

1,000,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
2 

21. การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
เชิงบูรณาการผ่านการพัฒนา
วิสาหกิจชมุชนจังหวัดเลย 

พัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนจากทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน
เชิงบูรณาการผ่าน
การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดเลย 

อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี
คณะวิทยาการ
จัดการ 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 
(บพท.) 

7,000,000 ได้รับเงินงวดที่ 
1แล้ว 

22. เสน่ห์เมืองเพชร : การ
ถ่ายทอดนวัตกรรม 
Storytelling และเทคโนโลยี
สื่อ Application ให้กับคน
รุ่นใหม่เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบ Self-Drive 
ในยุควิถีใหม ่

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบ Self-
Drive ในยุควิถีใหม่ 

ศ.ดร.นรินทร์  
สังข์รักษา 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

825,000 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
เบิกเงินงวดที่ 
1 

23. พัฒนานวัตกรรมโลก
เสมือนด้วยเทคโนโลย ี      
โฮโลเลนส์ (Hololens)    
เพ่ือเรียนรู้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบแห่ง
ดินแดนสุวรรณภูมิ 
 

เพื่อเรียนรู้การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม 

ศ.ดร.นันทนิตย์  
วานิชาชีวะ
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(สดช.) 

9,758,760 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
ท าสัญญา 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
3. จ านวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์ โครงการ
บริการวิชาการ โครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมทีม่ีความร่วมมือกับเครือข่าย
หรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 
แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลผลิต ผลลพัธ์ และ
ผลกระทบของการด าเนินโครงการ และรายงานพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย รวมทั้ง
ประโยชน/์คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พ้ืนท่ี/ชุมชนเปา้หมายไดร้ับ) 

โครงการ ≥ จ านวน 
15 

โครงการ  

จ านวน  
17 

โครงการ  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการด้านงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับความร่วมมือ
กับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกในเชิงบูรณาการ โดยมีรายละเอียดโครงการที่ส าคัญ จ านวน 17 โครงการดังนี้   

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม

ด าเนินการ 
1. โครงการพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และ
อุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้สูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑอ์าหารที่
สร้างบนพ้ืนฐานของ Marketing และ 
Branding กว่า 55 ผลิตภัณฑ์ โดยมีพื้นท่ีที่
ได้รับประโยชน์ทุกจังหวัดในประเทศไทย  
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษทัเอกชนท่ี
เป็น SME หรือ Startup มากกว่า 55 ราย 
ที่เข้มแข็ง ท าธุรกิจแบบเกื้อกูลและสาน
ประโยชนร์่วมกัน  
- มีผู้ประกอบการทีไ่ดร้ับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีมี
รายได้เพิ่ม/สามารถน าองค์ความรูจ้ากการ
พัฒนาไปเพิ่มคณุค่า/มูลค่าสินคา้/บริการ 
จ านวน 55 ราย 

ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่ง
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ ITAP สวทช.  

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือสร้าง
แต้มต่อทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Research Base 
Learning 

- บริษัทเอกชนท่ีเป็น SME/ Startup หรือ 
วิสาหกิจชุมชน เกิดการน าองค์ความรู้/สินค้า 
ไปต่อยอดประยุกต์ใช้จริง 
- มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีมี
รายได้เพิ่ม/สามารถน าองค์ความรูจ้ากการ
พัฒนาไปเพิ่มคณุค่า/มูลค่าสินคา้/บริการ 
จ านวน 60 ราย 

ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่ง
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 
FoodInnopolis 
สวทช. 
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ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม

ด าเนินการ 
3. โครงการกิจกรรม Training the Trainer และ 
Train to Professional เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และผู้ประกอบการด้วยกระบวนการ Design Thinking 

- เพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพให้แก่นักวิจัย
จ านวน 41 ราย และผู้ประกอบการ จ านวน
34 ราย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้วย
กระบวนการ Design Thinking  
- เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่  
สามารถผลักดันให้เกดิการขับเคลือ่นของ
ธุรกิจได้อยา่งมั่งคงและยั่งยืน 
- มผีู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีมี
รายได้เพิ่ม/สามารถน าองค์ความรูจ้ากการ
พัฒนาไปเพิ่มคณุค่า/มูลค่าสินคา้/บริการ 
จ านวน 34 ราย 

ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่ง
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 
FoodInnopolis 
สวทช. 

4. โครงการการเพ่ิมสมรรถนะการประกอบการของ
ธุรกิจพ้ืนถิน่ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ด้วยกลยุทธ์ทางการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือสร้างสภาพคล่องทาง
การเงิน 

- พัฒนาองค์ความรู้ในการวเิคราะหท์างการเงิน 
(Financial Analysis) พร้อมสอดแทรก
ความรู้เชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจ 
ให้กับผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชนแตล่ะราย 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพของ
ตนเองและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริง 
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :  
- วิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจัย 
สามารถเพิ่มรายได้ร้อยละ 10 ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่ง
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ หน่วยบริหาร
และจัดการทุนวิจัย
และนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาระดับ
พื้นที ่(บพท.) 
  

5. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ร่วมกับ
การแสวงหาประสบการณ์จริงในด้านการใช้ภาษา 

ความเข้าใจสังคมและศลิปวัฒนธรรม 

- การขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมกับ
การแสวงหาประสบการณ์จริงในด้านการ
ใช้ภาษา ความเข้าใจสังคมและศิลปวัฒนธรรม  
- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรใหเ้ป็นที่รู้จักทางด้านศลิปะ  
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :  
   เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัให้เป็น
ผู้น าในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทยใหด้ ารงสบืไป และ
ยกระดับการบริการวิชาการดา้นศลิปะสูเ่วทีโลก 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
ร่วมกับงานสื่อสาร
องค์กร และภาคี
ภายนอก คือ สถาน
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิตาลี 
ประจ าประเทศไทย 
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ด าเนินการ 
6. โครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 
เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จังหวัด
จันทบุรี มาตราส่วน 1:1 
 
 
 

- ขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
เจดีย์บรูพาฐิตวิรยิาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม 
จังหวัดจันทบรุี มาตราสว่น 1:1 ด าเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งด าเนินการระหวา่งวันท่ี 29 
มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 
- ให้การบริการด้านการออกแบบขยายแบบ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝัง
ให้เยาวชน สามารถน าความรู้ไปใช้ทั้งในด้าน
การอนุรักษ์ และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
 > ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :  
  เป็นผู้น าในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สืบสาน มรดกศลิปะสถาปัตยกรรมไทยให้
ด ารงสืบไป 

สถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมกับวัดเขาสุกิม 
จังหวัดจันทบุร ี

7. โครงการแสดงนิทรรศการงานสถาปนกิ ปี 2563 
หัวข้อ “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูใน
พระบรมมหาราชวัง” ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

 

- ส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปะสถาปัตยกรรม
ของชาติ และเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย
ส่งเสริมการสรา้งสรรค์การออกแบบงานด้าน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เผยแพรผ่ลงาน
ออกสู่สาธาณชนได้อย่างงดงามและมี
ประสิทธิภาพ  
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : 

- เป็นผู้น าในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการอนุรกัษ์ 
สืบสาน มรดกศลิปะสถาปัตยกรรมไทยให้
ด ารงสืบไป 

- เผยแพร่งานด้านสถาปัตยกรรมไทยออกสู่
สาธารณชน ผู้เข้าร่วมนิทรรศการสามารถน า
ความรู้ไปต่อยอดสู่การออกแบบเชงิ
สร้างสรรค์ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 
 
 

สถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมกับสมาคม
สถาปนิกสยาม        
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ด าเนินการ 
8. โครงการการแสดงศลิปะเชิงปฎิบัติการและประกวด
ศิลปกรรมนานาชาติ     
   8.1 โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 66  
   8.2 โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปนิ
รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 37        
   8.3 นิทรรศการ Extended Release 

- ชุมชนได้รับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะผ่าน
นิทรรศการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเสริมสรา้ง 
ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียศาสตร์ ให้กับ
ชุมชนอันจะน าไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับภาคี
ภายนอก ได้แก่ 1. 
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป กรม
ศิลปากร กรุงเทพฯ 
2. หอศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
จังหวัดชลบุร ี 
3. หอศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จังหวัด
ปัตตาน ี
4. หอศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 
5. หอศิลป์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
6. หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่
7. หอศิลป์จ าปาศรี 
สถาบันวิจัยศลิปะและ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยั



 
 

-38- 
 

ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม

ด าเนินการ 
มหาสารคาม จังหวดั
มหาสารคาม 
8. หอศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

9. โครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี"  
คร้ังท่ี 20 

- ศิลปินได้รับการสนับสนุนการวิจัย
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลงานและมีการเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเพือ่
สร้างสุนทรียะ และแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับภาคี
ภายนอก ได้แก่ บริษัท
ไอคอนสยามจ ากัด 

10. โครงการคลังข้อมูลดิจิทลัเสมือนจริงคลังสะสม
ศิลปะร่วมสมัยไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ชุมชนออนไลน์ได้รับองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ
บน platformเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ใน
วงกว้าง เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ
แรงบันดาลใจอันที่จะน าไปสู่การพัฒนามนุษย์
ต่อไป 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับภาคี
ภายนอก ได้แก่ 
Google Asia Pacific 
Pte. Ltd. 

11. โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการฟ้ืนฟูชุมชน
อย่างย่ังยืนด้วยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา
ตลาดน้ าอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 

- ฟื้นฟูชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 

ส านักบริการวิชาการ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 1.เทศบาล
ต าบลอัมพวา 
2.ผู้ประกอบการ 
3.ชุมชนริมตลาดน้ า 
4.ส านักงานพัฒนา
ชุมชน  
5.ส านักงานวัฒนธรรม 

12. โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกจิฐานรากของ
ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเชิงบูรณาการผ่าน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย 

เกิดการสรา้งรายได้ให้แก่วิสาหกจิชุมชน ไดแ้ก ่
- วิสาหกิจทางวัฒนธรรมอ าเภอวังสะพุง 
รายได้รวม 4 กลุ่ม ปีละ 1,020,000 บาท     
มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 306,000 บาท 
- วิสาหกิจทางวัฒนธรรมอ าเภอปากชม 
รายได้รวม 4 กลุ่ม ปีละ 4,200,000 บาท มี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,260,000 บาท 
- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุม่อาชีพ       

ส านักบริการวิชาการ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 1.ส านักงาน
จังหวัดเลย 
2.ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเลย 
3.ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเลย 
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ด าเนินการ 
มีรายได้และการกระจายรายได้สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 30 
- การบริโภคภายในและภายนอกชุมชน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30    
- เครือข่ายเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มอาชีพ ในห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการ
ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 

4.ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเลย 
5.หอการค้าจังหวัดเลย            
6.ส านักงานเกษตร
จังหวัดเลย 
7.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา 

13. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ 
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี  
 

- เกิดการขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
- เกิดการน าไปใช้ประโยชน ์(ผลงาน,บริการ,
ช้ินงาน/นวัตกรรม) ได้แก่ 
1. สัญลักษณ์เมืองเพชรบุรีทางด้านอาหาร  
2. กิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหาร
ของเมืองเพชรบุรี  
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านอาหาร ของยูเนสโก 
4. แผนที่น าทาง (Roadmap) เมืองเพชรบุรี   
สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 

ส านักบริการวิชาการ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 1.องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ผู้ประกอบการ 
3.ชุมชน 
4.ภาคเอกชน 
5.สถาบันการศึกษา                  
6.จังหวัด 

14. โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา 
“เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น” 

- ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการนิทรรศการ 
และสามารถท าหน้าที่ภัณฑารักษ์ได้  
- เกิดเครือข่ายภัณฑารักษ์จ านวน 4 ภูมิภาค 

ส านักบริการวิชาการ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

15. โครงการแผนงานพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ - ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้สุนทรียะศิลปะ
ผ่านผลงานศิลปกรรมแห่งชาติและปราชญ์
ชาวบ้าน ชุมชน สู่ระดับนานาชาติ 
- เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ (ด้านผลงาน,บริการ,
ช้ินงาน/นวัตกรรม) ได้แก่ 
1. การศึกษาโครงสร้างสุนทรียะศลิปะ 
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสู่ 250 ปี  
2. การถอดบทเรียนสุนทรียะศิลปะจากกลุ่ม
นักวิชาการงานศิลป์ทุกสาขา  
3. ถอดบทเรียนสุนทรียะศิลปะจากกลุ่ม
ศิลปินและกิจกรรมเครือข่าย 

คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับเครือข่ายวิจัย
จากมหาวิทยาลัย
ภายนอกผู้ทรงคณุวุฒิ
และผูเ้ชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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ชื่อโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม

ด าเนินการ 
4. มี platform เอกสาร สืบค้นความเป็น
สุนทรียะศิลปะ   
5. องค์ความรู้กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ใน
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทย 

16. การจัดกิจกรรมวัน Art Conservation Day  
ผ่านทาง Zoom  
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจถึงงานอนุรักษ์
ศิลปกรรมมากขึ้น 
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะ
ในระดับนานาชาต ิ
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :  
   เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัให้เป็น
ผู้น าในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดก
ศิลปะและจติรกรรมไทยให้ด ารงสบืไป และ
ยกระดับการบริการวิชาการดา้นศลิปะสูเ่วทีโลก 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรม
นานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ร่วมกับ Institute of 
Conservation 
University of 
Applied Arts 
เวียนนา ออสเตรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. การจัดงาน International Summer School 
2021 Remote Tangible Cultural Heritage – 
Intangible Cultural Heritage – Conservation 
 

- จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจถึงมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
- ส่งเสริมการอนรุักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมให้ด ารงสืบไป  
 

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรม
นานาชาติ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร
ร่วมกับ University 
of Applied Arts 
Vienna 

 

 ส าหรับการด าเนินงานของคณะได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ จ านวน 45 โครงการ 
(รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 116) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  :  
SMART AND GREEN ADMINISTRATION 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

    

   1.1 โครงการปฏริูปมหาวิทยาลยัศิลปากร 
(Silpakorn University Transformation)  
ระยะที่ 2-3 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

ขออนุมัติโครงการ
และได้รับงบประมาณ
ภายใต้โครงการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลง

กับ สป. อว.  

ได้รับจัดสรร
งบประมาณภายใต้
โครงการพลกิโฉม
มหาวิทยาลัยฯ  

อยู่ระหว่างหาผู้จัด
จ้างเพื่อพัฒนาระบบ  

 

 

   1.2 โครงการยกระดับมหาวิทยาลยัศิลปากรสู่อันดบัโลก
ด้านศิลปะและการออกแบบ ภายใต้แผนงานโครงการ
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing 
University System) (หากมหาวทิยาลัยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกระทรวง อว.) หรือ โครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดา้นศิลปวัฒนธรรม 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

รายงานผลการด าเนิน
โครงการรอบ 6 เดือน 
ด าเนินงานได้ตาม

แผนการด าเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลง

กับ สป. อว. 

ด าเนินการประชุม
ติดตามการรายงานผล 
รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว 

รอการรับจัดสรร
งบประมาณจาก สป. อว. 

ในงวดที่ 2 ต่อไป  

 

   1.3 โครงการศลิปากรกิจการเพือ่สังคม Silpakorn 
Social Engagement (SSE) ผลักดันการสร้าง Set 
and Evaluated and Social Value (IMPACT 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

จ านวน 1 โครงการ 
(ด าเนินการแลว้เสร็จ
บรรลตุามเป้าหมาย) 

จ านวน 2 โครงการ 
 

 

1.4 โครงการ  Student 1 st พัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Student พร้อมด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 

    

     1.4.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
วิชาการแก่นักศึกษา 

จัดโครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริม

คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์
และจ านวน
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนา  

นักศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนา จ านวน  

10,000 คน 
(ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุตาม 

เป้าหมาย) 

นักศึกษาทีไ่ด้รับการ
พัฒนา จ านวน 
27,560 คน 

โดยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์จ านวน  
27 โครงการ/กิจกรรม  

 

    1.4.2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและประสบการณ์ทีไ่ดร้ับของนักศึกษา 

ผลจากการ
ประเมิน

ความพึงพอใจ

≥3.75 คะแนน  
(ประเมินโดย

หน่วยงานภายนอก  

4.48 

โดยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ของ
นักศึกษาต่อ
คุณภาพชีวิต

และ
ประสบการณ ์

ท่ีได้รับ 

เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ) 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่
ไดร้ับของนักศึกษา

จ านวน 15 
โครงการ/กิจกรรม 

1.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติ
ต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านวิจัย 
ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านการบริหารจดัการ Business Intelligence (BI) , 
Dashboard และ Data warehouse เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ และการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

จ านวน
ระบบที่
ได้รับการ

พัฒนา และ
ฐานข้อมลูที่
พัฒนาใหม่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

ด้วยระบบ BI 
จ านวน 5 เรื่อง และ
พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 
จ านวน 4 ฐานข้อมูล 

(ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

บรรลุตามเป้าหมาย) 

พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ  

ด้วยระบบ BI  
จ านวน 5 เรื่อง และ
พัฒนาฐานข้อมูล
ใหม่ จ านวน 4 

ฐานข้อมูล 

 

2. ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ขึ้นในภาพรวม (งบประมาณ
เงินรายได้ทั้งหมด (รวมเงินบริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร  
คิดจากปีฐานท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 5.00 ลดลงร้อยละ 9.98  

3. ผลการประเมินคณุภาพการบรหิารจัดการของ
องค์กร จากการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกที่แสดง
ถึงการมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประเมินโดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 82.00 ร้อยละ 88.51  

4. ผลการจดัอันดับโลก THE Impact Rankings  การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development 
Goals โดย The Global Goals for Sustainable 
Development หรือ UN SDGs องค์การ
สหประชาชาติ (ปีปฏิทิน) 

อันดับท่ี ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั    

ติดอันดับ ≤ อันดับ 
600 ของโลก 

จ านวนด้านของ
ผลงานด าเนินงาน

SDGs ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 ด้าน ติด

อันดับ ≤ อันดับ 10 
ของประเทศรายงาน

ข้อมูล ≥ 6 ด้าน 

NA 
ด าเนินการจัดส่ง

ข้อมูลเรยีบร้อยแลว้ 
อยู่ระหวา่งรอผล 
การจัดอันดับ 

 

NA 

5. ผลส าเร็จของโครงการ SMART AND GREEN 
CAMPUS ของทุกวิทยาเขต 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 100  
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาองค์กรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.1 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 

University Transformation) ระยะที่ 2-3 
ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

ขออนุมัติโครงการและ
ได้รับงบประมาณภายใต้

โครงการพลกิโฉม
มหาวทิยาลัยฯ 

ด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงกับ สป. อว.  

ได้รับจัดสรร
งบประมาณภายใต้
โครงการพลกิโฉม
มหาวิทยาลัยฯ  

อยูร่ะหว่างการหา 
ผู้จัดจ้างเพื่อพัฒนา

ระบบ  
 

1.1 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ระยะที่ 2-3 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยน าผลการรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น มาประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี 
พ.ศ. 2565-2579 และขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการ โดยน าเสนอโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
(SU Transformation) ในระยะ 2-3 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง อว. จ านวน 11.97 ล้านบาท  เพ่ือปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

- ได้จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus เพ่ือสามารถเข้าถึงและตรวจสอบผลด าเนินการด้านการตีพิมพ์
งานวิจัยและวารสารวิชาการท้ังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตลอดเวลา 

- เตรียมด าเนินการจ้างที่ปรึกษา Enterprise Architecture เพ่ือพัฒนางานระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และปฏิรูปองค์กรการด าเนินการของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงาน/

คณะ มหาวิทยาลัย 
และตามแผนโครงการ SU Transformation ระยะที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะ

วางแผนการปฏิรูปองค์กร จากสภาพปัจจุบัน (AS-IS) ไปสู่เป้าหมายของการเป็น Digitally Transformed 
University ที่มีความคล่องตัว พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ รองรับการบริหารจัดการแบบ data driven organization และเพ่ิมศักยภาพก าลังคนผ่านการบูรณาการ 
workflow automation และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยในการก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินการ จ าเป็นต้องอาศัยการท างานอย่างใกล้ชิด
กับที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน เพ่ือลดอุปสรรคที่เกิดจากข้อจ ากัดในการเดินทางอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ทางมหาวิทยาลัย
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จึงได้ปรับแผนการด าเนินการโดยบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ที่มีการ
ขับเคลื่อนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และส่วนงาน โดยได้รับค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร โดยมุ่งเน้นด าเนินการในด้านการปรับปรุงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการด าเนินการและการบริหาร
จัดการให้รองรับต่อการการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านตัวชี้วัดทั้งที่เป็น leading indicators 
และ lagging indicators รวมถึงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดที่ก าหนดกับเป้าหมาย และความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าองค์กรสู่เป้าหมายของการปฏิรูป  
ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือเป็น
การวางผังแม่แบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์รวมให้รองรับต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และ
เป็นการลดปัญหาการลงทุนโดยเปลี่ยนแปลงระบบที่มีการด าเนินการในลักษณะแยกส่วนให้เป็นระบบที่
มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งองค์กร โดยคณะท างานได้วิเคราะห์จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระหว่างการคัดเลือกผู้จัดจ้างในการพัฒนาและวางระบบงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
ในการท าสถาปัตยกรรมองค์กรโดยก าหนดมาตรฐานจากบริษัทหรือหน่วยงานระดับแนวหน้าของประเทศ และ
เป็นผู้มีความสามารถในการแนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงและวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร
ให้แก่คณะท างานของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป 

นอกเหนือจากการด าเนินการโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในส่วนที่กล่าวมาแล้ว  
ทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านระบบ และกลไกการด าเนินงานอันเนื่องมาจากการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความมีส่วนร่วม เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเดือนภายใต้โครงการ Silpakorn 
University Information Technology Community of Practice, การสร้างความมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนา
ระบบและผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรม SU Transformation - Scrum Workshop of SU Smart App, และการขับเคลื่อน
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอด เป็นต้น 

ในด้านการส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา โอนย้ายจากระบบการด าเนินงานในรูปแบบเดิม 
สู่ระบบบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่รองรับการท า workflow automation และการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาระบบ ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการมากขึ้น อาทิเช่น ระบบจัดสรรวัคซีน และแจ้งนัดหมายวัคซีนให้แก่ บุคลากรและ
นักศึกษา, ระบบติดตามการเข้าออก และการใช้งานสถานที่ (SU Check-in), ระบบการลงคะแนน และการ
เสนอชื่อแบบออนไลน์ (SU Vote), ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนกับระบบจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Microsoft Teams (School Data Sync), การจัดสอบและการคุมสอบออนไลน์ (Safe Exam Browser และ 
Dugga), ระบบ Mobile Application ส าหรับบุคลากร (My Silpakorn App), และ ระบบจองห้อง 

และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานด้าน
ระบบติดตามผลการด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยได้ขยายผลจากระบบติดตามผลการด าเนินการจากเดิมที่ได้มี
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การใช้ระบบ Power BI ในการติดตามผลการด าเนินการ เช่น จ านวนผลงานตีพิมพ์ จ านวนนักศึกษาและ
บุคลากร ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมผ่านการปรับปรุง ฐานข้อมูล 
MOU และคู่ความร่วมมือ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลัก (SU ERP) เข้าสู่ระบบวิเคราะห์ผ่านการท าระบบ data 
warehouse เพ่ือขยายผลสู่การจัดท าการวิเคราะห์งบประมาณ เทียบกับการด าเนินงานในมิติต่างๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศในมิติด้านการเงินประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากข้ึน 

ส าหรับด้านการติดตามผลการให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการต่อยอด
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีจากเดิมท่ีเน้นการติดตามผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการของคณะวิชาในมิติต่าง ๆ โดยได้มีการพัฒนาระบบ
ที่มีการติดตามผลแบบ real time และรองรับการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการในรูปแบบของ Service 
Level Agreement (SLA) โดยมีการติดตั้งระบบ ตรวจสอบสถานะสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบบริการ
สารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการติดตั้งในทุกวิทยาเขต รวมทั้งสิ้น 127 จุดที่มีการมอนิเตอร์สถานะอย่างต่อเนื่อง 
โดยในจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญ เช่น เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต เส้นทางเข้าสู่คณะวิชา มีค่าคุณภาพการ
ให้บริการ (SLA) สูงกว่า 99% ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการร่วมกับคณะวิชาเพ่ือติดตั้งจุด
มอนิเตอร์เพ่ิมเติมภายในคณะเพ่ือตรวจจับปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส าหรับการด าเนินการพัฒนาต่อไป 

อีกทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการในลักษณะของ help desk ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เพ่ือยกระดับ One Stop Service จากที่มีอยู่เดิมไปสู่ระบบที่รองรับการบริการจัดการข้อร้องเรียนร่วมกัน และสามารถ
ติดตามผล SLA ของการให้บริการนักศึกษาได้ ซึ่งการติดตั้งระบบ help desk มีก าหนดแล้วเสร็จ ในช่วงเดือน มกราคม 2565 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
     1.2 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยศลิปากรสู่อันดับโลก

ด้านศิลปะและการออกแบบ ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University 
System) (หากมหาวิทยาลัยไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวง อว.) หรือ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ผลการ
ประเมิน
โครงการ 

รายงานผลการ
ด าเนินโครงการรอบ 
6 เดือน ด าเนินงาน

ได้ตามแผนการ
ด าเนินงานตาม

บันทึกขอ้ตกลงกับ 
สป. อว. 

ด าเนินการประชุม
ติดตามการรายงานผล  

รอบ 6 เดือน 
เรียบร้อยแล้ว รอการ
รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สป. อว. ในงวดที่ 2  

ต่อไป  

1.2 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่อันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ ภายใต้
แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)  

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าบันทึกความร่วมมือกับส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 66.081 ล้านบาท โดยตามบันทึกความร่วมมือ มหาวิทยาลัยต้องน าส่งผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output / Outcome/ Impact) กับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รอบ 6 เดือน ดังนี้  
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1. จ านวนการจัดการองค์ความรู้  )บทความวิชาการ  ( และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 7 เรื่อง 

2. จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 10 เครือข่าย 
3. จ านวนอาจารย์  /ผู้เชี่ยวชาญ /นักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมจัดการเรียนการสอน/ร่วมผลิต

งานวิจัยหรืองานสรรรค์/ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ/ร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ  
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  /ผู้เชี่ยวชาญ /นักวิจัย /อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน 

        3.2 นักศึกษาต่างชาติ 50 คน 
4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ )ด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ(  10 

เครือข่าย 
5. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI 5 บทความ 

โดยการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1 โครงการหลัก คือ โครงการยกระดับ
การวิจัยและสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์และปฏิรูปมหาวิทย าลัย
ศิลปากรสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากลภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) กระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมย่อย จ านวน 15 โครงการ มีผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ซึ่งรายงานแก่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. จ านวนการ
จัดการองค์
ความรู้ 
(บทความ
วิชาการ) และ
กระบวนทัศน์
ใหม่ทาง
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
หรือ
วิทยาศาสตร์  

7 เรื่อง    จ านวน 9 เรื่อง ดังนี ้
1. เทคโนโลยีและหัวใจในศิลปะ 
2. ศักยภาพของการใช้กล้องความละเอียดระดับตา่งๆ ในการท าความเข้าใจเนื้อสีในงาน

จิตรกรรม  
3. การส่งผ่านสภาวะไร้รูปแห่งสายธารดิจิทัลสู่รูปธรรมในงานทัศนศิลป์ 
4. การเลา่เรื่องราวผ่านงานสร้างสรรค์ด้วยการใช้ดิจิทลัเทคโนโลยี VR/AR 
5. Computational Photography 
6. งานสร้างสรรคด์ิจิทัลอาร์ตและ NFT สินทรัพย์บนโลกดิจิทัล 
7. The Road to Digital Art World 
8. “Language of Materials / Rhetorics of Form” (ภาษาของวัสดุ / ไวยกรณ์ของ

รูปทรง)  
9. “The Social Role of Art in XXI Century” (บทบาททางสังคมของศิลปะในศตวรรษ

ที่ 21) 
 
 
 

ร้อยละ 
128.57 
 



 
 

-47- 
 

ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2. จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังใน
และ
ต่างประเทศ  

10 
เครือข่าย 

  จ านวน 79 เครือข่ายความร่วมมอืมี ดังนี้ 
ล าดับ ช่ือเครือข่าย 

1 Australian National University, Australia 
2 Birmingham City University. UK 
3 Boise State University, USA 
4 Building Technology & Urban Systems Division, Lawrence 

Berkeley National Laboratory, USA 
5 California Lighting Technology Center, the University of 

California, Davis, USA 
6 Centre of Natural History, University of Hamburg, Germany 
7 China academy of Art 
8 Conservation and Museum Department of Management Board 

for My Son World Heritage Sites, Vietnam 
9 Deakin university, Australia 
10 Department of Archaeology, Bagan, Myanmar 
11 Department of Luang Prabang World Heritage, Lao PDR 
12 Florida State University, Florida, USA 
13 GB Agency Art Gallery 
14 Gensler, USA 
15 Guangxi Arts University, China 
16 HCMC Fine Art University 
17 ICOMOS – International Committee on Archaeological Heritage 
18 Iwate University. Japan 
19 Kookmin University. South Korea 
20 L.P.N. Development PCL 
21 Lasalle College of Art, Singapore 
22 Museum für Naturkunde, Leibniz-Institute on Evolution and 

Biodiversity at the Humboldt-University Berlin (MfN) 
23 National University of Singapore 
24 Norton University, Cambodia 
25 Sapporo Otani University. Japan  
26 SEAMEO-SPAFA 
27 Technological University Mandalay, Myanmar 
28 The UCLA Heab Alpert School of Music.USA 

ร้อยละ 
790 
 



 
 

-48- 
 

ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย 

29 Tokyo University of the Arts 
30 Università Politecnica delle Marche, Italy 
31 University of Hawaii at Manoa, USA 
32 University of Melbourne, Australia 
33 University of Northern Colorado. USA 
34 University of Sheffield, United Kingdom 
35 University of Technology, Malaysia 
36 University of Telkom 
37 University of the Arts Bremen 
38 University of the Philippines, Diliman 
39 Waseda University, Japan 
40 กรมศิลปากร 
41 คณะดิจิทัลมเีดีย มหาวิทยาลยัศรปีทุม  
42 คณะท างานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก 
43 คณะท างานเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค ์
44 คณะวิจติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
45 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
46 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
47 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
48 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
49 จังหวัดเพชรบูรณ์: อุทยานประวัตศิาสตร์ศรเีทพ 
50 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
51 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
52 บริษัท กรีนทูเก็ท จ ากัด 
53 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
54 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
55 บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน 
56 บริษัท สยามสินธร จ ากัด โครงการสินธรวลิเลจ โครงการ Mix-Used 

Development ขนาดใหญ่กลางใจเมือง ท่ีมีการจ้างงานสถาปนิกและ
วิศวกรภายในประเทศ และประสบความส าเร็จในด้านการบรหิารโครงการ 
มีการบูรณาการเทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้างในด้านต่าง ๆ 

57 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ 
58 ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลย ี
59 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
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ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย 

60 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
61 สถาบันอุดมศึกษาและวิจยัในต่างประเทศ 
62 สมาคมก่อนประวัตศิาสตร์ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Indo-Pacific 

Prehistory Association) 
63 สมาคมนักศึกษาเก่าโบราณคด ี
64 สมาคมอโิครโมสไทย 
65 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
66 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
67 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
68 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
69 หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

70 หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
71 หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบรุี 
72 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
73 หอศิลป์จ าปาศรี สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 
74 หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 
75 หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี
76 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) 
77 อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา 
78 กรมศิลปากร 
79 36 เมืองเก่าที่ประกาศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

3.1 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ 
นักวิจัย/ 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 
ร่วมผลิต
งานวิจัยหรือ
งานสรรรค์/ 

10 คน    จ านวน 16 คน ดังนี้ 
1. California Lighting Technology Center, UC Davis 
2. Anant Narkkong 
3. Asst.Prof. Dr. Supeena Insee Adler 
4. Prof. Komtham Damrongcharoen 
5. Prof. Kouichi Hiramukai 
6. Prof. Jiang Jie Hong 
7. Dr. Dilusha Rajapakse 
8. Ruth Pongstphone 

ร้อยละ 
160 
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ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร่วมประชุม
วิชาการ
นานาชาติ/   
ร่วมประกวด
ผลงาน
สร้างสรรค์
ระดับ
นานาชาติ 

9. Asst.Prof.Mutjarin Ittiphong 
10. Prof.Takamitsu Tanaka 
11. Prof. Assistance Jiang Peng 
12. Prof. Sung Yeoul Lee 
13. Gareth Proskourine-Barnett 
14. Damrih Bananwitayakit 
15. Navi Hongskul 
16. Surapol Thanyawibool 

3.2 นักศึกษา
ต่างชาติ ร่วม
ผลิตงานวิจยั
หรืองาน
สรรรค์/ ร่วม
ประชุม
วิชาการ
นานาชาติ/ 
ร่วมประกวด
ผลงาน
สร้างสรรค์
ระดับ
นานาชาติ 

50 คน     จ านวน 25 คน ดังนี ้
1. Worapat supameteeworakul : Master program, Faculty of engineering . 

Design and media technology, Japan 
2. Teerapat deemad : Master program, Faculty of engineering . Design and 

media technology, Japan 
3. Pasu charusiri : PHD student, Faculty of engineering . Design and media 

technology, Japan 
4. Supasumond sopachitwatana : PHD student, Faculty of engineering . 

Design and media technology, Japan  
5. NUR AYU IZZATY LOKMAN : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), 

SCIENCE UNIVERSITY MALAYSIA, MALAYSIA 
6. Siew Sui Siong : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), Universiti Sains 

Malaysia, MALAYSIA 
7. Amir Shuib : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), USM, MALAYSIA 
8. Ku Yan Ting : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), USM STUDENT, MALAYSIA 
9. Subashini Murugan : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), Universiti 

Sains Malaysia, MALAYSIA 
10. Jenny Wong : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), Universiti Sains 

Malaysia (USM), MALAYSIA 
11. Ungku zafirah bt abdulaziz : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), USM, 

MALAYSIA 
12. Kanza Khan : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student) 
13. Chin Yee Hsin : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student) 
14. NUR AYU IZZATY LOKMAN : นักศึกษา (Undergraduated/Grad student), 

SCIENCE UNIVERSITY MALAYSIA, MALAYSIA 
15. นักศึกษาจาก College of Plastic Art, Guangxi Arts University จ านวน 20 คน  

ร้อยละ 
68 
 



 
 

-51- 
 

ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

แผน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4. จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ 
(ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และการ
ออกแบบ) 

10 
เครือข่าย 

เหมือนข้อ 2 จ านวน 79 เครือข่าย ร้อยละ 
790 
 

5. จ านวน
ผลงานท่ี
ตีพิมพ์ใน
วารสารที่
ปรากฏใน
ฐานข้อมูล 
SCOPUS หรือ 
ISI  

5 
บทความ 

      จ านวน  8 บทความ ดังนี้ 
1. Rajakudakan Wat Chotikaram: From Ruins to The Reconstruction of The 

Grand Stupa, Wat Chedi Luang, Chiang Mai 
2. Wat Chaiwatthanaram: a new assessment of its configuration and dating 
3. Synergistic Effect of Doxorubicin and siRNA-Mediated Silencing of Mcl-1 

Using Cationic Niosomes against 3D MCF-7 Spheroids 
4. Optimized Taste-Masked Microparticles for Orally Disintegrating Tablets as 

a Promising Dosage Form for Alzheimer’s Disease Patients 
5. Near infrared and colorimetric fluorescence sensor for ultra-selective 

detection of Cu2+ level with applications in diverse water samples, brain 
tumor cell and flow injection analysis 

6. New aza[5]helicene derivative for selective Fe(III) fluorescence sensing in 
aqueous media and its application in water samples 

7. Green adsorption–desorption of mixed triclosan, triclocarban, 2-
phenylphenol, bisphenol A and 4-tert-octylphenol using MXene 
encapsulated polypropylene membrane protected micro-solid-phase 
extraction device in amplifying the HPLC analysis 

8. Novel rapid “turn on” tetrahydro-[5]helicene-based fluorescence sensor 
for selective detection of Cd2+with a remarkable large Stokes shift and its 
applications in food samples and living cell 

ร้อยละ
160 
 

 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สป. อว.) ณ วันท่ี 27 เมษายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 39,648,600.00 บาท (สามสิบเก้าล้านหกแสน
สี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวงเงินจ านวน 66,081,000 บาท (หกสิบหกล้านแปด
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้แก่คณะ/ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมย่อยตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในงวดท่ี 1 รวมจ านวน 32,718,200.00 บาท (สามสิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 49.51 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวงเงินจ านวน 66,081,000 บาท (หกสิบหกล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
โดยในรอบ 6 เดือน คณะ/ส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมย่อยท้ัง 15 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจริง
เป็นจ านวน 11,832,753.05 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทห้าสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 36.17 ของงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่คณะในงวดท่ี 1 และคิดเป็นร้อยละ 29.84 ของ
งบประมาณท่ีกระทรวง อว. จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยในงวดท่ี 1 โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ าแนกตามประเภทงบประมาณดังนี้ 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร การเบิกจ่ายงบประมาณจริง  (บาท) 
งบด าเนินงาน 60,305,500.00 11,831,453.05 

ค่าจ้าง 10,431,660.00 602,720.52 
ค่าใช้สอย 40,861,100.00 8,364,538.2 
ค่าตอบแทน 6,352,140.00 2,256,470.00 
ค่าวัสด ุ 2,418,600.00 605,252.33 
ค่าสาธารณูปโภค 242,000.00 2,472.00 

งบลงทุน 5,775,500.00 1,300.00 
ครุภณัฑ ์ 5,775,500.00 0.00 
ค่าใช้สอย 

 
1,300.00 

รวมงบประมาณ 66,081,000.00 11,832,753.05 
คิดเป็นร้อยละ 17.91 

งบประมาณที่ได้มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้แก่คณะ งวดที่ 1 

32,718,200.00 คิดเป็นร้อยละ 36.17 

งบประมาณที่ได้กระทรวง อว. 
รับจัดสรรให้ มศก. งวดที่ 1 

39,648,600.00 คิดเป็นร้อยละ 29.84 

หมายเหตุ :  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมย่อย ยังค่อนข้างน้อย เนื่องจากหลาย
โครงการ/กิจกรรมย่อยได้ด าเนินกิจกรรมแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการรวบรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงยังไม่ได้ขอ
อนุมัติการเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัย และบางโครงการ/กิจกรรมย่อยอยู่ระหว่างด าเนินงาน หรือการด าเนิน
โครงการยังไม่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดรายงานตาม QR-Code ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 
 
 

 



 
 

-53- 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.3 โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement 

(SSE) ผลักดันการสร้าง Set and Evaluated and Social Value (IMPACT) 
จ านวน
โครงการ 

และ 
ด าเนินการ
แล้วเร็จ 

จ านวน 1 
โครงการ 

(ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
บรรลตุาม 
เป้าหมาย) 

จ านวน 2 
โครงการ 

 

 

1.3 โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement (SSE) ผลักดัน

การสร้าง Set and Evaluated and Social Value (IMPACT) 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินงานโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการ“การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 

 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม ดังนี้ 
1. การสร้างความตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจตัวเองของคนในชุมชนต่อ

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานหัตถศิลป์ แล้วน ามาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. คนในชุมชนตระหนักรู้และมีความรู้ในด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและ         
การจัดการขยะ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

 ด้านผลการประเมินที่สะท้อน Impact / Social impact ดังนี้ 
1. น าองค์ความรู้ที่หลากหลายจากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

ศิลปะ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทาง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน ามา

ต่อยอดพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ      

อัตลักษณข์องชาติพันธุ์ รวมถึงการสร้างสรรค์ต้นแบบงานศิลปะเพ่ือสาธารณะ โดยความร่วมมือของชุมชน 
4. การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยการจัดการระบบโลจิสติกส์ 

เพ่ือรองรับการทอ่งเที่ยวสู่ชุมชน ด้วยการสร้าง Application ด้านการท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ขยะและฝุ่น 

PM2.5) และคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ น ามาสู่การจัดการปัญหาขยะและมลพิษทาง
อากาศ 

 ชุมชน/ท้องท่ี/พื้นที่ท่ีรับประโยชน์ ได้แก่ เขตเมืองเก่าราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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 2. การพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน บนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ โดยส านักงานบริการวิชาการ ได้รับงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปี 2563 จาก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) จ านวน 53,000,000 บาท ซึ่งมีหน่วยงานที่จัด
และภาคีภายนอกที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2. ส านักงานพัฒนาชุมชน             
3. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา และ 4. สถาบันการศึกษา โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่           
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 (ท าการขยายระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ) 

  การด าเนินงานโครงการอยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัยแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกแรกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันท าให้
การด าเนินงานมีอุปสรรค และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทุเลาลงการด าเนินงานจะมีความ
ต่อเนื่องมากขึ้น 

 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม 

1. เกิดย่านเศรษฐกิจบนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน
และช่วยการฟ้ืนเศรษฐกิจระดับจุลภาคจากผลกระทบเศรษฐกิจระดับมหาภาค 

2. เกิดการผลิตวัตถุดิบของท้องถิ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องของชุมชน 
3. เกิดการขยายผลการสร้างพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจบนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปยัง

พ้ืนที่อ่ืนที่ใกล้เคียง 
4. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเห็นได้ชัด 
5. เกิดการสร้างส านึกรักท้องถิ่นของตน 

 ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดจากรายจ่ายที่ภาครัฐได้กระตุ้นเศรษฐกิจต่อ 1 บาท ส่งผลให้เกิด
การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่า 13.31 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวสะท้อนถึง
ความคุ้มค่าของภาครัฐในการใช้จ่ายลงไปยังชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น ทุ่งสง 

 ด้านมูลค่าทางสังคม มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 998 ร้านค้า จัดกิจกรรมมาแล้วกว่า 
600 ครั้ง สร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 121.8 ล้านบาท 

 ด้านคุณภาพชีวิต ท าให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดการจ้างงาน   
มีการใช้วัตถุดิบภายในชุมชน เกิดพัฒนาการของห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ได้เป็นอย่างดี 

 ชุมชน/ท้องที่/พื้นที่ที่รับประโยชน์ จ านวน 15 พ้ืนที่ 

 จ านวนผู้รับบริการ/ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้ประกอบการ 
3. ชุมชน 
4. ภาคเอกชน 
5. สถาบันการศึกษา 
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กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  
ตลาดแคมของ จังหวัดหนองคาย 

 

 
กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

บ้านบ่อสร้าง หรือที่เรียกว่า “บ่อสร้าง บ่อซาง” 
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กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
“ชานชาลาสร้างสรรค์ ที่ทุ่งสง” ณ อาคารเก่าแบงค์สยามกัมมาจล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.4 โครงการ  Student 1 st พัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart 

Student พร้อมด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ผลการประเมิน

โครงการ 
  

1.4.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
แก่นักศึกษา 

จัดโครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริม

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และ

จ านวนนักศึกษา
ท่ีได้รับการ

พัฒนา  

นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา จ านวน  

10,000 คน 
(ด าเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุตาม 

เป้าหมาย) 

นักศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนา จ านวน 

27,560 คน  
โดยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสรมิคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์
จ านวน 27 

โครงการ/กิจกรรม 
1.4.2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษา 
ผลจากการ

ประเมินความพึง
พอใจของ

≥3.75 คะแนน   
 

4.48 
โดยด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
นักศึกษาต่อ
คุณภาพชัวิต

และประสบการณ์ท่ี
ได้รับ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์
ที่ไดร้ับของนกัศึกษา

จ านวน 15 
โครงการ/กิจกรรม 

 

1.4 โครงการ  Student 1 st พัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student พร้อมด้วยทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21  

 1.4.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา  

 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษา ดังนี้ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการสนับสนุนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Student พร้อมด้วยทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ TQF โดยมีจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 27,560 คน และ          
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 27 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 

1. จัดซื้อโปรแกรม Speexx โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ที่มีบทเรียนตั้งแต่ระดับ A1-C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
จ านวน 23,000 สิทธิ มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 23,000 คน 

2. กิจกรรม “English Clinic” ปรึกษาปัญหาด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์        
ชาวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา (Mr. Rick Grant และ Mr. Henry Ignatius Arujah) ในรูปแบบตัวต่อตัว
และรูปแบบออนไลน์ มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 38 คน 

3. โครงการ เรื่อง Unleash English Learners’ Potential in the Digital Era 
(ปลดล็อกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล) อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom มีนักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 95 คน 

4. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ SkillLane ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
ภาษาอังกฤษตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 330 คน 

5. โครงการ G&E Center Courses Taught in English มีนักศึกษาที่เข้าร่วม
จ านวน 100 คน 

6. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จากสถาบัน PrinEnglish มีนักศึกษาที่เข้าร่วม
จ านวน 1,100 คน 

7. โครงการ เรื่อง คอร์สเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
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7.1 กิจกรรม Effective Presentation in English เหมาะส าหรับระดับ B1-C1 
โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius Arujah) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

7.2 กิจกรรม Perfect Pronunciation เหมาะส าหรับระดับ A1-C1 โดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ (Mr.Henry Ignatius Arujah) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

8. โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC โดยวิทยากรรับเชิญด้าน
ภาษาอังกฤษ อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร จากสถาบัน PrinEnglish มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 220 คน 

9. โครงการ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต มีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 

9.1 คอร์สเรียน Being Human เหมาะส าหรับระดับ A2 - B2 สอนโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

9.2 คอร์สเรียน Perfect Pronunciation เหมาะส าหรับระดับ A1 - C1 สอนโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มี
นักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

9.3 คอร์สเรียน Fashion English เหมาะส าหรับระดับ B1-C1 สอนโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ  (Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

9.4 คอร์สเรียน Being Social เหมาะส าหรับระดับ A2 - B2 สอนโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

9.5 คอร์สเรียน Reading and Writing through Mysteries เหมาะส าหรับ
ระดับ A2 - B1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick Grant) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM และ Line มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

9.6 คอร์สเรียน English for Artists เหมาะส าหรับ ระดับ A2 สอนโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick Grant) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Line มีนักศึกษาที่
เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

9.7 คอร์สเรียน The English-Speaking Architect (ส าหรับนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) เหมาะส าหรับระดับ A1 - C1 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius 
Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

9.8 คอร์สเรียน The 31 Day English Challenge เหมาะส าหรับระดับ A2 - B1 
สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

9.9 คอร์สเรียน 30-hour Business English เหมาะส าหรับระดับ A2 - B1 สอน
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โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Henry Ignatius Arujah) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 15 คน 

9.10 คอร์สเรียน Basic vocabulary เหมาะส าหรับระดับ A1 เป็นต้นไป สอนโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick Grant) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาที่เข้า
ร่วมจ านวน 30 คน 

9.11 คอร์สเรียน English for Artists II เหมาะส าหรับระดับ A2 เป็นต้นไป สอนโดย
อาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Rick Grant) รูปแบบการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 30 คน 

10. คอร์สเรียน English Clinic for Writing สอนโดยวิทยากรรับเชิญด้าน
ภาษาอังกฤษ อ.ปริญญ์  เศรษฐเสถียร จากสถาบัน PrinEnglish มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 72 คน 

11. โครงการ เรื่อง Summer English อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
Zoom มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 540 คน 

12. โครงการ เรื่อง New Journeys, New Destinations Through English อบรม
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom มีนักศึกษาที่เข้าร่วม จ านวน 425 คน 

13. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Job Application”    
จากสถาบัน PrinEnglish วิทยากรโดย อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 100 คน 

14. ENGLISH IS THE KEY (เสริมทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 2 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 803 คน 

15. ENGLISH FOR THE NEW GENERATION (โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564) มีนักศึกษา
ที่เข้าร่วมจ านวน 383 คน 

13. กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ป.ตรี หัวข้อ  “TUTORS ON 
DEMAND” มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจ านวน 79 คน 

ส าหรับการด าเนินงานของคณะได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญจ านวน 87 โครงการ (รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม เพ่ิมเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 130) 
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1.4.2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษา  
ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ของการด าเนินโครงการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษา โดยได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบนิเวศพร้อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งกองกิจการนักศึกษาได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ในภาพรวมของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ จ านวน 15 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภาคสนาม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมการปรับรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภค
การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง งบประมาณจ านวน 33,000 บาท 

ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 28 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 24 คน ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81 
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.78 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ต่ ากว่า 3.51  

2. โครงการค่ายคิดถึงคิดส์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เกิดความรู้ด้านวิชาการทางด้านสามัญและศาสนา  รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชมรมมุสลิมฯ กับเยาวชนในพ้ืนที่ งบประมาณจ านวน 30,000 บาท 

ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 35 คน ผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.40 จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51  

3. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร / 
สปช.หอพัก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21, 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบกิจกรรมอบรมสัมมนาออนไลน์ การให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การลงทุน เกี่ยวกับหุ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงหุ้น
ให้กับนักศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้วิเคราะห์การลงทุนเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
TQF งบประมาณจ านวน 15,000 บาท 
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ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 330 คน ผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.48 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

4. โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2564 ใน
รูปแบบการประกวดผลงานภาพถ่าย ภายใต้ หัวข้อ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการถ่ายภาพ รวมถึงส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF งบประมาณจ านวน 4,000 บาท 

ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 791 คน วัดจาก
แบบประเมินโครงการ มีผลงานเข้าร่วมโครงการสง่เข้าประกวด จ านวน 791 ผลงาน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 ผลงาน  
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90.60 จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. โครงการ SAVE WORLD SAVE YOUR DORM (หออนุรักษ์พลังงาน) จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านรูปแบบการร่วมกิจกรรมส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์อนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เกิดการตระหนักถึงความรู้
ความส าคัญของการประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF และคุณลักษณะ งบประมาณจ านวน 4,000 บาท  

ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 319 คน โดยวัดจาก
แบบประเมินโครงการ มีผลงานสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน จ านวน 319 ผลงาน จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 30 ผลงาน ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69 จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 90.60 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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6. MC & DJ Workshop 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เป็นพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการจัดท าประชาสัมพันธ์
งานเบื้องหลังและฝึกการท างานเป็นทีม งบประมาณจ านวน 1,000 บาท 

ผลการด าเนินงานโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน มีผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.72 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
และผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 85 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. โครงการ Silpakorn Music Awards ครั้งที่ 30 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 และ 10 
เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และสนามจันทร์ เพ่ือให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก 
และพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขับร้อง การแสดงดนตรีและเต้นร าอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งบประมาณจ านวน 240,000 บาท 

ผลการด าเนินโครงการ : มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประเภทเดี่ยว 
จ านวน 21 คน ประเภททีม 13 วง ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.30 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมากขึ้นไป ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51  และผลประเมินความส าเร็จการ
ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51  

 

8. โครงการทับแก้ววาไรตี้ มหาวิทยาลัยสีขาว จัดขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายและเผยแพร่
ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ TQF งบประมาณจ านวน 40,000 บาท  

ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 150 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
นักศึกษาทราบแนวทางการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 92.67 
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว ส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออมสุข จัดขึ้นเพ่ือสร้างเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ TQF งบประมาณจ านวน 30,000 บาท 
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ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 584 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน ผลประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.35 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 91.10 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

10. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต ศูนย์ประสานงานให้การปรึกษา 
ระบายศิลป์ ด าเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ online โดยการเผยแพร่คลิป
วีดีโอผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ ช่อง Youtube กองกิจการนักศึกษา Fanpage ศูนย์ระบายศิลป์ จัดขึ้นเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและ
สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง งบประมาณจ านวน 150,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน : ได้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอจ านวน 3 คลิป ได้แก่ 
- คลิปที่ 1 เบื้องหลังเพลงระบายศิลป์ Behind the scene ดนตรีกับจิตวิทยา 

จ านวนผู้เข้าชม 1,861 ราย  
- คลิปที่ 2 ระบายศิลป์ Calm O’my [Official MV] เพลงประจ าศูนย์ “ระบายศิลป์” 

จ านวนผู้เข้าชม 8,134 ราย  
- คลิปที่ 3 ดนตรีกับจิตวิทยา จ านวนผู้เข้าชม 1,451 ราย  
และจัดท ามาสคอตประจ าศูนย์ให้การปรึกษาระบายศิลป์ “น้องหยก หยก” 

11. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินงาน
ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 จัดขึ้นเพ่ือซ่อมบ ารุงรักษาพ้ืนที่อาคารหอพักและสภาพแวดล้อมให้มีความ
พร้อมที่จะรองรับการใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา และสร้างเสริมองค์ประกอบของอาคาร
หอพักนักศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักการบริหารจัดการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2558 
งบประมาณจ านวน 395,200 บาท 

ผลการด าเนินการ : ได้มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการซ่อมแซมหอพักนักศึกษา 
ทั้งในส่วนของโครงสร้างอาคาร ห้องพัก ห้องน้ า และพ้ืนที่อ่ืนๆ ของอาคารหอพักนักศึกษา โดยด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุในส่วนของงานบ ารุงและรักษา ประกอบด้วย ติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง และผนังระเบียงห้องพัก 
หอพักเพชรรัตน 2 ทาสีภายในห้องคอมมอนรูมหอพักทับแก้ว 1-2 หอพักเพชรรัตน 1 ซ่อมแซมท่อเมนดูดน้ า 
และส่งน้ าประปาหอพักเพชรรัตน 7 จัดซื้อถังขยะแบบฝาเปิด-ปิด จ านวน 60 ถัง 

12. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมวินัยใส่ใจสุขภาพ 
ตอน วิ่ง วิว วัง ด าเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2564 ผ่าน Application Calcal 
เพ่ือสร้างเสริมวินัยในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีให้นักศึกษา เสริมสร้างความรับผิดชอบให้นกัศึกษามีต่อตนเอง
และสังคม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ TQF งบประมาณจ านวน 100,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,257 คน ระยะทางวิ่ง
สะสมทั้งหมด 52,285 กิโลเมตร บุคลากรมีค่าเฉลี่ยวิ่งมากที่สุดอยู่ท่ี 36.42 กิโลเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้า
ร่วมกิจกรรมมากที่สุด จ านวน 565 คน 
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13. การให้การปรึกษาศูนย์ประสานงานและให้การปรึกษา “ระบายศิลป์” มีจ านวน
นักศึกษาใช้บริการให้การปรึกษาศูนย์ประสานงานและให้การปรึกษา “ระบายศิลป์” จ านวน 104 คน ตาม
ช่องทางการให้ค าปรึกษา ได้แก่ 1) Face to Face จ านวน 24 คน 2) Facebook Fanpage จ านวน 59 คน 
3) เบอร์สายด่วน จ านวน 16 คน 4) ออนไลน์ผ่าน Zoom จ านวน 5 คน 

14. โครงการ “ศิลปากรสร้างโอกาส ตลาดนัดวิชาชีพ Silpakorn Job’s Fair 2021” 
Online จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ผ่าน Facebook: งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Google Form: งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร 
www.job2news.com https://bit.ly/3klABp เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและแนวทางเตรียมความพร้อม 
ก่อนไปสมัครงาน รวมถึงส่งเสริมภาวะการมีงานท าแก่นักศึกษาและบัณฑิต งบประมาณจ านวน 30,000 บาท 

ผลการด าเนินโครงการ : มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 716 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 คน ผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 95.87 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15. โครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อขอทุนรัฐบาล” ระบบออนไลน์ ด าเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านระบบ online โปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการขอทุนรัฐบาลและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในสาขาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเกิดทัศนคติ
ที่ถูกต้องในการศึกษาต่อและรู้จักการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ  

ผลการด าเนินโครงการ : นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 103 คน จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน ผลประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.51 และผลประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 94.50 จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษาดังที่กล่าวในข้างต้น พบว่า มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 และผลการประเมินร้อยละ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.00  

ในส่วนของคณะได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญจ านวน 75 โครงการ (รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 137) 

 
 

http://www.job2news.com/
https://bit.ly/3klABp
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมติิต่างๆ 

ได้แก่ ด้านคณุภาพการจัดการศึกษา ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 
Business Intelligence (BI) , Dashboard และ Data 
warehouse เพื่อช่วยในการตัดสนิใจ และการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 

จ านวนระบบท่ี
ได้รับการพัฒนา 
และฐานข้อมลูที่

พัฒนาใหม่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ  

ด้วยระบบ BI 
จ านวน 5 เรื่อง และ
พัฒนาฐานข้อมลูใหม่ 
จ านวน 4 ฐานข้อมูล 
(ด าเนินการแลว้เสร็จ 
บรรลุตามเป้าหมาย) 

พัฒนาการ
จัดเก็บข้อมลู

และสารสนเทศ 
ด้วยระบบ BI  
จ านวน 5 เรื่อง 
และพัฒนา

ฐานข้อมูลใหม่ 
จ านวน 4 
ฐานข้อมูล 

 
1.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพการจัด

การศึกษา ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 
Business Intelligence (BI) , Dashboard และ Data warehouse เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และ     
การบริหารจัดการของผู้บริหาร  

 ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศ เพ่ือการน าเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศด้วยระบบ Business Intelligence (BI) แล้วเสร็จ จ านวน 5 เรื่อง และมีการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 
จ านวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

 การน าข้อมูลและสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อเสนอข้อมูลและสารสนเทศด้วยระบบ
Business Intelligence (BI) จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้  

1. ระบบบุคลากร (ในมิติจ านวน ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และคุณวุฒิ) (ปรับปรุง) 
2. ระบบการรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการด าเนินโครงการวิจัย ในฐานข้อมูล RIS  
3. ปรับปรุงการน าเสนอการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ในฐานข้อมูล SPOCUS 

(ปรับปรุง) 
4. ระบบการวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ Full Time Equivalent (FTE) และจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา Full Time Student (FTES) 
5. ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ฐานข้อมูลที่พัฒนาใหม่ จ านวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่  
1. เครือข่าย MOU 
2. การจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย 
3. รางวัลที่อาจารย์ นักศึกษา/ศิษย์เก่า และบุคลากรได้รับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
    2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด  
(รวมเงินบรจิาค) แตไ่มร่วมงบบคุลากร คดิจากปฐีานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
5.00 

ลดลง  
ร้อยละ 9.98 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีรายได้ในภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด 

(รวมเงินบริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 253,001,491.07 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 9.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ปี 
งบ 

ประมาณ 

เงินรายได้รับจริง (จ าแนกตามแหล่งเงิน) 
รวม 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินบริจาค เงินรายได้อื่น 

พ.ศ.  
2563 

484,837,200.00 1,683,453,600.45 130,345,693.82 236,373,724.75 2,535,010,219.02  

พ.ศ.  
2564 

346,958,290.00 1,541,901,868.33 288,067,706.28 105,080,863.34 2,282,008,727.95 -9.98 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SU-ERP ณ วันที่ 30 ก.ย.64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา และได้ด าเนินการออกมาตรการเยียวยาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ โดยก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้  

1. มาตรการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในอัตราร้อยละ 20 

2. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา  
3. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
4. การจ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน 
5. เงินยืมส าหรับนักศึกษา 
6. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
ดังนี้  

- ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 122.8616 ล้านบาท 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้ 

  1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 86.5411 ลบ. (70.44%)  
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 12.1261 ลบ. (9.87%)  
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  3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 8.4182 ลบ. (6.85%)  
  4. อ่ืน ๆ คืนค่าธรรมเนียมบางส่วน 4.0274 ลบ. (3.28%)  
  5. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน 7.2388 ลบ. (5.89%)  
  6. เงินยืมส าหรับนักศึกษา 3.8500 ลบ. (3.13%)  
  7. ฝึกอบรม Up-Skill/ Re-Skill 0.3800 ลบ. (0.31%)  
  8. วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ฯ 0.1400 ลบ. (0.11%) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 197.6005 ล้านบาท 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังนี้ 

  1. ทุนช่วยเหลือนักศึกษา 49.7523 ลบ. (25.18%) 
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4.1972 ลบ. 2.12%) 
  3. จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน 3.8832 ลบ. (1.97%) 
  4. อ่ืนๆ 2.6800 ลบ. (1.36%) 
  5. เงินยืมส าหรับนักศึกษา 2.0000 ลบ. (1.01%) 
  6. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 1.4950 ลบ. (0.76%) 
  7. ฝึกอบรม Up-Skill/ Re-Skill 0.5300 ลบ. (0.27%) 
  8. มาตรการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  

133.0628 ลบ. (67.34%) 
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    3. ผลการประเมินคณุภาพการบริหารจดัการขององค์กร จากการประเมินโดย
หน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประเมินโดยส านักงาน ป.ป.ช.) 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
82.00 

ร้อยละ 
88.51 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยส านักงานอธิการบดีเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพ่ือรับการประเมินฯ สามารถเทียบเคียงผลการประเมินฯ ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 24 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผล
ประเมินอยู่ในอันดับที่ 19 ดังนี้ 
ล าดับตาม
ผลการ

ประเมินป ี
2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (24 แห่ง) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

75.72 73.23 90.60 95.83 98.50 

2 สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 
    

84.12 96.03 

3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 62.56 73.21 74.30 81.97 92.08 95.69 

4 มหาวิทยาลยัพะเยา 55.39 65.72 83.85 87.21 92.13 94.96 

4 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 72.22 79.83 70.28 84.88 66.95 94.96 

5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 53.52 85.18 89.89 89.17 84.09 94.86 

6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 47.89 78.11 84.13 83.11 95.97 94.29 

7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 75.70 76.98 80.13 85.21 91.49 92.29 

8 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 73.45 76.91 80.28 83.25 87.75 91.87 

9 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 73.47 81.52 85.23 86.45 88.12 91.44 

10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 77.51 80.79 83.60 84.94 91.22 91.08 

10 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

73.88 85.56 92.22 91.18 91.08 

11 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 

78.16 81.34 86.50 91.56 91.03 

12 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 87.27 78.87 83.52 89.68 93.49 90.91 

13 สถาบันการพยาบาลศรีวสรินทรา สภากาชาดไทย 
   

88.86 90.01 90.56 

14 มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

73.22 83.57 87.28 88.61 90.12 

15 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 87.38 83.50 89.49 90.10 94.09 90.10 

16 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 79.12 76.60 77.65 61.28 72.76 89.45 

17 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 62.36 77.96 67.73 82.48 71.74 88.88 
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ล าดับตาม
ผลการ

ประเมินป ี
2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (24 แห่ง) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

18 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 72.43 78.58 78.39 66.94 86.73 88.82 

19 มหาวิทยาลยัศิลปากร 78.59 75.77 81.76 85.26 91.16 88.51 

20 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 85.34 83.11 78.86 86.62 92.10 88.22 

21 มหาวิทยาลยับูรพา 
 

72.72 70.06 84.02 91.22 88.19 

22 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 54.28 57.43 85.91 92.20 75.96 87.71 

23 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 79.63 80.21 86.29 88.32 89.82 87.50 

24 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 76.28 78.21 82.78 83.26 85.48 76.18 

 
จากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนภาพรวม 88.51 คะแนน 

ผลการประเมินผ่าน ได้ผลประเมินระดับ A และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

1. ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนสูงสุด ได้ผลประเมินระดับ AA ได้แก่  
- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 96.00 คะแนน  

2. ตัวช้ีวัดที่ได้ผลประเมินระดับ A ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 คะแนน  
- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 89.67 คะแนน  
- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.78 คะแนน  
- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.57 คะแนน  
- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 86.70 คะแนน       

3. ส่วนตัวช้ีวัดที่มีคะแนนต่ าสุด ได้คะแนนระดับ B ได้แก่  
-  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.74 คะแนน  
-  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 77.21 คะแนน  
-  ตัวขี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.23 คะแนน  
-  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 83.57 คะแนน 
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    4. ผลการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings  การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน UN Sustainable Development Goals โดย The Global 
Goals for Sustainable Development หรือ UN SDGs องค์การ
สหประชาชาติ (ปีปฏิทิน) 

 

อันดับที ่ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั ติดอันดับ 
≤ อันดับ 600 ของโลก 
จ านวนด้านของผลงาน
ด าเนินงาน SDGs ของ

มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ด้าน   
ติดอันดับ ≤ อันดับ 10 

ของประเทศ 
รายงานข้อมลู ≥ 6 ด้าน 

NA 
ด าเนินการ
จัดส่งข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างรอ

ผลการจัด
อันดับ 

 

 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยในปีปฏิทิน 2563 Times Higher Education’s Impact 

Rankings ได้เปิดระบบให้องค์กรต่าง ๆ ส่งผลการด าเนินงานเข้าระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมส่งข้อมูล
การด าเนินการตามเป้าหมาย (รายผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยยังอยู่ระหว่างรอผลการจัดอันดับ โดยมีรายละเอียดการน าส่งข้อมูลที่ด าเนินการตามเป้าหมาย 
จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 

1. GOAL 3: Good Health and Well-being 

2. GOAL 4: Quality Education 

3. GOAL 6: Clean Water and Sanitation 

4. GOAL 7: Affordable and Clean Energy 

5. GOAL 11: Sustainable Cities and Communities  

6. GOAL 12: Responsible Consumption and Production  

7. GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
และการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือมวลมนุษยชาติต่อไป โดยส่งเสริมให้คณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ด าเนินงานโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม ตามเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
    5. ผลส าเรจ็ของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต 

 
ร้อยละ ≥ ร้อยละ 

80.00 
ร้อยละ  
100 

 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดท าโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขตดังนี้ 

 ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีเป้าหมายการด าเนินงาน 6 โครงการ  
มหาวิทยาลัยโดยกองงานวิทยาเขตพระรางวังสนามจันทร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ

ความปลอดภัย และพัฒนาลักษณะทางกายภาพของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยได้ด าเนินงานบรรลุผล
ส าเร็จตามค่าเป้าหมาย จ านวน 6 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงระบบ Server CCTV บันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจุดติดตั้งภายใน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บริเวณประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน
และสะพานสระแก้ว เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักเรียน-นักศึกษา อาจารย์/บุคลากรและบุคคลภายนอก  
ที่มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยบริเวณที่มีจุดเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

2. โครงการปรับปรุงระบบ Monitor CCTV แสดงภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจุดติดตั้ง 
ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บริเวณ ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน 
สะพานสระแก้ว ไว้ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ผ่านระบบเครือข่าย ใช้ตรวจสอบภาพ/ส ารองข้อมูลภาพเหตุการณ์ย้อนหลังและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

3. โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณประตูเข้า-ออกทรงพล ประตูเข้า-ออกเหนือวัง 
ประตูเข้า-ออกโรงเรียนสาธิต เพ่ือส่งเสริมนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ 

4. โครงการปรับปรุงเครื่องส ารองไฟฟ้าส่วนกลางภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โรงอาหารสระแก้ว 
โรงอาหารเพชรรัตน สะพานสระแก้ว เพ่ือส่งเสริมนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

5. โครงการรณรงค์การเข้าสู่ Green Office โดยได้ด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใน
ส านักงานอธิการบดีส าหรับการจัดฉากก้ันเป็นสถานที่ส าหรับวางเครื่องระบบปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์” ณ 
บริเวณชั้น 1 ของตึกส านักงานอธิการบดีและติดสติ๊กเกอร์ให้มีความสวยงาม เพ่ือความเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน 
เป็นอาคารต้นแบบในด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่า และพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking) 
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6. โครงการรณรงค์การปรับลด Carbon Footprint โดยได้ด าเนินการเช่าระบบเครื่องปริ้นเตอร์
มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ให้กับหน่วยงานไว้ในจุดเดียวกันเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการประหยัดด้านพลังงาน   
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ Carbon Footprint รวมถึงเพ่ือให้บุคลากรส านักงานมีสุขภาพที่ดีมีระบบการบริหาร
จัดการด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร์ในการด าเนินการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office)” อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

 วิทยาเขตเพชรบุรี มีเป้าหมายการด าเนินงาน 5 โครงการ  
มหาวิทยาลัยโดยกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์

พัฒนาลักษณะทางกายภาพของวิทยาเขตเพชรบุรี ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ส่งเสริมมาตรการประหยัด
พลังงาน รวมถึงพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามค่าเป้าหมาย จ านวน 5 โครงการ ดังนี้  

 1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่  
1.1 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (กล้าไม้เศรษฐกิจ) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามที่

ก าหนดไว้ในผังแม่บท และได้พันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้พะยูง
จากหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 1,600 ต้น และได้ด าเนินการปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่สอดคล้องตามผังแม่บท จ านวน 3 พ้ืนที่ รวม 1,535 ต้น 
ท าให้มพ้ืีนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 5,184 ตารางเมตร  

1.2 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสนาม โดยด าเนินการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสนาม 
จ านวน 10 พ้ืนที่ ได้แก่ (1) พื้นที่เกาะกลางถนนหน้าอาคารเรียน 1 ถึงหน้าอาคารเรียนรวม 2 (2) พ้ืนที่บริเวณ
อาคารเรียนรวม 2 ถึงรางระบายน้ าเสีย (3) พ้ืนที่บริเวณสวนประติมากรรมรวมถึงบริเวณรั้วด้านติดถนน
บายพาส (4) พ้ืนที่บริเวณสนามฟุตบอล รวมถึงพ้ืนที่นอกรั้วสนามประมาณ 2 เมตร (5) พ้ืนที่บริเวณสระศิลป์
เพชรภิรมย์ (6) พ้ืนที่บริเวณอาคารบริหาร (7) พ้ืนที่บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ (8) พ้ืนที่บริเวณ
อาคาร Co-Learning (9) พ้ืนที่บริเวณลานจัน และ (10) พ้ืนที่บริเวณเทวาลัยองค์พระคเณศ 

2. โครงการรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต ได้แก่ 
2.1 โครงการท าปุ๋ยจากใบไม้และแก้วไบโอพลาสติก โดยด าเนินการจัดท าปุ๋ยหมักจากใบไม้

กับแก้วไบโอพลาสติก จ านวน 2 ครั้ง ได้ปริมาณปุ๋ยหมักจ านวน 608 กิโลกรัม และน าไปใช้บ ารุงพันธุ์ไม้พะยูง
ที่บริเวณหน้าอาคารสถาปัตยกรรมเฉลิมกระเกียรติ  บ ารุงพันธุ์ต้นสักท่ีบริเวณสระศิลป์เพชรภิรมย์ บ ารุงพันธุ์ไม้
ที่บริเวณโดยรอบหอเทวาลัยพระคเณศ พบว่าต้นไม้เจริญงอกงามดี 

2.2 การก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาขยะไร้ควัน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ได้มีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย BE SMART BE GREEN ตั้งแต่ปี 2560 
และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาขยะไร้ควัน 
รวมทั้งสิ้น 36,647 กิโลกรัม 
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 3. โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ได้แก่  
3.1 โครงการเปลี่ยนโคมส่องสว่างเส้นทางจักรยานจากเมธัลฮาไลท์ เป็นโคม LED เพ่ืออนุรักษ์

และลดการใช้พลังงาน โดยติดตั้งบริเวณเส้นจักรยานตั้งแต่อาคารโบราณ ถึง แยกเทวาลัยพระคเณศ จ านวน 41 โคม
แยกทางเข้าด้านหลังพักนักศึกษา 2- 6 จ านวน 15 โคม และหลังอาคารเรียนรวม 1-2 จ านวน 15 โคม 

3.2 การให้บริการรถรางภายในวิทยาเขต เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่พักอยู่หอพักนอกที่ใช้รถจักรยานยนต์ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ดังนั้น ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รถรางจึงหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย เพ่ือสร้างความรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ช่วยป้องปราม
หรือสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือมีการกระท าผิด โดยได้ด าเนินการจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย 
ได้แก่ อาคารวิทยบริการ และหอพักนักศึกษา ซึ่งกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
อาคารทุกอาคาร และติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย  

 5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมานาน 
อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมเนื่องจากหมดระยะเวลาในการรับประกัน และเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณส์ูงขึ้นจากเครื่องเดิม รองรับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในอนาคตที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอน 
และเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
  

 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการตามแผน  

จากผลการด าเนินงานโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของมหาวิทยาลัยที่ได้
กล่าวในข้างต้น สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมดีข้ึน รายละเอียดโดยสรุปไดด้ังนี้ 

1. ผลลัพธ์ด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) โดย UI 

GreenMetric World University Rankings ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักที่มีนักศึกษาจ านวนมาก จึงเป็นผลลัพธ์ที่สามารถสะท้อนถึงการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์มีผลการจัดอันดับที่ 290 ของโลก และอันดับที่ 17 ของประเทศไทย ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้น 
จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อันดับที่ 347 ของโลก (อันดับดีขึ้น 57 อันดับ) และอันดับที่ 21 ของ
ประเทศไทย (อันดับดีขึ้น 4 อันดับ) 
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ภาพแสดงผลการจัดอันดับของโลก และของประเทศไทย 

 

 
ภาพแสดงผลการจัดอันดับของโลก 

(อ้างอิงจาก : https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021) 
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2. ผลลัพธ์ด้านการประหยัดพลังงานและการลดปริมาณขยะของมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลลัพธ์ หน่วย 
ปีการศึกษา ร้อยละที่ลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา 

2562 2563 

2.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
 

ล้านหน่วย 1.6997 1.1965 -29.61 

2.2 ปริมาณขยะ กิโลกรัม 114,788 65,411 -43.02 

(อ้างอิงจาก : เอกสารยื่นสมัครการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ภายใต้โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ. 2564) 

ทั้งนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
ภายใน ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 
1,131 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.54 จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (ไม่รวมห้องเรียนของคณะ
วิชา) ผลประเมิน 3.63 

2. ด้านพ้ืนที่ภายนอก และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ผลประเมิน 3.61 
3. ด้านการรักษาความปลอดภัย ผลประเมิน 3.59 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลประเมิน 3.38 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT 
AND ALUMNI 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ผลส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student      
มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

    

1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
เมื่อเปรยีบเทียบกับบณัฑิตสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและหลักสูตร 
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ) 

บาท สูงกว่าเฉลี่ย 
≥1,200 บาท 

รายได้เฉลี่ย 
มศก.เท่ากับ
17,210 บาท 

ค่าเฉลี่ยคู่เทียบ 
2 สถาบัน : 

18,622 บาท 
ซึ่งน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยคู่

เทียบเท่ากับ
1,412 บาท 

 

1.2 จ านวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ 
บัณฑิต/ ศิษย์เก่าไดร้ับ 

รางวัล ≥ 100 รางวัล 205 รางวัล  

1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up 
/ เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ / ฟรีแลนซ ์

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
25.00 

ร้อยละ  
18.72 

 

1.4 ร้อยละของบัณฑติในหลักสูตรวิชาชีพท่ีสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ  
95.17 

 

1.5 ร้อยละของบัณฑติที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่น
ที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 95.07  

2. ผลส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา (ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก) 

ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5 
คะแนน 

≥ 3.75 3.97 
ผลการประเมิน
โดยส านักงาน

อธิการบดี และรอ
ผลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 
ซ่ึงอยู่ระหว่าง

ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล โดยจะแล้ว
เสร็จในช่วงเดือน 
มกราคม 2565 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความส าคัญด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็น 
Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งก าหนดประเด็นเป็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ เพ่ือถ่ายทอดให้คณะวิชาต่างๆ ด าเนินการในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาก าลังคนในระดับสูงให้กับสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
สร้างคนด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1. ผลส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student มี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

   

1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑติระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อ
เปรยีบเทยีบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น   (เปรียบเทียบอย่าง
น้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงและหลักสตูร ใกลเ้คียง
กับ มศก. ได้แก่ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ม. ศรีนครินทรวโิรฒ 
ม. สงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง) 

บาท สูงกว่าเฉลี่ย 
≥1,200 บาท 

รายได้เฉลี่ย มศก.เท่ากับ 
17,210 บาท  

ค่าเฉลี่ยคู่เทียบ  
2 สถาบัน : 18,622 บาท  
ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยคู่

เทียบเท่ากับ 1,412 บาท 
 

1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เม่ือเปรียบเทียบกับบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (ปีการศึกษา 2562) (เปรียบเทียบอย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีหลักสูตร
ในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) แต่เนื่องจากข้อมูล
การตอบแบบสอบถามบัณฑิตของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มีกลุ่มตัวอย่างประชากรที่น้อยเกินไป จึงท าให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่ขอน าข้อมูลดังกล่าว
มาเปรียบเทียบส าหรับการรายงานผลในครั้งนี้  

โดยผลการด าเนินงาน รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมต่อเดือน เท่ากับ 
17,210 บาท และรายได้ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน ในภาพรวมเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 18,622 บาท โดยผลการด าเนินงาน
ของคู่เทียบที่ Benchmark กับมหาวิทยาลัย 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่ากับ 21,480 บาทต่อเดือน 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่ากับ 15,764 บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้เฉลี่ยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรน้อยกว่ารายได้
เฉลี่ยของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2 สถาบันเท่ากับ 1,412 บาทต่อเดือน (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 144)  

ส าหรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 : การก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ควรเปรียบเทียบรายได้ระหว่างสาขาวิชาจะเกิดประโยชน์มากขึ้น 
อาทิ ระหว่างสาขาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มศก.กับ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ให้ไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.2 จ านวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ 

ศิษย์เก่าได้รับ 
รางวัล ≥ 100  

รางวัล 
205 

รางวัล 
 

1.2 จ านวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่าที่มีผลงานและได้รับผลงาน 

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 205 รางวัล จ าแนกตามระดับชาติ 
จ านวน 149 รางวัล และระดับนานาชาติ จ านวน 56 รางวัล (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 145) 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up / เจ้าของ

กิจการ/ งานอิสระ / ฟรีแลนซ ์
ร้อยละ ≥ ร้อยละ 

25 
ร้อยละ 
18.72 

1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up/ เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ/ 
ฟรีแลนซ์  

  มหาวิทยาลัยศิลปากรด าเนินการส ารวจจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up/ 
เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ / ฟรีแลนซ์ (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 18.72 โดยอ้างอิงจากแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 183) 

 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละ ≥ ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 
95.17 

1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และประจ าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 95.17 (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 184) 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตาม

มาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
95.07 

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ด าเนินการทดสอบบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ
เกณฑ์อ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. น าผลการสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามาวิเคราะห์ในมิติต่างๆ อาทิ 
1.1 วิเคราะห์ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อแรกเข้า (ระดับ A1-C1) 

และน ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
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รายวิชา SU201 English in the Digital Era และ SU202 English for International Communication 
โดยผู้ที่มีผลการสอบ STEP ระดับ B1 จะได้รับยกเว้นการเรียนวิชา SU201 และผู้ที่มีผลสอบ STEP ระดับ B2 ขึ้นไป
จะได้รับยกเว้นการเรียนวิชา SU201 และ SU202   

1.2 วิเคราะห์ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
เพ่ือเปรียบเทียบแนวโน้มด้านต่างๆ เช่น เปรียบเทียบผลการสอบแรกเข้าแต่ละปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 
และเปรียบเทียบผลการสอบรอบแรกเข้าและรอบก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 
เพ่ือติดตามพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และน ามาใช้วางแผนการด าเนินการ/มาตรการช่วยเหลือ 

1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด ( Intensive courses) ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยด าเนินการ
เปิดสอนจ านวน 3 หลักสูตร (ENG101 ENG102 และ ENG103) รวม 6 รอบ ท าให้มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น จ านวนทั้งสิ้น 4,876 คน จ าแนกตามรอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 : 841 คน (17.25%)  รอบท่ี 2 : 639 คน (13.11%) 
รอบท่ี 3 : 756 คน (15.50%)  รอบท่ี 4 : 1,157 คน (23.73%) 
รอบท่ี 5 : 618 คน (12.67%)  รอบท่ี 6 : 162 คน (3.32%) 

และจากการด าเนินการด้านการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตาม
ระบบกลไกที่วางไว้ ท าให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 5,129 ราย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป/เทียบเท่า จ านวน 4,876 ราย (ร้อยละ 95.07) และ
จ านวนนักศึกษาท่ีไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 จ านวน 253 ราย (ร้อยละ 4.93) 

โดยจ าแนกผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป/เทียบเท่า ได้ดังนี้ 
1. การทดสอบ Speexx รอบทดสอบแรกเข้า จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 
2. การทดสอบ STEP รอบพิเศษและรอบทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา จ านวน 601 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.33 
3. การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน

เทียบเคียง CEFR ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 
4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

(รอบที่ 1-6) จ านวน 4,173 คน คิดเป็นร้อยละ 85.58 

ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ เพ่ือให้คณะวิชาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษา และเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

ระดับ 
CERF 

ระดับคะแนนการทดสอบ 
TOEIC 

(Listening and 
Reading Test) 

TOEFL iBT TOEFL ITP IELTS  
(band 
scores) 

Cambridge 
English 

CU-TEP 

A1 120-220 n/a n/a n/a 100-119 n/a 
A2 225-545 n/a 337-459 n/a 120-139 14-34 
B1 550-780 42-71 460-542 4-5 140-159 35-69 
B2 785-940 72-94 543-626 5.5-6.5 160-179 70-98 
C1 945-990 

95-120 
627-677 7-8 180-199 99-120 

C2 n/a n/a 9 200-230 n/a 
 

โดยผลคะแนนการทดสอบดังตารางข้างต้น ซึ่งน ามายื่นต่อมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะต้องเป็นผลการทดสอบฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว และจัดสอบโดยสถาบันหรือศูนย์สอบ
อย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนั้นๆ และมีการยืนยันตัวตนว่าผู้เข้าสอบได้เข้าสอบด้วยตนเองจริง 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษา
ที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ อาจน าผลการทดสอบ
ดังกล่าวมาใช้ได้ โดยจะต้องเป็นผลการทดสอบฉบับจริงอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นผลการทดสอบดังกล่าว 

 
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

2. ผลส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา (ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก) 

ค่าเฉลี่ยเต็ม 
5 คะแนน 

≥ 3.75 3.97  
ผลการประเมินโดย

ส านักงานอธิการบดีและรอ
ผลการประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก ซ่ึงอยู่ระหว่าง
ด าเนินการส ารวจข้อมูล 

โดยจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน 
มกราคม 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งประเมินโดย
หน่วยงานภายนอก โดยโครงการวิจัยอยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูล ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงใช้ผลการประเมินภายในที่ด าเนินการ 
โดยส านักงานอธิการบดีในการรายงานผลการด าเนินงานครั้งนี้แทนระหว่างรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
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โดยส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรภายในต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 และผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 จ าแนกได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรภายใน ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาทั้งสิ้น 746 คน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 สามารถจ าแนกผลการประเมินตามพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่วังท่าพระ ค่าเฉลี่ย 3.46 โดยมีความพึงพอใจด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการรักษา
ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านความพึงพอใจด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.28 

2. พ้ืนที่ตลิ่งชัน ค่าเฉลี่ย 3.47 โดยมีความพึงพอใจด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านความพึงพอใจด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านอนามัยและรักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ย 2.79 

3. พ้ืนที่สนามจันทร์ ค่าเฉลี่ย 3.59 โดยมีความพึงพอใจด้านที่มากที่สุดคือ ด้านห้องเรียน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ค่าเฉลี่ย 3.68 และด้านความพึงพอใจด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้าน
สนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกาย ค่าเฉลี่ย 3.31 

4. พ้ืนที่เพชรบุรี ค่าเฉลี่ย 3.47 โดยมีความพึงพอใจด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการรักษาความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ย 3.65 และด้านความพึงพอใจด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านสนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกาย ค่าเฉลี่ย 3.04 

5. พ้ืนที่เมืองทองธานี ค่าเฉลี่ย 3.29 โดยมีความพึงพอใจด้านที่มากที่สุดคือ ด้านพ้ืนที่
ภายนอกอาคารและระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ค่าเฉลี่ย 3.68 และด้านความพึงพอใจด้านที่น้อยที่สุด
คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 2.45 

จากการด าเนินงานในภาพรวม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ ในทุกวิทยาเขตและพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว และมีแผนด าเนินการปรับปรุง
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของพ้ืนที่เมืองทองธานีในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563  
ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของกองที่ให้บริการนักศึกษา ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา (ภารกิจบริการด้าน
ห้องพยาบาล และประกันอุบัติเหตุ) , กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี (การขอหนังสือส าคัญ, ทุน กยศ. ,การให้บริการงาน
ซ่อมในหอพัก, และหน่วยพยาบาล) และกองบริหารงานวิชาการ (ภารกิจการขอหนังสือส าคัญ, การลงทะเบียนวิชา
เรียน, การขอส ารองที่นั่ง, ผลการศึกษา, การตรวจสอบจบ, งานรับปริญญา, งานรับนักศึกษาใหม่, การขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา และภารกิจอ่ืนๆ ท าบัตร นศ./ ลืมรหัสผ่าน REG) โดยมีผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาทั้งสิ้น 
2,204 คน ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจที่ให้บริการนักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.43 

ทั้งนี้ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน มกราคม 2565 
หากมหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินดังกล่าวแล้ว จะด าเนินการรายงานผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาให้ทราบต่อไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ผลส าเ ร็จของการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ศิลปากร
สู่สาธารณะ 

    

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการตลาดของ
มหาวิทยาลยั (โดยการน าข้อมูลจากการท าโพล มาวเิคราะห์
แนวโน้มทางการตลาด เพื่อสร้าง Content สื่อสมัยใหม่ เพื่อ
สื่อสารและสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย)   

ร้อยละ ≥ ร้อยละ
90.00 

ร้อยละ 
100 

 

1.2 การรับรู้ของสาธารณะต่อความมีช่ือเสียงด้านวิชาการ 
“ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นน าแหง่การสร้างสรรค”์ (ยอด view 
ยอด Organic ยอด Reach ความถี่การออกสื่อ ยอดแชร์ใน 
Social รวมทั้ง Content ที่สาธารณะรับรู้ มสี่วนร่วม Comment 
ในเชิงสร้างสรรค์ จ านวน Scoop และ Column จาก Endorser 
และ Influencer โดยนับรวมทุกสือ่จากทุกคณะวิชาและ
หน่วยงาน และนับสะสมได้) 

ล้านวิว Total ≥ 
1.5 ล้านวิว 

Total  
1.94 ล้านวิว 

 

2. ผลส าเร็จของการด าเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นนานาชาต ิ

ร้อยละ ≥ ร้อยละ
70.00 

ร้อยละ  
100.00 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1. ผลส าเร็จของการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ    

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการตลาดของมหาวิทยาลัย 
(โดยการน าข้อมูลจากการท าโพล มาวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เพื่อสร้าง 
Content สื่อสมัยใหม่ เพ่ือสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย)   

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
90.00 

ร้อยละ 
100 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากรด าเนินงานตามนโยบายการสร้างและสื่อสาร

ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ และมอบหมายให้งานสื่อสารองค์กรด าเนินการตามแผนการตลาดของ
มหาวิทยาลัย โดยการน าข้อมูลจากการท าโพล มาวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เพ่ือสร้าง Content สื่อสมัยใหม่ 
เพ่ือสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติภายใต้ “ศิลปากร 
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจเอสยู สไตล์ (fanpage : SU Style) 
พบว่า มีจ านวนผู้กดไลค์เพจ SU STYLE ทั้งหมด 18,904 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(กันยายน 2563) จ านวน 3,095 คน อัตราการเติบโต ร้อยละ 19.58  

ทั้งนี้งานสื่อสารองค์กร ได้ศึกษา Insight ของกลุ่มเป้าหมายผ่านทาง Facebook Fanpage “SU Style” 
โดยการจัดท าโพลส ารวจความคิดเห็นของผู้ติดตาม SU Style พบว่า 

1. ผู้ติดตาม SU Style ต้องการทราบข้อมูลหลักสูตร (ร้อยละ 61) มากกว่า ด้านไลฟ์สไตล์ (ร้อยละ 39) 
2. หากมีการจัด Online Open House ผู้ติดตาม SU Style ต้องการให้น าเสนอเนื้อหาและ

จุดเด่นของแต่ละคณะ (ร้อยละ 73) มากกว่า การให้รุ่นพ่ี ศิษย์เก่าหรือผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ (ร้อยละ 24) 
3. ผู้ติดตาม SU Style สนใจข้อมูลการสอบเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ Admission (ร้อยละ 59) 

มากกว่า รอบ Portfolio (ร้อยละ 41) 
4. ผู้ติดตาม SU Style ต้องการรับชมคอนเทนต์วิดีโอด้านไลฟ์สไตล์ (ร้อยละ 84) มากกว่า ด้าน

วิชาการ (ร้อยละ 16) 

และจากผลส ารวจดังกล่าว ได้น ามาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์
และการสื่อสาร ดังนี้  

1. การจัดท า Infographic ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการสอบเข้า 
TCAS โดยเฉพาะรอบ Admission  

2. การผลิตคอนเทนต์ให้อยู่ในรูปแบบ VDO มากยิ่งขึ้น 
3. การจัดกิจกรรม Online Open House จะมุ่งเน้นให้คณะวิชาน าเสนอจุดเด่นของคณะและหลักสูตร 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
1.2 การรับรู้ของสาธารณะต่อความมีช่ือเสียงด้านวิชาการ  “ศิลปากร 

มหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งการสร้างสรรค์” (ยอด view ยอด Organic ยอด Reach 
ความถี่การออกสื่อ ยอดแชร์ใน Social รวมทั้ง Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม 
Comment ในเชิงสร้างสรรค์ จ านวน Scoop และ Column จาก Endorser และ 
Influencer โดยนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหน่วยงาน และนับสะสมได้) 

ล้านวิว Total ≥ 
1.5 ล้านวิว 

Total  
1.94 ล้านวิว 

 
นอกจากนี้งานสื่อสารองค์กรได้ด าเนินการสื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กรสู่สาธารณะ โดยการ

เข้าสู่เป้าหมายด้วยช่องทาง/วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสร้าง Media Channel ต่างๆ การสร้าง Influencer 
ในด้านต่าง ๆ จากภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก การจัดท าและบริหารเนื้อหาจุดแข็ง จุดเด่นของคณะวิชาและ
ของมหาวิทยาลัย สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ Content and Media Creator การท า Branding 
Communication Plan เป็นต้น  

โดยปัจจุบันมียอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชร์ใน Social, 
Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม Comment ในเชิงสร้างสรรค์, จ านวน Scoop และ Column จาก 
Endorser และ Influencer ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา/จัดท าขึ้น Content and Media Creator เพ่ือสร้างและ
สื่อสารการรับรู้ผลงาน/บริบทของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ จ านวน1,936,844 reach/engagement/share/view 
(ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จ านวน 90 คอนเทนต์ ประกอบด้วย 

1. คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle ทั่วไป 747,142 reach/engagement/share/view 
จ านวน 26 คอนเทนต์ 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 809,357 reach/engagement/share/view จ านวน 
25 คอนเทนต์ 

3. งานวิชาการ จ านวน 135,609 reach/engagement/share/view จ านวน 18 คอนเทนต์ 
4. ด้านบริการวิชาการ จ านวน 16,128 reach/engagement/share/view จ านวน 1 คอนเทนต์ 
5. SU Smart Talk จ านวน 71,621 reach/engagement/share/view จ านวน 3 คอนเทนต์ 
6. PR News 156,987 reach/engagement/share/view จ านวน 17 คอนเทนต์ 
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ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

Total 
Fans 

16,284 17,061 17,265 17,389 17,599 17,859 18,012 18,355 18,568 18,603 18,707 18,904 

Fan 
Growth 

475 777 204 124 210 260 153 343 213 35 104 197 

Fan 
Growth % 

3.00 4.77 1.20 0.72 1.21 1.48 0.86 1.90 1.16 0.19 0.56 1.05 

Total 
Impression 

134,216 348,465 68,918 50,705 84,646 238,146 43,504 45,941 73,427 32,441 41,328 101,795 

Organic 
Reach 

115,110 285,668 59,699 46,657 74,801 232,244 36,617 40,517 63,839 30,987 39,209 93,101 

Engagement 6,005 12,425 3,067 1,379 3,735 20,265 1,410 2,607 3,528 876 1,380 4,035 

Engagement 
Rate % 

5.22 4.35 5.14 2.96 4.99 8.73 3.85 6.43 5.53 2.83 3.52 4.33 

Total 
Admin Posts 

14 20 7 13 10 7 7 5 12 7 9 14 

 

จากตารางข้างต้น พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนผู้กดไลค์เพจ SU STYLE ทั้งหมด 
18,904 คน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563) จ านวน 3,095 คน อัตราการเติบโตร้อยละ 
19.58 มีการรับรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- จ านวนครั้งที่คอนเทนต์ถูกแสดงผล (Impression) ทั้งหมดจ านวน 1,263,532 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 
105,294 ครั้ง 

- จ านวนคนที่เข้าถึงคอนเทนต์ของเพจ (Reach) ทั้งหมดจ านวน 1,118,449 คน เฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 93,204 คน  

- จ านวนการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเพจ (คนที่กดไลค์ คอมเมนต์ แชร์ และการกระท าอ่ืน ๆ 
เช่น กดคลิ้กดูคอนเทนต์) (Engagement) ทั้งหมดจ านวน 60,712 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,059 ครั้ง 

 ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
1. จัด Online Event เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเพ่ิมการรับรู้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ต่อสาธารณชน 
2. ผลิต VDO Highlight ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละคณะวิชา  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสร้างช่องทางการสื่อสารแบบเชิงรุกช่องทางใหม่ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่าน Social media (Facebook และ Twitter) พร้อมจัดท า Content เพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรด้วย Infographics และ VDO Clip รวมถึง Curriculum Guildline ที่สรุปจุดเด่นของหลักสูตร 
ท าให้ช่องทางนี้ มีจ านวนผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน และมีจ านวนการเข้าถึงข้อมูลกว่า 3,000,000 ครั้งใน
เวลา 9 เดือน  
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ทั้งนีใ้นแต่ละรอบของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมกับคณะท างานสอบคัดเลือกฯ 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับแผนและวิธีการรับสมัครนักศึกษาตามสถานการณ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง Social 
Media ต่างๆ การขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสมัคร การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่าสมัครออนไลน์ 
การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เป็นต้น ด้วยการด าเนินการที่เป็นระบบจึงท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ได้สูงกว่าแผนฯ แม้จะมีอุปสรรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์

2. ผลส าเร็จของการด าเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ร้อยละ ≥ ร้อยละ 
70.00 

ร้อยละ  
100 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ มีเป้าหมายในการด าเนินงาน 6 เรื่องส าคัญ ดังนี้ 
1. จัดท า MOU ใหม่ และทบทวน MOU เดิมที่ต้องต่ออายุ 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 โครงการ 
3. การด าเนินงานด้านทุนการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อย่างน้อย 5 ทุน 
4. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  
5. การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
6. จัดตั้ง International Office  

โดยสามารถด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมาย จ านวน 6 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้ 

1. สนับสนุนการจัดท าความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มีการด าเนินงานด้านการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ  หรือทบทวนความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจ านวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ จาก 12 สถาบัน 7 ประเทศ ดังนี้ 

 1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- Yunnan University 
- Beijing Language and Culture University (2 ฉบับ) 
- Yuxi Normal University 
- Chengdu University (2 ฉบับ) 

 1.2 ประเทศญี่ปุ่น 
- Chiba University 
- Tokyo Gakugei University (2 ฉบับ) 
- Tokyo University of the Arts 

 



 
 

-87- 
 

 1.3 สาธารณรัฐเกาหลี 
- Busan University of Foreign Studie 

1.4 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
- National Pingtung University of Science and Technology (2 ฉบับ) 

 1.5 สหรัฐอเมริกา 
- NASA 

 1.6 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
- INALCO 

 1.7 ราชอาณาจักรสเปน 
- The University of Granada 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 1 
โครงการ คือ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ร่วมกับการแสวงหาประสบการณ์จริงในด้านการใช้ภาษา 
ความเข้าใจสังคมและศิลปวัฒนธรรม  

3. การด าเนินงานด้านทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ  
โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้ 

3.1 ทุนรัฐบาลไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภูมินทรพ์นมเปญ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะโบราณคดี พิจารณามอบทุนระดับปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษา
ชาวกัมพูชา จ านวน 1 ราย 

3.2 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาชาวโอมาน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เสนอให้ทุนในระดับปริญญาเอก จ านวน 2 สาขาวิชา 

3.3 ทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุนระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา โดยจะเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 ราย 

3.4 ทุนรัฐบาลไทยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะอักษรศาสตร์ พิจารณามอบทุนระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา 
จ านวน 2 ราย 

3.1.5 ทุนรัฐบาลไทยภายใต้หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) ในหลักสูตร 
Master of Science in Bioscience for Sustainable Agriculture มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณามอบทุนระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ จ านวน 8 ราย 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ถวายทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 4 ทุน จาก 2 คณะวิชา 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้
ประสานการน านักศึกษาทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 - 2564 เดินทางเข้าประเทศไทย เพ่ือเข้ารับการ
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้น และน านักศึกษาทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 
– 2564 เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 ราย 

ทั้งนี้ได้ด าเนินการประสานการด าเนินงานด้านทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาประสบการณ์และ
คุณภาพของบุคลากร และนักศึกษา ได้แก่ 

1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้ SDGs Global Leader ณ 
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น โดยคณะจิตรกรรมฯ เสนอชื่ออาจารย์เพ่ือสมัครเข้ารับทุน จ านวน 2 ราย 

2. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนส าหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ส าหรับปีการศึกษา 2564 (Global 
Undergraduate Exchange Program 2021-2022) โดยคณะวิทยาการจัดการ เสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือสมัคร
เข้ารับทุน จ านวน 2 ราย โดยผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ราย 

3. ทุน Marie-Curie 2020 GF โดย Dr. Corentin BOCHATON นักวิจัยด้านโบราณคดีสัตววิทยา 
ท างานที่ UMR 5199 PACEA - University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาช่วยสอน ฝึก และแนะน า
นักศึกษาสาขาวิชาโบราณคดีในหัวข้อและประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับสรีระศาสตร์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทอ่ืนๆ 

4. ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น โดยอาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ 
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน จ านวน 1 ราย 

5. ทุนเรียนภาษาจีนออนไลน์ ณ Nankai University สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน จ านวน 1 ราย 

6. ทุน International Credit Mobility (ทุนโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ Erasmus+ 
ของสหภาพยุโรป) คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แลกเปลี่ยนอาจารย์ และ
บุคลากร ร่วมกับ University of  Evora สาธารณรัฐโปรตุเกส จ านวน 10 ราย 

4. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก ่ 
4.1 การด าเนินงานด้านการต้อนรับรับรองคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

อาคันตุกะ ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 4 คณะผู้แทน ดังนี้ 
4.1.1 ต้อนรับผู้แทนจาก Hebei Academy of Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
4.1.2 ต้อนรับผู้แทนจาก Hebei Academy of Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
4.1.3 ต้อนรับผู้แทนจาก CP All เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
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4.1.4 ต้อนรับผู้แทนจาก Changjie (Shanghai International Education Services 
Co.,Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

และพิธีลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จ านวน 2 พิธีลงนาม ดังนี้ 

1) พิธีลงนามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจ าประเทศไทย ในฐานะผู้แทน The Indian 
Council for Cultural Relations - ICCR สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 

2) บันทึกวีดีโอพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
และ Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

4.2 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  และการ
ด าเนินงานเพื่อบริหารภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.2.1 บันทึกวีดีโอแสดงความยินดีและอวยพร ในวาระครบรอบ 70 ปี เพ่ือส่งมอบให้แก่ 
Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

4.2.2 การแปลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์มหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

4.2.3 ประสานความร่วมมือหลักสูตรนานาชาติในเบื้องต้นให้แก่คณะวิชาที่มีความสนใจ
ในการท าหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งแบบหลักสูตรปริญญาร่วม และหลักสูตร
สองปริญญา 

4.2.4 ประสานการต่ออายุสมาชิก ASEA-UNINET 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรังปรุง) โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งแบบเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์และการ
ผสมผสานบูรณาการระหว่างสหวิทยาการ รวมถึงเกิดการรับรู้ต่อประชาคมโลก ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่
รู้จักทั่วโลกในฐานะผู้น าด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านศิลปวัฒนธรรม  

    โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ภายในต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด โดยได้ปรับปรุงกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญสูงจากต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดและจูงใจให้ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย และเพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้ไปปฏิบัติงาน/ท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นน าในระดับ
อาเซียน เอเชีย และโลก (TOP QS200) 
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5. การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ มีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 
5.1 พัฒนาระบบเว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ www.interstudent.su.ac.th 

  5.2 ตรวจสอบความถูกต้องเมนูภาษาจีน บนหน้าเว็บไซต์ reg6.su.ac.th ก่อนน าเข้าระบบ
บริการการศึกษา เพ่ือรองรับการให้บริการนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  5.3 ปรับปรุงรูปแบบ (แปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) รายการค่าใช้จ่าย และข้อมูลต่างๆ ในใบแจ้งยอด
การช าระเงินในระบบบริการการศึกษา (e-Registrar) ในลักษณะเอกสาร 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) เพ่ือรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

5.4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของทุกคณะวิชาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
งานวิเทศสัมพันธ์ (www.interstudent.su.ac.th) และเครือข่ายนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. การจัดตั้ง International Office มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
6.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 

ท่านอธิการบดี ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากทุกคณะวิชา (15 คณะวิชา) เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมกิจกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

6.2 จัดตั้งอนุกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน และผู้แทนจากคณะวิชา 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยผลักดันการจัดตั้งส านักงานการต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office, Silpakorn University) ให้เป็นไปตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัย
ได้วางไว้ รวมถึงการระดมความคิดร่วมกัน ในการจัดท าแผนการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ และการสร้าง
จุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ 

6.3 งานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการเสนอขอจัดตั้งส านักงานการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (International Office, Silpakorn University) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชุดต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2564 มติที่ประชุม เห็นควรจัดตั้ง International Office 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 มติที่ประชุม รับทราบการจัดตั้งส านักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University International Office) 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานกิจการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University International Office)  
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4) ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2564 
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(International Office, Silpakorn University) 

5) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งส านักงานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (International Office, 
Silpakorn University) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ตัวช้ีวัดที ่1.3 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านจ านวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันยื่นค าขอ/

วันรับค าขอ 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ 

1 2001003222 10 มิ.ย. 63/
แก้ไข 5 พ.ย. 
64 

อนุพันธ์ของสารประกอบ 
2,2'-((1อี,1'อี)-(9-(2-คาร์
บอกซีฟีนิล)-6-ไฮดรอกซี -3-
ออกโซ-3ไฮโดรเจน-แซนทีน 
-4,5-ไดริล)บสิ(อีทีน-2,1-ได
ริล))บิส(1,3,3-ไตรเมทลิ-3
ไฮโดรเจน-อินโดล-1-เอียม)
ไอโอไดด ์(2,2'-((1E,1'E)-(9-
(2-carboxy phenyl)-6-
hydroxy-3-oxo-3H-
xanthene-4,5-
diyl)bis(ethene-2,1-
diyl))bis(1,3,3-trimethyl-
3H-indol-1-ium)iodide 
ส าหรับใช้ตรวจวัดไอออน
ไซยาไนด์ และกรรมวิธีการ
สังเคราะห์สารดังกล่าว 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนติย์ วานิชาชีวะ 
นายยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล 
นางสาวพิชญนันท ์ สินธุประเสริฐ, 
นางสาวเบญจวรรณ  ฟักข า 
นางสาวนภาภัทร  มนต์วานิชภักดิ ์ 
นางสาวนิศารตัน ์ กุลจินดา 

วิทยาศาสตร ์

2 2001005057 9 ก.ย. 63/
แก้ไข 29 ก.ย. 
63 

กรรมวิธีการประดิษฐ์
อุปกรณ์น าส่งยาที่กระเพาะ
อาหารรูปแบบรับประทาน
ด้วยพอลิเมอร์สองชนิดจาก
เครื่องพิมพ์สามมิต ิ

ศาสตราจารย ์ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต 
นายฐาปกรณ์ เจรญิยิ่ง  
นายประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ  

เภสัชศาสตร ์

3 2001006387 6 พ.ย.63/
ประกาศ
โฆษณา 
20 ก.ย. 64 

นวัตกรรมวิธีการผลิตแผ่น
เซลลูโลสจากดินสังเคราะห์
เม็ดสีเมลานิน 

นายขจรศักต ์นาคปาน มัณฑนศลิป ์
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สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันยื่นค าขอ/

วันรับค าขอ 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ 

4 2002000891 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์
5 2002000892 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์
6 2002000893 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์
7 2002000894 28 ก.พ. 63 แจกัน นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

8 2002000895 28 ก.พ. 63 แจกัน นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

9 2002000896 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

10 2002000897 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

11 2002000898 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

12 2002000899 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

13 2002000900 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

14 2002000901 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

15 2002000902 28 ก.พ. 63 หมวก นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร มัณฑนศลิป ์

16 2002000903 28 ก.พ. 63 เชิงเทียน รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์

17 2002001485 3 เม.ย. 63 แว่นตา นายกฤษณวงศ ์ศิวะพราหมณส์กลุ สาธิตมัธยม 
18 2002001486 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาวสุญดา ชยาศิสรัตรกร สาธิตมัธยม 
19 2002001487 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาวนวเก้า ชิตวงศ์ สาธิตมัธยม 
20 2002001488 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาวชัญญา ปาลกะวงศ ์ สาธิตมัธยม 
21 2002001489 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาววรรณรักษ์ อร่ามวาณิชย ์ สาธิตมัธยม 
22 2002001490 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาวปราชญ ์ปั้นกล้ า สาธิตมัธยม 
23 2002001491 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาวเตชิดน ีเหล่าเอีย่ม สาธิตมัธยม 
24 2002001492 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ เด็กหญิงกัญชรส นาคสินธุ ์ สาธิตมัธยม 
25 2002001493 3 เม.ย. 63 ช้ันวางของ นางสาวเมืองไทย พิทักษ์ศฤงคาร สาธิตมัธยม 
26 2002001494 3 เม.ย. 63 พรม นายวัชรวีร ์คณาประดิษฐ ์ มัณฑนศลิป ์

27 2002001495 3 เม.ย. 63 โคมไฟ นายวัชรวีร ์คณาประดิษฐ ์ มัณฑนศลิป ์

28 2002001496 3 เม.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายวัชรวีร ์คณาประดิษฐ ์ มัณฑนศลิป ์

29 2002001497 3 เม.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายวัชรวีร ์คณาประดิษฐ ์ มัณฑนศลิป ์

30 2002001498 3 เม.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายวัชรวีร ์คณาประดิษฐ ์ มัณฑนศลิป ์

31 2002001499 3 เม.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายวัชรวีร ์คณาประดิษฐ ์ มัณฑนศลิป ์

32 2002001500 3 เม.ย. 63 ตุ๊กตา นางสาวกรกนก ประดับทอง มัณฑนศลิป ์

33 2002001501 3 เม.ย. 63 ตุ๊กตา นางสาวกรกนก ประดับทอง มัณฑนศลิป ์

34 2002001502 3 เม.ย. 63 ตุ๊กตา นางสาวกรกนก ประดับทอง มัณฑนศลิป ์

35 2002001503 3 เม.ย. 63 เก้าอี ้ นางสาวกรกนก ประดับทอง มัณฑนศลิป ์

36 2002001504 3 เม.ย. 63 ที่น่ัง นางสาวกรกนก ประดับทอง มัณฑนศลิป ์

37 2002001505 3 เม.ย. 63 ที่น่ัง นางสาวกายกานต ์ปลื้มประภากร มัณฑนศลิป ์
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สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันยื่นค าขอ/

วันรับค าขอ 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ 

38 2002001506 3 เม.ย. 63 โต๊ะ นางสาวกายกานต ์ปลื้มประภากร มัณฑนศลิป ์

39 2002001507 3 เม.ย. 63 เก้าอี ้ นางสาวนัทธมณ เพ็ญสว่าง มัณฑนศลิป ์

40 2002001508 3 เม.ย. 63 โต๊ะ นางสาวนัทธมณ เพ็ญสว่าง มัณฑนศลิป ์

41 2002001509 3 เม.ย. 63 โคมไฟ นางสาวธารดา ขาวสุวรรณ มัณฑนศลิป ์

42 2002002464 10-มิ.ย.-63 ของประดับตกแต่ง นายธาตร ีเมืองแก้ว มัณฑนศลิป ์

43 2002002833 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

44 2002002834 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

45 2002002835 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

46 2002002836 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

47 2002002837 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

48 2002002838 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

49 2002002839 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

50 2002002840 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

51 2002002841 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

52 2002002842 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

53 2002002843 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

54 2002002844 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นายอนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์

55 2002002845 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวเวนิกา กังสดาร มัณฑนศลิป ์

56 2002002846 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวเวนิกา กังสดาร มัณฑนศลิป ์

57 2002002847 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวมารสิา หมู่ค า มัณฑนศลิป ์

58 2002002848 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวมารสิา หมู่ค า มัณฑนศลิป ์

59 2002002849 30 มิ.ย. 63 ก าไลข้อเท้า นางสาวมารสิา หมู่ค า มัณฑนศลิป ์

60 2002002850 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นางสาวมารสิา หมู่ค า มัณฑนศลิป ์

61 2002002851 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นางสาวมารสิา หมู่ค า มัณฑนศลิป ์

62 2002002852 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นางสาวมินตรา ปานเหล็ง มัณฑนศลิป ์

63 2002002853 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นางสาวมินตรา ปานเหล็ง มัณฑนศลิป ์

64 2002002854 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นางสาวมินตรา ปานเหล็ง มัณฑนศลิป ์

65 2002002855 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นางสาวมินตรา ปานเหล็ง มัณฑนศลิป ์

66 
2002002856 

30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับส าหรับตกแต่ง
ร่างกาย 

นางสาวมินตรา ปานเหล็ง มัณฑนศลิป ์

67 2002002857 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับหลัง นายอธิกบุตร อินละพัด มัณฑนศลิป ์

68 2002002858 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นายอธิกบุตร อินละพัด มัณฑนศลิป ์

69 2002002859 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นายอธิกบุตร อินละพัด มัณฑนศลิป ์

70 2002002860 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นายอธิกบุตร อินละพัด มัณฑนศลิป ์

-94- 



 
 

-86- 

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันยื่นค าขอ/

วันรับค าขอ 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ 

71 2002002861 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นายอธิกบุตร อินละพัด มัณฑนศลิป ์

72 2002002862 30 มิ.ย. 63 เข็มกลัด นายศตาย ุเฉลิมสวัสดิ์วงศ์ มัณฑนศลิป ์

73 2002002863 30 มิ.ย. 63 แหวน นายศตาย ุเฉลิมสวัสดิ์วงศ์ มัณฑนศลิป ์

74 2002002864 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

75 2002002865 30 มิ.ย. 63 ป่ิน นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

76 2002002866 30 มิ.ย. 63 กระเป๋า นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

77 2002002867 30 มิ.ย. 63 กระเป๋า นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

78 2002002868 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

79 2002002869 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

80 2002002870 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

81 2002002871 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

82 2002002872 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา มัณฑนศลิป ์

83 2002002873 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวสุปรยีา ผนึกด ี มัณฑนศลิป ์

84 2002002874 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวสุปรยีา ผนึกด ี มัณฑนศลิป ์

85 2002002875 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวสุปรยีา ผนึกด ี มัณฑนศลิป ์

86 2002002876 30 มิ.ย. 63 กระเป๋า นางสาวสุปรยีา ผนึกด ี มัณฑนศลิป ์

87 2002002877 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวสุปรยีา ผนึกด ี มัณฑนศลิป ์

88 2002002878 30 มิ.ย. 63 หน้ากากป้องกันสารเคม ี นายภูรณิัฐ มั่งนิมิตร มัณฑนศลิป ์

89 2002002879 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับคอ นายภูรณิัฐ มั่งนิมิตร มัณฑนศลิป ์

90 2002002880 30 มิ.ย. 63 ปลอกแขน นายภูรณิัฐ มั่งนิมิตร มัณฑนศลิป ์

91 2002002881 30 มิ.ย. 63 อุปกรณ์เสรมิส าหรับแว่นตา นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

92 2002002882 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

93 2002002883 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

94 2002002884 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

95 2002002885 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

96 2002002886 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

97 2002002887 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับส าหรับตดิปาก นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

98 2002002888 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับส าหรับตดิปาก นางสาวโศภสิรา บุญวิเศษ มัณฑนศลิป ์

99 2002002889 30 มิ.ย. 63 ก าไลข้อมือ นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง มัณฑนศลิป ์

100 2002002890 30 มิ.ย. 63 ก าไลข้อมือ นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง มัณฑนศลิป ์

101 2002002891 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง มัณฑนศลิป ์

102 2002002892 30 มิ.ย. 63 ก าไลข้อเท้า นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง มัณฑนศลิป ์

103 2002002893 30 มิ.ย. 63 โคมไฟ นายรชต ข้องเกี่ยวพันธ์ มัณฑนศลิป ์

104 2002002894 30 มิ.ย. 63 โคมไฟ นายรชต ข้องเกี่ยวพันธ์ มัณฑนศลิป ์
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105 2002002895 30 มิ.ย. 63 ก าไล นางสาวกุลนาถ สุวรรณไตรย ์ มัณฑนศลิป ์

106 2002002896 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวกุลนาถ สุวรรณไตรย ์ มัณฑนศลิป ์

107 
2002002897 

30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับส าหรับตกแต่ง
ร่างกาย 

นางสาวกุลนาถ สุวรรณไตรย ์ มัณฑนศลิป ์

108 2002002898 30 มิ.ย. 63 สร้อยคอ นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

109 2002002899 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

110 2002002900 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับปาก นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

111 2002002901 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับปาก นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

112 2002002902 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

113 2002002903 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับจมูก นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

114 2002002904 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับจมูก นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

115 2002002905 30 มิ.ย. 63 เครื่องประดับห ู นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

116 2002002906 30 มิ.ย. 63 แหวน นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

117 2002002907 30 มิ.ย. 63 ต่างห ู นางสาวปานเกลา้ สุนทรีวงศ ์ มัณฑนศลิป ์

118 2002002908 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

119 2002002909 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นาวสาวสรัตยา มูหัหมดั มัณฑนศลิป ์

120 2002002910 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

121 2002002911 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

122 2002002912 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

123 2002002913 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

124 2002002914 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

125 2002002915 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

126 2002002916 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

127 2002002917 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

128 2002002918 30 มิ.ย. 63 ภาชนะบรรจุสารระเหย นางสาวสรตัยา มูหะหมดั มัณฑนศลิป ์

129 2002002919 30 มิ.ย. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวณัฐณิชา มากบริบรูณ ์ มัณฑนศลิป ์

130 2002003037 9 ก.ค. 63 ที่กรวดน้ า นางสาวสุพิชฌาย ์คงมี มัณฑนศลิป ์

131 2002003038 9 ก.ค. 63 จานเชิง นางสาวสุพิชฌาย ์คงมี มัณฑนศลิป ์

132 2002003039 9 ก.ค. 63 ถ้วย นางสาวสุพิชฌาย ์คงมี มัณฑนศลิป ์

133 2002003040 9 ก.ค. 63 แจกัน นายธนพร ศรีหงษ ์ มัณฑนศลิป ์

134 2002003041 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

135 2002003042 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

136 2002003043 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

137 2002003044 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์
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138 2002003045 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

139 2002003046 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

140 2002003047 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

141 2002003048 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

142 2002003049 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

143 2002003050 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

144 2002003051 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

145 2002003052 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

146 2002003053 9 ก.ค. 63 ของประดับตกแต่ง นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มัณฑนศลิป ์

147 2002003054 9 ก.ค. 63 ต่างห ู นางสาวเบญญาภา ทองดี มัณฑนศลิป ์

148 2002003055 9 ก.ค. 63 สร้อยคอ นางสาวเบญญาภา ทองดี มัณฑนศลิป ์

149 2002003056 9 ก.ค. 63 สร้อยคอ นางสาวเบญญาภา ทองดี มัณฑนศลิป ์

150 2002003057 9 ก.ค. 63 ก าไล นางสาวเบญญาภา ทองดี มัณฑนศลิป ์

151 2002003058 9 ก.ค. 63 ก าไล นางสาวเบญญาภา ทองดี มัณฑนศลิป ์

152 2002003059 9 ก.ค. 63 เข็มกลัด นางสาวเบญญาภา ทองดี มัณฑนศลิป ์

153 2002004720 20 ต.ค. 63 ฉากก้ัน นางสาวณัฐสรัญ ทัศนธารากร มัณฑนศลิป ์

154 2002004721 20 ต.ค. 63 เก้าอี ้ นางสาวณัฐสรัญ ทัศนธารากร มัณฑนศลิป ์

155 2002004722 20 ต.ค. 63 โถสุขภณัฑ ์ นางสาวปวีณา สุภาจักร ์ มัณฑนศลิป ์

156 2002004723 20 ต.ค. 63 โคมไฟ นายสิทธิพงศ์ เฉลิมลอย มัณฑนศลิป ์

157 2002004724 20 ต.ค. 63 โต๊ะ นายสิทธิพงศ์ เฉลิมลอย มัณฑนศลิป ์

158 2002004725 20 ต.ค. 63 ถาดวางของ นายสิทธิพงศ์ เฉลิมลอย มัณฑนศลิป ์

159 2002004726 20 ต.ค. 63 เก้าอี ้ นายสิทธิพงศ์ เฉลิมลอย มัณฑนศลิป ์

160 2002004728 20 ต.ค. 63 อุปกรณ์เลี้ยงสตัว ์ นายสิรวุฒ ิสาลีฉันท์ มัณฑนศลิป ์

161 2002004729 20 ต.ค. 63 ที่น่ัง นางสาวอันนา คติวานิช มัณฑนศลิป ์

162 2002004730 20 ต.ค. 63 ที่น่ัง นางสาวอันนา คติวานิช มัณฑนศลิป ์

163 2002004731 20 ต.ค. 63 โต๊ะนักเรียน นางสาวสุดามาศ โรจนรัชโยธิน มัณฑนศลิป ์

164 2002004732 20 ต.ค. 63 รถพยาบาล นายสุรตัน ์สุภาทา มัณฑนศลิป ์

165 2002004733 20 ต.ค. 63 กระเป๋าคาดเอว นางสาวปนัดดา ค าบุยา มัณฑนศลิป ์

166 2002005582 9 ธ.ค. 63 ของประดับตกแต่ง รศ.สยมุพร กาษรสุวรรณ มัณฑนศลิป ์

167 2002005583 9 ธ.ค. 63 แหวนบรรจุยาดม ผศ.ปิต ิคุปตะวาทิน มัณฑนศลิป ์

168 2002005584 9 ธ.ค. 63 อุปกรณ์ส าหรับเจาะแผ่น
หนัง 

นางสาวทอปัด วงษาลังการ รศ.ดร.
รัฐไท พรเจริญ 

มัณฑนศลิป ์

169 2002005585 9 ธ.ค. 63 อุปกรณ์ส าหรับเจาะแผ่น
หนัง 

นางสาวทอปัด วงษาลังการ รศ.ดร.
รัฐไท พรเจริญ 

มัณฑนศลิป ์
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170 2002005586 9 ธ.ค. 63 อุปกรณ์ส าหรับเจาะแผ่น
หนัง 

นางสาวทอปัด วงษาลังการ รศ.ดร.
รัฐไท พรเจริญ 

มัณฑนศลิป ์

 
อนุสิทธิบัตร 

ล าดับ เลขที่ค าขอ 
วันยื่นค าขอ/
วันรับค าขอ 

ชื่อเร่ือง 
ผู้ประดิษฐ์/ 
ผู้สร้างสรรค์ 

คณะ 

171 2003000095 17 ม.ค. 63 วิธีการเตรยีมตัวเร่งปฏิกริิยา
ทองค าขาวบนตัวรองรับท่อ
นาโนคาร์บอนผนังหลายชั้น
ที่มีหมู่คาร์บอกซลิด้วย
วิธีการตกผลึกควบคู่กับการ
ยึดเกาะเพื่อใช้เป็นขั้วแคโทด
ส าหรับเซลล์เช้ือเพลิงจุลชีพ 

อาจารย ์ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภ
รังษิกุล 
นางสาวศศิประภา วิลาวลัย ์
นางสาวปัณณพร พูสมจิตต ์

วิทยาศาสตร ์

172 2003000096 17ม.ค.63 กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์
น าส่งยาทางผิวหนังรูปแบบ
ไมโครนีดเดิลส ์
(microneedles) โดยใช้
การเช่ือมขวางอุปกรณ์น าส่ง
ด้วยอุณหภูมิระหว่างพอลิ
เมอร์พอลิอะครีลิกโคมาลีอิก
แอซิด (Poly(Acrylic Acid-
Co-Maleic Acid)) และพอ
ลิไวนลิแอลกอฮอล์ 
(Poly(Vinyl Alcohol)) 

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต  
นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล 

เภสัชศาสตร ์ 

173 2003000425 28 ก.พ.63 องค์ประกอบของ
เครื่องส าอางประเภท
ลิปสติกขึ้นรูปแบบแท่งชนิด
ด้าน(Matte Lipstick) ที่ใช้
ผงสีธรรมชาติเป็นสารให้ส ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉา
ยะบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา ศิ
ริรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา 
สุวรรณชวลิต 
ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง 
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี
นายโกเมศ แสงอุทัย 
นางสาวนวรัตน์ ทวีวุฒิ 

วิทยาศาสตร ์
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อนุสิทธิบัตร 

ล าดับ เลขที่ค าขอ 
วันยื่นค าขอ/
วันรับค าขอ 

ชื่อเร่ือง 
ผู้ประดิษฐ์/ 
ผู้สร้างสรรค์ 

คณะ 

174 2003000931 1 พ.ค. 63 กรรมวิธีการสกัดสารส าคญั
จากฟ้าทลายโจร 

ภก.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน ์ เภสัชศาสตร ์ 

175 2003001044 19 พ.ค.63 อนุภาคนาโนชนิดพอลเิม
อร์รูปแบบยดึติดเยื่อเมือก 
พรีแอคติเวตเทต ไทโอเล
เทต กรดอะคริลิกและ     
เอ็น-ไวนิลไพโรลิโดน 
(Preactivated-thiolated 
acrylic acid/N-
vinylpyrrolidone 
polymeric 
nanoparticles) เพื่อเป็นตัว
พาในการน าส่งยาทางเยื่อบุ
เมือก และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุภาคดังกล่าว  

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต 
นายประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ  
นายไชยกาญจน์ พรพิชณรงค ์

เภสัชศาสตร ์ 

176 2003001045 19 พ.ค.63 ตัวพานาโนไคโตซาน-มาลิอิ
ไมด์และไทโอเลเทต-แอลจิ
เนตจากปฏิกริิยาคลิก
ส าหรับการน าส่งยาและ
กรรมวิธีการเตรียมตัวพา
ดังกล่าว  

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต 
นายประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ  
นายไชยกาญจน์ พรพิชณรงค ์

เภสัชศาสตร ์ 

177 2003001462 30 มิ.ย.63 กรรมวิธีการผลิตแผ่นเยื่อ
พลาสติกทีม่ีองค์ประกอบ
ของอนุพันธ์โรดามีนส าหรับ
ตรวจวัดปริมาณปรอทโดย
สังเกตจากการเปลี่ยนแปลง
สีและผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จาก
กรรมวิธีนี ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกดิ
เทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนติย์ 
วานิชาชีวะ 
อาจารย์ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ ์
นางสาวนฤมล ใจเหล็ก 

วิทยาศาสตร ์

178 2003001463 30 มิ.ย.63 กรรมวิธีการเตรียมน้ ากาวเฮ
มิเซลลูโลสจากเนื้อในเมล็ด
มะขามเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์
จิตกรรมไทย 

อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภ
รังษิกุล 

วิทยาศาสตร ์

179 2003001850 7 ส.ค.63 บรรจภุัณฑส์ีคอมโพสิตย่อย
สลายได้ทางชีวภาพโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกดิ
เทพ 

วิทยาศาสตร ์

-99- 



 
 

-86- 

อนุสิทธิบัตร 

ล าดับ เลขที่ค าขอ 
วันยื่นค าขอ/
วันรับค าขอ 

ชื่อเร่ือง 
ผู้ประดิษฐ์/ 
ผู้สร้างสรรค์ 

คณะ 

วิธีการหล่อจากสารละลาย
ส าหรับตะไคร้อบแห้งและ
กรรมวิธีการผลิต 

180 2003002824 21 ต.ค. 63 วิธีการเตรยีมตัวเร่งปฏิกริิยา
ทองค าขาวบนท่อนาโน
คาร์บอนแบบผนังหลายชั้นที่
มีหมู่คาร์บอกซิลด้วยวิธีการ
รีดักชันโดยโซเดียมโบโร
ไฮดรายเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้า
แคโทดส าหรับเซลล์
เชื้อเพลิงจุลชีพ 

อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภ
รังษิกุล 

วิทยาศาสตร ์

181 2003003028 6 พ.ย. 63 กรรมวิธีการผลิตแผ่นแปะ
ผิวหนังจากกาวไวต่อแรงกด
พอลิเอ็นไวนิลไพโรลิโดนโค
อะคริลิก แอซิด (poly (N-
vinylpyrrolidone-co-
acrylic acid))/ พอลิเมทิล
ไวนิลอีเทอรโ์คมาเลอิก
แอนไฮไดร์ (poly (methyl 
vinyl ether-co-maleic 
anhydride)) 

ภก.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจน
โสภณ, ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต   นางสาวขวัญ
พุทธา อรุณประเสริฐ  

เภสัชศาสตร ์

182 2003003298 9 ธ.ค. 63 แผ่นฟิล์มที่มสีารสกัดตรผีลา
เป็นองค์ประกอบส าหรับ
แปะแผลร้อนในภายในช่อง
ปากและกรรมวิธีการผลิต 

ภญ.รศ.ดร.สุวรรณี พนมสุข 
นางสาวกมลพร ทรงศรีวิทยา 
นางสาวณัฐนรี จันทร์มีศร ี
นายพลช บุณยะตุลานนท์ 
ภญ.ผศ.ดร.นพรัตน์ นันทรตันพงศ์  
ภก.ผศ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจน
โสภณ  

เภสัชศาสตร ์
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ลิขสิทธิ ์

ล าดับ เลขที่ค าขอ 
วันยื่นค าขอ/
วันรับค าขอ 

ชื่อเร่ือง 
ผู้ประดิษฐ์/ 
ผู้สร้างสรรค์ 

คณะ 

183 ลข384189/ด 25 มิ.ย. 63 Episodes No.1-3 ส าหรับ
กลองทิมปานี เพลง 
Timpani Solo Episode 
"One" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

184 ลข384190/ด 25 มิ.ย. 63 Episodes No.1-3 ส าหรับ
กลองทิมปานี เพลง 
Timpani Solo Episode 
"Two" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

185 ลข384191/ด 25 มิ.ย. 63 Episodes No.1-3 ส าหรับ
กลองทิมปานี เพลง 
Timpani Solo Episode 
"Three" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

186 ลข384192/ด 25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Fantastic 
Drums 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

187 ลข384193/ด 25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Hero The 
Overture for Percussion 
Trio 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

188 ลข384194/ด 25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Three 
Movements for 
Percussion Ensemble 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

189 ลข384195/ด 25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Time for 
10 Percussionists 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์

190 ลข384196/ด 25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Timpano 
Solo for 1 drum 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์
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ลิขสิทธิ ์

ล าดับ เลขที่ค าขอ 
วันยื่นค าขอ/
วันรับค าขอ 

ชื่อเร่ือง 
ผู้ประดิษฐ์/ 
ผู้สร้างสรรค์ 

คณะ 

191 ลข385816/ด 20 ส.ค. 63 เพลง The Air มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

192 ลข385817/ด 20 ส.ค. 63 เพลง Exodus มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

193 ลข385818/ด 20 ส.ค. 63 เพลง Red Coral มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

194 ลข385819/ด 20 ส.ค. 63 เพลง Mr.R.G. มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

195 ลข385820/ด 20 ส.ค. 63 เพลง Sleepless มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

196 ลข385821/ด 20 ส.ค. 63 เพลง Nanick มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

197 ลข385822/ด 20 ส.ค. 63 เพลง 2 am มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

198 ลข385823/ด 20 ส.ค. 63 เพลง April Water มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

199 ลข385824/ด 20 ส.ค. 63 เพลง Alone มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

200 ลข385825/ด 20 ส.ค. 63 เพลง And Chill มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิและนายชนุตร ์เตช
ธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์

201 ลข386026/
สิ่งบันทึกเสียง 

31 ส.ค. 63 อัลบั้ม Sunny Trio and 
Jakob Dinesen 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นายรตันะ 
วงศ์สรรเสรญิ) 

ดุริยางคศาสตร ์

202 ลข389186สิ่ง
บันทึกเสียง 

25 ธ.ค. 63 อัลบั้ม Divertimento for 
Classical Percussion 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์
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โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับเลขทะเบียนแล้ว และยังอยู่ในระยะคุ้มครอง ดังนี้ 
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด
ทะเบียน 

ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ
คุ้มครอง 

1 0601000161 17 ม.ค.49 เครื่องพ่นสารละลายขนาด
พกพาโดยใช้ไฟฟ้าสถิต 

ผศ.ดร.บุศรินทร ์เฆษธปะบตุร 
และคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 20 ปี 

2 0701001741 10 เม.ย.50 กระบวนการผลติและ
องค์ประกอบของสีอะครลิิค 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร          
นายนิทัศน์ วิมลไสย 

วิทยาศาสตร ์ 20 ปี 
 

3 0801000586 5 ก.พ. 51 เครื่องทอดและกรรมวิธี
ภายหลังกระบวนการทอด
ส าหรับลดปริมาณน้ ามันดูด
ซับในผลิตภณัฑ์อาหารทอด 

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 
นางสาวดารณี คล้ายเครือ 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 20 ปี 

4 0901004344 ขอ 31ต.ค.51
รับค าขอ25 

ก.ย.52 

กระบวนการผลติสารผสมที่
มีกรด 5-อะมิโนเลวลูินิค (5-
aminolevulenic acid : 
ALA) โดยเช้ือ 
Propionibacterium sp.  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี 
จงเสรีจติต ์

วิทยาศาสตร ์ 20 ปี 

5 0901005886 30 ธ.ค.52 กรรมวิธีการท าแห้งอาหาร
เลี้ยงเช้ือท่ีผ่านการเลี้ยงเช้ือ
โดยใช้สารดูดซบัรูพรุน 

รองศาสตราจารย ์ดร.พรศักดิ์ 
ศรีอมรศักดิ ์

เภสัชศาสตร ์ 20 ปี 

6 1101000089 20 ม.ค. 54 อิเลคโทรดส าหรับตรวจวัด
สารประกอบในกลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟต และกรรม
วิธีการเตรยีมอิเลคโทรด
ดังกล่าว 

นางสาวเจษฎาวรรณ วิจิตร
เวชการ, นายวีระศักดิ์ สรุะ
เรืองชัย, นายอนิรุทธ เอก
คุณธรรม 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 20 ปี 
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 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
7 1102003795 18 ต.ค.56 กล่องใส่อุปกรณส์ านักงาน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
8 1102003796 8 ม.ค.59 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
9 1102003797 19 ธ.ค.56 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
10 1102003798 19 ธ.ค.56 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
11 1102003799  8 ม.ค.59 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
12 1102003800 8 ม.ค.59 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
13 1102003801 12 ก.พ.57 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
14 1102003802 12 ก.พ.57 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
15 1102003803 18 ต.ค.56 กล่องใส่อุปกรณส์ านักงาน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
16 1502001870 19 ต.ค.60 โคมไฟ นางสาวพนิดา พรหมเมตตา มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
17 1502001871 30 ส.ค.61 โคมไฟ นางสาวธนภรณ์ จันทร์เจริญกิจ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
18 1502001872 19 ต.ค.60 เชิงเทียน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
19 1502001873 19 ต.ค.60 เชิงเทียน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
20 1502001874 19 ต.ค.60 เชิงเทียน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
21 1502001875 19 ต.ค.60 เชิงเทียน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
22 1502002266 30 พ.ย.61 เชิงเทียน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
23 1502002267 14 มี.ค.61 ช้ันวางของ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
24 1502002943 14 มี.ค.61 ภาชนะบรรจ ุ รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
25 1502002944 14 มี.ค.61 ภาชนะบรรจ ุ รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
26 1502002945 14 มี.ค.61 ภาชนะบรรจ ุ รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
27 1502002947 14 มี.ค.61 ภาชนะบรรจ ุ รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
28 1502002948 14 มี.ค.61 ภาชนะบรรจ ุ รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
29 1502002949 14 มี.ค.61 ฐานรองภาชนะใส่อาหาร รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
30 1502003749 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
31 1502003750 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
32 1502003751 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
33 1502003752 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
34 1502003753 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
35 1502003754 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
36 1502003755 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
37 1502003756 26 ม.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
38 1502004435 18 พ.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
39 1502004436 2 มี.ค.61 ของประดับตกแต่ง รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
40 1502004489 18 เม.ย.61 แจกัน รศ. ปรีชา ปั้นกล่ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
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 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
41 1702002418 16 ธ.ค.62 ที่ใส่เครื่องเขียน รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
42 1702002421 16 ส.ค.62 โคมไฟ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล้ า มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
43 1702002422 20 ต.ค.63 ช้ินส่วนสิ่งก่อสร้าง นางสาวบงกชพร สุวรรณรตัน ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
44 1702002423 8 มี.ค.62 ฉากก้ัน นางสาวบงกชพร สุวรรณรตัน ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
45 1702002424 16 ธ.ค.62 ที่คั่นหนังสือ นางสาวฐานิศา เนตรด ี มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
46 1702002425 16 ธ.ค.62 ที่คั่นหนังสือ นางสาวฐานิศา เนตรด ี มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
47 1702002426 16 ธ.ค.62 ที่คั่นหนังสือ นางสาวฐานิศา เนตรด ี มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
48 1702002428 30 มิ.ย.63 แผงกันแดด นายอรรถพล จิระทัศนกุล มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
49 1702002429 30 มิ.ย.63 แผงกันแดด นายอรรถพล จิระทัศนกุล มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
50 1702002430 6 พ.ย.61 ประต ู นายอานุภาพ จันทรัมพร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
51 1702002431 16 ธ.ค.62 ที่วางหนังสือ นายอานุภาพ จันทรัมพร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
52 1702002432 16 ส.ค.62 โคมไฟ นายอานุภาพ จันทรัมพร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
53 1702003153 16 ส.ค.62 โคมไฟ นายโสภนัฐ สมรัตนกลุ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
54 1702003154 7 มิ.ย.62 หมอน นางสาวพรพรม ชาววัง มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
55 1702003155 17 ม.ค.63 บ้านสัตว์เลี้ยง นางสาวพรพรม ชาววัง มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
56 1702003156 16 ธ.ค.62 ลวดลายผ้า นางสาวพรพรม ชาววัง มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
57 1702003309 16 ส.ค.62 โคมไฟ นางสาวณัฐพร อมรสรุพันธ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
58 1702003472 10 มิ.ย.63 เสื้อ นางสาวชนากานต ์เรืองณรงค ์

นางน้ าฝน ไลส่ัตรูไกล 
นางสาวยอดขวัญ สวสัด ี

มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 

59 1702003895 5 ก.ค.62 เก้าอี ้ นางสาวชนนิกานต ์เชี่ยวสรรพ
กิจ 

มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 

60 1702003896 5 ก.ค.62 โต๊ะ นางสาวชนนิกานต ์เชี่ยวสรรพ
กิจ 

มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 

61 1702003897 5 ก.ค.62 โต๊ะเครื่องแป้ง นางสาวชนนิกานต ์เชี่ยวสรรพ
กิจ 

มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 

62 1702003898 5 ก.ค.62 เก้าอี ้ นางสาวชนนิกานต ์เชี่ยวสรรพ
กิจ 

มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 

63 1702003899 30 มิ.ย.63 โคมไฟ นายจิตตสิทธ์ิ ถิรประสิทธ์ิพร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
64 1702004129 5 ก.ค.62 เบาะรองนั่ง นางสาวอาคีรา พูลจันทร ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
65 1702004130 5 ก.ค.62 เบาะรองนั่ง นางสาวอาคีรา พูลจันทร ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
66 1702004131 5 ก.ค.62 เบาะรองนั่ง นางสาวอาคีรา พูลจันทร ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
67 1702004304 16 ส.ค.62 โคมไฟ นางสาวอิสรีย ์แสงสรุิยะฉตัร ์ มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
68 1802002110 9 ก.ย.63 โคมไฟ นายจิตตสิทธ์ิ ถิรประสิทธ์ิพร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
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 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
69 1802002111 9 ก.ย.63 โคมไฟ นายจิตตสิทธ์ิ ถิรประสิทธ์ิพร มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 
70 1902003870 

 
6 พ.ย.63 

 
โคมไฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.

วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ  
นางสาวตรัยรัตน์ วิทยาปรีชากุล  
นางสาวพินนา เลาหชัย  
นางสาววรรณิดา สถิติรตั  
นายอภิทาน ลิ้มบริบูรณ ์ 

มัณฑนศลิป ์ 10 ปี 

 

 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
71 1203000694 3 เม.ย. 58 ข้าวเหนียวมูนส าเรจ็รูปแช่

เยือกแข็ง และกรรมวิธีการ
ผลิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ 
ถิธรรมถาวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประสงค์ ศริิวงศ์วิไลชาต ิ
นางสาวศกลวรรณ พ่อธานี 
นางสาวศุภางค์ บุญสิทธ์ิ  

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

72 1203000695 11 ก.พ.58 องค์ประกอบของสีทาเล็บ
ฐานน้ าที่มีกลิ่นหอมและสาร
บ ารุงเล็บ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
นางสาวศรินยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

73 1303000110 23 พย 60 กรรมวิธีการปรับปรุง
คุณภาพผลติภณัฑ์ประเภท
เส้นด้วยกรดและดา่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต อินณวงศ์ 
นางสาวจันจิรา จินโนรส 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

74 1303000111  08 มค 59 น้ าแป้งอิมัลชันและกรรมวิธี
การผลิตที่เหมาะสมส าหรับ
อาหารเลียนแบบ 
กระบวนการทอดระยะสั้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต อินณวงศ์ 
นางพรทิพย์ นิรันตสุข 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

75 1303000234 21 มี.ค.57  องค์ประกอบน้ ายาลา้งเล็บ
จากสารสกัดธรรมชาต ิ

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
นางสาวศรินยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

76 1303000642 11 ก.พ.58 องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์
เจ็ตระบบพ่นหมึกตามสั่ง
แบบต่อเนื่องส าหรับการ
พิมพ์ วัสดุรูพรุนต่ า 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
นายธนาวุฒิ คลังวิสาร 
นางสาวจันทร เหล่าอภริัตน ์

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 
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 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
77 1303000643 14 ธ.ค.58 การใช้กระบวนการวิเคราะห์

เชิงภาพในการวัดมุมสัมผัส
เพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพของน้ ามันทอด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต อินณวงศ์ 
นายคงวุฒิ นิรัตนสุข 
นางสาววรรธกานต์ โสภา 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

78 1303001350 11 ก.พ.58 องค์ประกอบหมึกพิมพ์อิงค์
เจ็ตจากสารใหส้ีธรรมชาติ
ประเภทสีย้อมส าหรับสิ่งทอ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

79 1303001351 3 เม.ย.58 สารปรับสภาพผิวสิ่งทอก่อน
พิมพ์ส าหรับการพิมพ์อิงค์
เจ็ตและกรรมวิธีการผลติ 

นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร  
รองศาตราจารย์ ดร.พรทิพย์ 
ชัยมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

80 1303001504 13 พ.ย.58 องค์ประกอบสีพ่นจากสาร
ให้สีจากธรรมชาต ิ

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
นางสาวศรินยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

81 1403000093 27 ก.ค.57 กรรมวิธีการผลิตโมโนแซค
คาไรด์และโอลโิกแซคคาไรด์
จากกากมะพร้าวด้วยการ
ไฮโดรไลซิสในน้ ากึ่งวิกฤต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ 
คูวิจิตรตาร ุ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

82 1403001035 26 เม.ย.59 กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบ
โดยปราศจากการบ่มเย็น 

ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร  
นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน ์
ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วไิล
ชาติ 
ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

83 1403001784 27 พ.ย. 58 สูตรและกรรมวิธผีลติ
แคบหมูกึ่งส าเร็จรปูแบบข้ึน
รูปใหม ่ส าหรับเตาอบ
ไมโครเวฟ 

นายบัณฑติ อินณวงศ ์                              
นางสาวจันจิรา จินโนรส 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

84 1503000218 8 ธ.ค. 58 กระบวนการเตรยีม
ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้นพร้อม
บริโภคก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อ 

นายบัณฑติ อินณวงศ ์                           
นางสาวจันจิรา จินโนรส 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

85 1503000909 13 พ.ย. 58 กรรมวิธีการผลิตตผงสี
ธรรมชาติและผลติภณัฑ์ที่ได้
จากกรรมวิธีนี ้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
นางสาวศรินยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 
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 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
86 1503000910 26 เม.ย..59 กรรมวิธีการผลิตผงสี

ธรรมชาตโิดยการใช้เลคพาว
เดอร์และผลิตภัณฑ์ท่ีไดจ้าก
กรรมวิธีนี ้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
นางสาวศรินยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

87 1503001019 23 ก.ย. 59  กระบวนการเตรียม
ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อม
บริโภคทีม่ีส่วนผสมของ
เนื้อสัตว ์ก่อนนึ่งฆ่าเช้ือ 

นายบัณฑติ อินณวงศ ์                       
นางสาวจันจิรา จินโนรส 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

88 1503001315 17 มิ.ย.59 สูตรผงมะขามป้อมพร้อมชง
และกรรมวิธีการผลิตผง
มะขามป้อมดังกล่าว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต อณิณวงศ ์       นาง
จันจิรา จินโนรส 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

89 1603000018 20 มี.ค.60 กรรมวิธีการเตรียมชั้นรอง
พื้นจากเมลด็มะขามส าหรับ
งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
ของไทย 

นางสาวณิชนันทน์ เทพศุภ
รังษิกุล 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

90 1603001493 6 พ.ย.60 องค์ประกอบของสีส าหรับ
งานจิตรกรรมไทยสตูรสีอะค
รีลิกท่ีใช้สารไซโลกลูแคน
เป็นสารเพิ่มเนื้อและ
กรรมวิธีการผลิต 

รศ.ดร.สุพรรณ ีฉายะบุตร 
รศ.ดร.พรทิพย ์ ชัยมณ ี
อาจารย์ ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ ์
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิรริักษ์  
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ วรวรร
โณทัย 
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

91 1603001494 5 ต.ค.60 องค์ประกอบของสีส าหรับ
การอนุรักษ์จิตรกรรมไทย
สูตรสีน้ าท่ีใช้สารไซโลกลู
แคน เป็นสารเพิ่มเนื้อและ
กรรมวิธีการผลิต 

รศ.ดร.สุพรรณ ีฉายะบุตร 
รศ.ดร.พรทิพย ์ ชัยมณ ี
อาจารย์ ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ ์
อาจารย์ สุธินี เกดิเทพ 
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ 
เทพศุภรังษิกุล  
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

92 1603001662 13 พ.ย.60  องค์ประกอบของสารปรบั
สภาพผิวฟิล์มโพลีไวนลิ
แอลกอฮอล์ (Polyvinyl 
alcohol ; PVA) ส าหรับ
งานพิมพ์สามมติ ิ

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่าง
ลาภ 
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิรริักษ์ 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 
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 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
อาจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณ
ชวลิต 
อาจารย์ ดร.สุธินี เกดิเทพ 
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี

93 1603001663 3 ก.ค. 61 กรรมวิธีการผลิตสีเมด็
เข้มข้นท่ีมีผงสีธรรมชาติโดย
การหลอมผสมและ
ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากกรรมวิธีนี ้

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร 
อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่าง
ลาภ 
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิรริักษ์ 
อาจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณ
ชวลิต 
อาจารย์ ดร.สุธินี เกดิเทพ 
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

94 1603001901 15 พ.ย. 61 องค์ประกอบยาที่ใช้แป้งข้าว
เหนียวด าดัดแปรทางเคมี
ด้วยออกทินิลซัคซินิค แอน
ไฮดรายด์ (octenyl 
succinic anhydride) เป็น
สารก่ออิมลัชันร่วม 
(coemulsifier) ในนาโน
อิมัลชัน และกรรมวิธีในการ
เตรียมองค์ประกอบยานี ้

ภญ.อ.ดร.วิภาลักษณ ์ปฐมชัย
วิวัฒน์          ภก.รศ.ดร.สน
ทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ ์
ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ ์ 
ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิรยิะ
ประสาธน ์

เภสัชศาสตร ์ 10 ปี 

95 1603001902 11 ก.ย.60 องค์ประกอบยาที่ใช้แป้ง
สับปะรดดดัแปรทางเคมี
ด้วยปฏิกิรยิาคาร์บอกซีเมทิ
เลชัน 
(carboxymethylation) 
เป็นสารช่วยแตกตัวในยา
เม็ดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
และกรรมวิธีในการเตรยีม
องค์ประกอบยานี ้

ภญ.รศ.ดร.สุชาดา พิรยิะ
ประสาธน ์
ภก.ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ ์
ภก.รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัท
วาภิรัติ ์
ภญ.รศ.ดร.จุไรรตัน์ นันทานิช  
ภญ.อ.ดร.วิภาลักษณ์ ปฐมชัย
วิวัฒน์  

เภสัชศาสตร ์ 10 ปี 

96 1603002438 9 มิ.ย.60  องค์ประกอบของสีทาเล็บ
ชนิดลอกออกได้ซึ่งมี
ยางพาราเป็นองค์ประกอบ 

รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร 
รศ.ดร.พรทิพย ์ ชัยมณ ี
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิรริักษ์ 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 
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 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
อาจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณ
ชวลิต 
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี

97 1703000024 17 ม.ค. 62 กรรมวิธีการสกัดสารโพลี
แซคคาไรด์จากเมลด็มะขาม 

นางพรทิพย์ ชัยมณ ี วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

98 1703000068  26 ม.ค.61 องค์ประกอบสารตั้งต้นใน
การเกิดฟลิ์มเงินและตัว
รีดิวซ์ในการเตรยีมฟิลม์
โลหะเงิน ส าหรับงานเคลือบ
พื้นผิววัสดุโพลีเมอร์ชนิด
อะคริโลไนไตรล-์บิวทาได
อีน- สไตรีน 

อาจารย ์ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ                
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร         
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ 
ชัยมณ ี        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา 
สุวรรณชวลิต  อาจารย์ ดร.
สุธินี เกิดเทพ                        
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์                   
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

99 1703000069 13 พ.ย.61 องค์ประกอบของหมึก
ปากกาชนิดกันน้ าส าหรับ
งานศิลปะจากสีธรรมชาติ
ฐานสารละลาย 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณ ี 
ฉายะบุตร   
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิรริักษ์                  
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย             
อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ              
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

100 1703000130  3 เม.ย. 2563  องค์ประกอบของสารกั้นสี
จากน้ ายางพาราส าหรับการ
เพนท์ผ้าด้วยเทคนิคบาติก 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร  อาจารย์ฉันทนา 
วัยนิพิฐพงษ์                    
อาจารย์ ดร.สุธินี เกดิเทพ  
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี                           
นายโกเมศ แสงอุทัย 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

101 1703000164  11 เม.ย.62 องค์ประกอบของสีรองพื้น
งานจิตรกรรมเพื่อปรบัสภาพ
วัสดุทุกพื้นผิวแบบมลัติ
ฟังก์ชันส าหรับงาน
จิตรกรรมไทยและศิลปะร่วม
สมัย 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร นางสาวศรณิยา 
ปานมณ ี 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 
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 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
102 1703001022 29 ต.ค. 61 สูตรและกรรมวิธีการผลิต

โดนัทยีสต์ทอดปราศจาก
กลูเตน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประสงค์ ศริิวงศ์วิไลชาต ิ  
นางสาวชนิกร คงพาณิชย์
ตระกลู 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

103 1703001023 10 มิ.ย.63 สูตรและกรรมวิธีการผลิต
ไอศกรีมมะม่วงสอดไส้ลูก
หม่อนแบบแท่งเคลือบชอค
โกแลตขาว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประสงค์ ศริิวงศ์วิไลชาต ิ 
นางสาวจิราภรณ์ เกิดเจริญพร 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

104 1703001625  10 พ.ค.61 องค์ประกอบของหมึก
ปากกาชนิดกันน้ าส าหรับ
งานศิลปะจากสีธรรมชาติ
ฐานน้ า 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณ ี 
ฉายะบุตร  
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์                         
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย 
อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ                  
นางสาวศรณิยา ปานมณ ี 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

105 1703001982 15 พ.ย. 62 กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มสี
ธรรมชาติที่เป็นพอลิเมอร์กับ
ผงสีธรรมชาติชนิด เลค พิก
เมนต์(Lake pigment) โดย
การหล่อจากสารละลาย และ
ผลิตภณั์ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้

อาจารย์ ดร.สุธินี เกดิเทพ                       
รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณ ี 
ฉายะบุตร          
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย ์
ชัยมณ ี
อาจารย์ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์ 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

106 1703002181 15 พ.ย. 61 องค์ประกอบของ
เครื่องส าอางประเภท
ลิปสติกที่ใช้ผงสีธรรมชาติ
เป็นสารใหส้ ี

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณ ี 
ฉายะบุตร, นางสาวศริณยา 
ปานมณ ี 

วิทยาศาสตร ์ 10 ปี 

107 1703002511 
 

9 ก.ย. 63 
 

กรรมวิธีการสกัดรังนก
เพื่อให้ได้เอพิเดอร์มสิโกรท
แฟคเตอร ์ (Epidermal 
Growth Factor, EGF) 

ศาสตราจารย์.ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต 

เภสัชศาสตร ์
 

10 ปี 

108 1803002808 
 

29 ก.ย.63 
 

องค์ประกอบของ
เครื่องส าอางประเภทบลัช
ออน (Blush on) ชนิดครีม 
ที่ใช้ผงสีธรรมชาตเิป็นสาร 
ให้สี 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี 
ฉายะบุตร นางสาวศรณิยา 
ปานมณ ี
นายโกเมศ แสงอุทัย 
อาจารย์ ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ ์
อาจารย์ ดร.สุธินี เกดิเทพ 

วิทยาศาสตร ์
 

10 ปี 
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 อนุสิทธิบัตร 
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
109 1803002931 

 
20 ต.ค.63 

 
สูตรและกรรมวิธีการผลิต
แผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตน
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงใจ ถิร
ธรรมถาวร 
นางสาวเพชรัตน ์ประกายวัชระ 
นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน ์

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 10 ปี 

110 1903002341 
 

9 ธ.ค.63 
 

กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์
น าส่งยาที่กระเพาะอาหาร
รูปแบบรับประทานจาก
เครื่องพิมพ์สามมิต ิ

ศาสตราจารย ์ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต        
นายประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ                
นายฐาปกรณ ์เจรญิยิ่ง 

เภสัชศาสตร ์ 
 

10 ปี 

 

ลิขสิทธิ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
111 ลข 163634 

/ว1.2533  
วรรณกรรม 

13 กค 50 โปรแกรมพิมพ์เช็ค มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

112 ลข 163635 
/ว1.2534  
วรรณกรรม 

13 กค 50 ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร (e-meeting) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (ว่าที่ 
รต.บรรพต ดลวิทยากุล) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

113 ลข 163637 
/ว1.2535  
วรรณกรรม 

13 กค 50 ระบบจองห้องพัก มหาวิทยาลยัศิลปากร (ว่าที่ 
รต.บรรพต ดลวิทยากุล) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

114 ลข 163638 
/ว1.2536  
วรรณกรรม 

13 กค 50 ระบบแสดงดิสเพลย์บนจอพ
ลาสม่า ศูนย์คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร (ว่าที่ 
รต.บรรพต ดลวิทยากุล) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

115 ลข 163636 
/ว1.2537 
วรรณกรรม 

13 กค 50 ระบบจองเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร (ว่าที่ 
รต.บรรพต ดลวิทยากุล) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

116 ลข 163639 
/ว1.2538  
วรรณกรรม 

13 ก.ค.50 การจัดท าฐานข้อมลูค าศัพท์
ด้าน IT เพื่อการสืบค้นผ่าน
ระบบเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(นางสาวบุญมี ตระกลูชัยศรี) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

117 ลข 163640 
/ว1.2539  
วรรณกรรม 

13 ก.ค.50 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่องานประกัน
คุณภาพของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(นางสาวบุญมี ตระกลูชัยศรี) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 
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ลิขสิทธิ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
118 ลข 163641 

/ว1.2540  
วรรณกรรม 

13 ก.ค.50 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การมอบหมายงานผ่าน
ระบบเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(นางสาวบุญมี ตระกลูชัยศรี) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

119 ลข 177739 
/ว1.2667  
วรรณกรรม 

8 ม.ค. 51 ระบบ Database GIS พื้นที่
ภาคตะวันตก 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ดร.วรพจน์ ชอบธรรม 
นางสาวณัฐสิรี ลิม้ทองสุข 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลย ี

25 ปี 

120 ลข 177740 
/ว1.2668   
วรรณกรรม 

8 มค.51 ระบบ GIS internet Map 
Server 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ดร.วรพจน์ ชอบธรรม 
นางสาวณัฐสิรี ลิม้ทองสุข 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

121 ลข 180436 
/ว1.2737  
วรรณกรรม 

25 ก.พ. 51 โปรแกรมส าเร็จรูปการจดั
สมดลุสายประกอบ LB Pro 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ 
วัฒนสังสุทธิ ์
อ.จารย์ชูศักดิ์ พรสิงห ์

วิศวกรรมศาสตร์ฯ 25 ปี 

122 ลข 201386 
/ว1.3011  
วรรณกรรม 

20 ม.ค. 52 ระบบฐานข้อมลูงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร (ว่าที่ 
รต.บรรพต ดลวิทยากุล) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

123 ลข 201387 
/ว1.3012  
วรรณกรรม 

20 ม.ค. 52 ระบบสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร (ว่าที่ 
รต.บรรพต ดลวิทยากุล) 

ส านักดิจิทลั
เทคโนโลยี  

25 ปี 

124 ลข281637/
ว.29937 

31 ตค 55 คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์เสรี
ทางสถิติ PSPP ส าหรับผู้
เริ่มต้น 

นางสาวลาวลัย์ ศรัทธาพุทธ เภสัชศาสตร ์ ตลอดชีวิต 

125 ลข308366/
ว.34698  

วรรณกรรม 

30 กค 57 คัมภีรเ์บี้ยยังชีพ นายศรายุทธ แสนมี และนาย
ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์

ส านักบริการ
วิชาการ 

ตลอดชีวิต 

126 ลข330162/
ศ7.17227  
ศิลปกรรม 

5 ตค 58 พระพุทธ (image of 
Buddha) 

นางสาวพรพรม ชาววัง มัณฑนศลิป ์ ตลอดชีวิต 

127 ลข378351/ศ 
โสตทัศนวสัด ุ

8 พ.ย. 62 หมอยาภูมปิัญญาชาวบ้าน
ตอนท่ี 1 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (รศ.ดร.
นันทนิตย์ วานิชาชีวะ) 

วิทยาศาสตร ์ 25 ปี 

128 ลข384189/ด 1 กย 63 Episodes No.1-3 ส าหรับ
กลองทิมปานี เพลง 
Timpani Solo Episode 
"One" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 
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ลิขสิทธิ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
129 ลข384190/ด 1 กย 63 Episodes No.1-3 ส าหรับ

กลองทิมปานี เพลง 
Timpani Solo Episode 
"Two" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

130 ลข384191/ด 1 กย 63 Episodes No.1-3 ส าหรับ
กลองทิมปานี เพลง 
Timpani Solo Episode 
"Three" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

131 ลข384192/ด 1 กย 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Fantastic 
Drums 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

132 ลข384193/ด 1 กย 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Hero The 
Overture for Percussion 
Trio 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

133 ลข384194/ด 1 กย 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Three 
Movements for 
Percussion Ensemble 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

134 ลข384195/ด 1 กย 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Time for 
10 Percussionists 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

135 ลข384196/ด 1 กย 63 บทประพันธ์เพลงดเิวอร์ติ
แมนโตส าหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Timpano 
Solo for 1 drum 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

136 ลข385816/ด 24 สค63 เพลง The Air มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 
 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 
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ลิขสิทธิ ์
ล าดับ เลขที่ค าขอ วันที่รับจด

ทะเบียน 
ชื่อเร่ือง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ คณะ อายุความ

คุ้มครอง 
137 ลข385817/ด 24 สค63 เพลง Exodus มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย

รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

138 ลข385818/ด 24 สค63 เพลง Red Coral มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

139 ลข385819/ด 24 สค63 เพลง Mr.R.G. มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

140 ลข385820/ด 24 สค63 เพลง Sleepless มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

141 ลข385821/ด 24 สค63 เพลง Nanick มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

142 ลข385822/ด 24 สค63 เพลง 2 am มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

143 ลข385823/ด 24 สค63 เพลง April Water มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

144 ลข385824/ด 24 สค63 เพลง Alone มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

145 ลข385825/ด 24 สค63 เพลง And Chill มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิและนายช
นุตร ์เตชธนนันท์) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

146 ลข386026/
สิ่ง

บันทึกเสียง 

1 กย63 อัลบั้ม Sunny Trio and 
Jakob Dinesen 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
รัตนะ วงศ์สรรเสรญิ) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 

147 ลข389186
สิ่ง

บันทึกเสียง 

28 ธค63 อัลบั้ม Divertimento for 
Classical Percussion 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (นาย
เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม) 

ดุริยางคศาสตร ์ 25 ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ โครงการบริการ

วิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบของการด าเนินโครงการ และรายงานพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย รวมทั้ง
ประโยชน์/คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายได้รับ)  

ในส่วนของคณะได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ จ านวน 45 โครงการ โดยมี
รายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้ 

คณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

1. จิตรกรรม 
ประตมิากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

1.1 โครงการสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาพถ่ายส าหรับช่างภาพรุ่น
ใหม่ของติมอร์ เลสเต้ (ออนไลน์) 

 

- เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถน า
ความรู้/เทคนิคการถ่ายภาพไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ผ่านการถา่ยทอด
เรื่องราวจากภาพถ่าย รวมถึงสะทอ้นการ
รับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกเเละเข้าใจ โดย
ไม่ต้องมีค าบรรยาย 
  - ส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่าย
ผ่านการเล่าเรื่อราว วิธีชีวิตของมนุษย์ใน
แง่ต่างๆ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ สบืสาน 
วิธีการถ่ายภาพให้คงอยู่สบืไป 
  - ส่งเสริมความร่วมมือเชิงวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น ไทย และติมอร์ เลสเต้ 

คณะจติรกรรม 
ประตมิากรรมและภาพ
พิมพ์ ร่วมกับภาคี
ภายนอก คือ สมาคม
ภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โครงการได้รบัการ
สนับสนุนจาก The 
Japan Foundation Asia 
Centre 

1.2 โครงการนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคลน้อมเกล้าฯ แสดงความยินดีในโอกาส
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม
พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี 
ทรงรับพระราชทานปรญิญาบัตร ปรชัญา
ดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา ทัศนศลิป์  คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะ ประเภท
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม 
ในลักษณะของงานส่วนพระองค์ในสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อสาธารณชน 

คณะจติรกรรมฯ ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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คณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

1. จิตรกรรม 
ประตมิากรรมและ
ภาพพิมพ์ (ต่อ) 

1.3 โครงการนิทรรศการศลิปนิพนธ์
ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2563 (ออนไลน์) 

- เป็นการแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 

คณะจติรกรรมฯ 

1.4 โครงการวารสารศลิป์ พีระศร ี
คณะจติรกรรมฯ ฉบับออนไลน ์

- เพือ่เป็นการเผยแพร่บทความวิชาการที่
เกี่ยวกับศิลปะของนานาอารยประเทศและ
ประเทศไทย 

คณะจติรกรรมฯ 

1.5 โครงการเปิดบา้นจิตรกรรมฯ 
คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

- การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ใน
กระบวนการศกึษา พร้อมทั้งเปิดหอ้งปฏบิัติการ
ของแต่ละภาควิชา และจัดให้มีการประกวด
วาดภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

คณะจติรกรรมฯ 

1.6 โครงการนิทรรศการจติวิญญาณ
แห่งบุโด: ประวตัิศาสตรศ์ิลปะการ
ต่อสู้ของญี่ปุ่น 

-การจัดแสดงนิทรรศการร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลศิลปวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

คณะจติรกรรมฯ ร่วมกับ
คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1.7 โครงการการบรรยายเผยแพร่
ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ศิลปินและศาสตราจารยศ์ิลปะรับเชิญ
นานาชาติปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) 

-จัดบรรยายเรื่องผลงานศิลปะและแนว
ทางการสร้างสรรค์ของศิลปินรับเชิญและ
วิจารณ์ผลงานศิลปะของนักศึกษาโดยศิลปิน
รับเชิญ ผ่านทางระบบออนไลน์ 

คณะจติรกรรมฯ 

1.8 โครงการการบรรยายเผยแพร่
ความรู้ ครั้งท่ี 1 (ออนไลน์) ภายใต้
โครงการ Re-Inventing พลิกโฉม
มหาวิทยาลยัศลิปากร ในหัวข้อ " เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการสรา้งสรรค์และวิจัยด้าน
ศิลปะ : Digital Technology for 
Artistic Creativity and Research" 

- เกิดความร่วมมือและความเข้าใจในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
วิจัยด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 

คณะจติรกรรมฯ 

2. สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

2.1 ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนดา้นการ
ออกแบบเมืองและสรรคส์รา้ง 

- เกิดความร่วมมือในด้านการออกแบบและ
พัฒนาเมืองกับหน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษาช้ันน าในประเทศต่างๆ 
- การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ ชุมชน ในการออกแบบและ
พัฒนาเมือง 
- มหาวิทยาลัยพลิกโฉมบทบาทของ
สถาบันการศึกษาบูรณาการสาขาวิชาการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
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คณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

2. สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (ต่อ) 

 ออกแบบและพัฒนาเมืองในไทย เข้ากับ   
องค์ความรู้ในระดับอาเซียน 
- ชุมชนเมืองในสังคมไทย มีคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
กายภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2.2 ประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรม
ลดการใช้พลังงานและการปลดปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกในอาคาร 

- เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างชาติ สร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้ในระดับ
นานาชาติ 
- เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการ
ลดใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในอาคาร จากผู้เช่ียวชาญในประเทศ
และต่างประเทศ 
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าด้าน
วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อความ
ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับวิทยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้แก ่
1. University of 
Sheffield, UK 
2. Californai Light 
Technology, UV Davis, USA 
3. Energy and 
Efficiency Institute, UC 
Davis, USA 
4. Lawrence Berkeley 
National Laboratory, USA 

2.3 ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีอาคาร
และการก่อสร้าง 

- บุคลากรในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และ
บูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีอาคารและ
การก่อสร้างไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เกิดความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับบริษัท สยามสินธร 

จ ากัด  

2.4 ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจยั
แบบบูรณาการด้านมรดกโลก เมือง
สร้างสรรค์ และภมูิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

- เกิดเครือข่ายท างานวิจัยและการพัฒนา
องค์ความรู้ในระดับนานาชาติกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในระดับ
นานาชาติ 
- ยกระดับแหล่งมรดกทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการ
สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานทรัพยากร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 1. ส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม   
2. กรมศิลปากร  
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คณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

2. สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (ต่อ) 

 อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานใน
ระดับสากล 

3. สมาคมอิโครโมสไทย  
4. ส านักงานสง่เสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)  
5. องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
(องค์การมหาชน)  
6. อุทยานประวตัิศาสตร์
อยุธยา  
7. จังหวัดเพชรบูรณ์:  
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
และเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศโดยเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่   
1. Deakin 
University, Australia  
2.. Australian National 
University, Australia  
3. University of 
Hawaii at Manoa, USA 

2.5 ศูนย์บูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ในการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้ใช้
อาคารและสภาพแวดล้อม 

- บุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการ
พัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้อาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบหรือปรับปรุง
อาคาร หรือการบริหารจัดการอาคารให้มี
คุณภาพที่ดีต่อผู้ใช้อาคารเพิ่มมากขึ้น 
- เกิดความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และหน่วยงานต่างประเทศ ในด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและ
สภาพแวดล้อม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับวิทยากรจาก
หน่วยงาน National 
University of 
Singapore 
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คณะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

2. สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (ต่อ) 

2.6 โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรตันโกสินทรแ์ละเมอืงเก่า 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
และน าไปสู่การขับเคลื่อนและผลกัดันให้
แต่ละเมืองไดด้ าเนินการตามกรอบแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเกา่ให้
สัมฤทธ์ิผลต่อไป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในจังหวัด และ
ชุมชนในเขตพื้นท่ีเมืองเก่า
จังหวัดตรัง อุทัยธานี และ
ฉะเชิงเทรา 

2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (TACT) 
ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1 

- เกิดองค์ความรู้และเทคนิคการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม  
- เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้
เป็นผู้น าในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ สืบสาน สถาปัตยกรรมไทยให้
ด ารงสืบไป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับองค์กร World 
Monument Fund แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.8 โครงการ “การศึกษา ส ารวจ และ
จัดท าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
เก่าอุทัยธานี” 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมกลไกการอนรุักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี ซึ่งเป็น
มาตรการและเครื่องมือส าคญัที่ช่วยให้คน
ในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ
ของมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองเก่า
อุทัยธานี รวมทั้งประวัติศาสตร์ 
องค์ประกอบเมืองที่ส าคญั และตระหนัก
ถึงปัญหาภัยคุกคามของพื้นที ่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในจังหวัด และ
ชุมชนในเขตพื้นท่ีเมืองเก่า
จังหวัดอุทัยธาน ี

3. โบราณคด ี 3.1 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยูเ่พื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 

- คณะฯ ด าเนินโครงการต่อในปีท่ี 2 โดย
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนเดิมคือ บพท. 
- ชุมชนได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ งานศิลปกรรมและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
- ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดใน
ด้านต่างๆ ได้ 

คณะโบราณคดี ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่ 
โรงเรียนดรณุาราชบุร ี
และ โรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี

3.2 โครงการพัฒนาคลังข้อมูล
สารสนเทศศลิปวัฒนธรรมเมืองราชบุรี
และการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 
(Learning City) : ประวัติศาสตรแ์ละ
ศิลปวัฒนธรรม 

- เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจชุมชน
และกลไกการร่วมพัฒนาเมืองในระยะยาวได้
อย่างยั่งยืน 
- มีเครือข่ายสถาบันชุมชนที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเมืองยั่งยืน 

คณะโบราณคดี ร่วมกับ 
คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะศึกษาศาสตร ์
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  - มีระบบและคลังข้อมูลดิจิตอลส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
การเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคตะวันตก 

 

4. มัณฑนศลิป ์ - - - 
5. อักษรศาสตร ์ 5.1 โครงการบริการวิชาการ แรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะที่
เกิดจากทัศนียภาพและการท่องเทีย่ว 

- นักศึกษาและผู้สนใจ ในชุมชน อ.คลองวาฬ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ที่เกิดจากแรงบรรดาลใจ ได้รับ
ประสบการณ์ทางศิลปะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางศิลปะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาตนเองต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย
ให้การตอบรับเป็นอย่างดี 

คณะอักษรศาสตร ์

6. ศึกษาศาสตร ์
 

6.1 โครงการประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 
The 8th  International 
Conference on Education (ICE 
2021) and The 17th  National 
Conference “Innovative 
Education: Future and 
Challenge in Educational 
Research on Teaching and 
Learning toward Professional 
Development”  
 

- เป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งหน่วยวิจัยและนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งไทยและ
ต่างประเทศที่มีผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
ได้เสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยสาขาการศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่  
1. Universiti Sains 
Malaysia  
2. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
3. สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  
4. ที่ประชุมคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ทปคศ.)  
5. คณะครศุาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
7. คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
8. คณะศึกษาศาสตร์  
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6. ศึกษาศาสตร ์
(ต่อ) 
 

  และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
9. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
11. คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  
12. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม  
13. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  
14. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  
15. คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง   
16. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6.2 โครงการ “การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันา
นวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน” 
ภายใต้โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ง 
 
 
 

- ครูสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ 
กองบริหารงานวิชาการ 
และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
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6. ศึกษาศาสตร ์
(ต่อ) 
 

6.3 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง  
ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การ
ท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทยใน
วิถี Next Normal 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการจัด
โครงการสัมมนาวิชาการอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ท าให้เกิดการเรียนรู้คู่การฝึกปฏิบตัิอย่าง
มืออาชีพ  และได้เครือข่ายทางวิชาการด้าน
นันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาระหว่าง
นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่ 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

6.4 โครงการประกวดภาพถ่ายและ
นิทรรศการภาพถ่าย“ศิลปะและ
วัฒนธรรม : สสีันแห่งชีวิต (Color of 
Life  : Art and Culture)”  
ปีท่ี 6 หัวข้อ “Change” 

- ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามและ
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ จากเข้า
ร่วมการประกวดและผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่ 
สมาคมธรุกิจการถ่ายภาพ 

6.5 โครงการฝึกอบรมการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-
2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ประสานงานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด (Online) รุ่นที่ 1-5 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนพนักงาน/ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

6.6 โครงการฝึกอบรมการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-
2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ประสานงานแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด (Online)  รุ่นที่ 6-8 

- เพื่อให้บริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-
2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนพนักงาน/ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

6.7 โครงการย่อยท่ี 4 รูปแบบการ
พัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นฐานเพื่อ
เสรมิสร้างการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 

- ชุมชนได้รับผลจากการใช้รูปแบบจะ
ก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจ
กว้างขวางขึ้น และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อาจจะท าให้เกิดอาชีพใหม่ที่ยังไม่มีใน
ปัจจุบันได้ จะช่วยสร้างรายได้ให้กับบุคคล 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ 
คณะโบราณคดี มศก.
,คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มศก. และหอศิลป์ 
มศก.  
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 และการเป็นผู้ประกอบการส าหรบั
ผู้เรยีนในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ชุดโครงการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนา
ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจชุมชน) 

และชุมชน บนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- มีระบบและคลังข้อมูลดิจิตอลส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
การเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคตะวันตก 

 

7. วิทยาศาสตร ์ - - - 
8. เภสัชศาสตร ์ 8.1 โครงการประชุมวิชาการ “สังคม

ร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งท่ี 5 
(ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ : 
Zoom Meeting)  
 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัคซนี
ป้องกันโรค COVID-19 และนโยบายของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้วัคซีน การ
จัดการความเครียดในสถานการณ ์
COVID-19 และการส่งเสริมสุขภาพด้วย
สมุนไพรต้านไวรสั 
- เกิดการเตรียมความพร้อมของเภสัชกร
ส าหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและ
ประชาชนท่ัวไป 
- เกิดการพัฒนาความรู้และแบ่งปันให้กับ
เภสัชกรเพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม 
- เพื่อให้เภสัชกรได้ตดิตามความกา้วหน้า 
ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ  ที่จะช่วย
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรบัการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ทางสังคม
ในด้านสุขภาพและสาธารณสุขท่ีเกิดขึ้น
ช่วง COVID-19 หรือหลัง COVID-19 ได้
อย่างมั่นคง  

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
นครปฐมและโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา 

 8.2 โครงการตรวจหาสเตียรอยด์ใน
ต ารับยาแผนโบราณและผลิตภณัฑ์
เสรมิอาหาร  

- ได้ทราบผลการตรวจหาผลิตภัณฑ์ท่ี
น าส่งตรวจว่ามีการปนเปื้อนหรือ
ส่วนผสมสเตียรอยด์หรือไม่ หากพบจะเลิก
รับประทานหรือเลิกใช้ 

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองปากโลง 

9. วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

- - - 
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10. ดุริยางค
ศาสตร ์

 10.1 Feroci Philhamonic Winds -  เป็นการจัดการเเสดงระดมทุนร่วมกับ
นักร้องที่มีช่ือเสียงภายนอก ร่วมกันหา
ผู้สนับสนุนร่วมกัน  
- มีการเชิญเยาวชนนักดนตรีที่มีจิตอาสา
มาร่วมบรรเลงร่วมกับนักร้องเเละดารา 
เพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคณุค่าในเรื่องจิตอาสา 
เเละการเรียนรู้จากมืออาชีพของเยาวชน  

คณะดุริยางคศาสตร์ 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย
ภายนอก คือ กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 
 

10.2 Silpakorn Summer Music 
School 

- เยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
ศาสตร์ดนตรีตะวันตกอย่างถูกต้องจาก
คณาจารย์และผู้เช่ียวชาญทางดนตรี 
- เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถทางดนตรี และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

10.3 Silpakorn Percussion 
Academy by Silpakorn 
Percussion Group 

- เป็นโครงการทีให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงถึงความ
ต้องการให้ทางคณะจัดอย่างแท้จริง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งมายังทีมงาน
ถึงเรื่องที่ต้องการให้วิทยากรบรรยาย  
- เป็นการบริการวิชาการที่ให้บริการกระจาย
ไปยังภูมิภาคตะวันตก ให้ชุมชนได้รับความรู้ 
โดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่กรุงเทพฯ 
- เป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้จากวิทยากร
ผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ใช้อุปกรณจ์ริง 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
ร่วมกับภาคภีายนอก 
ได้แก่ 1. โรงเรียนสารสิทธ์ิ
พิทยาลัย จ.ราชบรุ ี
2. วิทยาลัยนาฏศลิป 
สถาบันบณัฑติพัฒนศิลป ์ 
ศาลายา จ.นครปฐม 
3. โรงเรียนอุดมศึกษา 
(ลาดพร้าว) กรุงเทพฯ 
4. โรงเรียนเซ็นคาเบรียล 
กรุงเทพฯ 

11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

11.1 โครงการต้นแบบการบรูณาการ
ภาคเกษตร/ปศสุัตวต์ามแนวคดิ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของ
ชุมชนต าบลกุยเหนือ อ าเภอกุยบุร ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

- เพื่อศึกษาต้นแบบของชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชนกุยบุรี  
 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก
ได้แก่ส านักงานเกษตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

11.2 โครงการฟื้นฟูและยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนและสังคมต าบลสาม
ร้อยยอดแบบบรูณาการ 

- เพื่อส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
และเกดิการบรูณาการภายในชุมชนสาม
ร้อยยอด  

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย
ภายนอก ได้แก ่
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11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
(ต่อ) 

  1.ส านักงานเกษตรอ าเภอ
สามร้อยยอด 
2.ส านักงานประมงอ าเภอ
สามร้อยยอด 

11.3 โครงการการพัฒนากลุม่วิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกกล้วยและเลี้ยงแพะขนุ
และการพัฒนาสินค้า OTOP 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าใหก้ับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยและเลีย้งแพะ
ขุน  
- ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนไร่
ใหม่พัฒนา  

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย
ภายนอก ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ใหม่
พัฒนา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

12. วิทยาการ
จัดการ 

- - - 

13. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13.1 โครงการจัดตั้งศูนย์นวตักรรมสื่อ
เสมือนจริง Immersive Media Lab 
หรือ IML SU 

- เกิดผลงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 
รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะ
ความสามารถให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนา
ผลงานต่อไปในอนาคต    

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ 1.สมาคม 
ผู้ประกอบการแอนิเมชั่น
และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ไทย หรือ TACGA 
2.สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์
ไทย หรือ DCAT 
3.สมาคมธรุกิจบางกอกเอ
ซีเอ็มซิกกราฟ หรือ ACM 
Siggraph Bangkok 
Chapter  
4.สมาคมอตุสาหกรรม
ซอฟแวร์เกมไทย หรือ TGA 
5. สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่ง
ประเทศไทย E-LAT 
6.บริษัท ศูนย์นวัตกรรม
การออกแบบดิจิทัลและ
เทคโนโลยี จ ากัด 
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13. เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 

13.2 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
แบบใหม่ผ่านทาง Interactive 
Learning  - เกม New Horizons 
ภายใต้โครงการความร่วมมือในการ
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนดิจิทลั  
ระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทัล และบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) และมหาวิทยาลัยศลิปากร   

- เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และการ
พัฒนาก าลังคนดิจิทัล ผ่านทาง 
Interactive Learning   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั และและ
บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

13.3 โครงการศึกษาส ารวจความคดิเห็น
ผู้บริโภคต่อการใช้บริการตลาดสด 

- ได้รับข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตลาด
สดในประเทศไทยให้มีคุณภาพสินค้าและ
บริการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ มลูนิธิชีววิถ ี

13.4 โครงการร่วมด าเนินการกจิกรรม
พัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content 
ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนา 
คลัสเตอร์ SME ประจ าปี 2564 
ระหว่างส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ
มหาวิทยาลยัศิลปากร (มศก.) 

- พัฒนาผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้วยการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- พัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรกุผ่าน
การจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสรา้งการ
รับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ของไทยให้กับ ผูบ้ริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว) 

13.5 โครงการภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลยัเฝา้ระวังและประเมนิสื่อ
ปลอดภัยและสรา้งสรรค์เพื่อ “การเชิด
ชูเกียรตสิื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” 

- เป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจให้แกผู่้ผลิตสื่อ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสื่อออนไลน์ท่ีมีคุณภาพต่อ
ชุมชน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ได้แก่ กองทุนสื่อปลอดภัย
สร้างสรรค ์
คณะนิเทศศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

13.6 โครงการติดตามประเมินผล
โครงการการสนับสนุนระบบปัญญา
นิเวศเพื่อสร้างเสรมิมหาวิทยาลัยแห่ง 

เป็นการสร้างระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้าง
เสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุข
ภาวะที่ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก  
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   คณะ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

 ความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน  ได้แก่ สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

14. วิทยาลัย
นานาชาติ 

14.1 โครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้าน
การตลาดและการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิผลส าหรับผลิตภณัฑโ์ครงการ
หลวง  (โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขัน 

เป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
ด้านการตลาด 

วิทยาลัยนานาชาติ 
ร่วมกับภาคเีครือข่าย คือ 
มูลนิธิโครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม ่

14.2 การจัดงาน Online SUIC 
International Summer School 
2021 ครั้งท่ี 1 เรื่อง Essence of 
Thainess ตั้งแต่วันท่ี 19 ก.ค.64 ถึง 
2 ส.ค.64 

 

- เป็นการแนะน าด้านวัฒนธรรมไทยแก่
ผู้สนใจ โดยมผีู้เข้าร่วมจ านวน 72 คน 11 
สัญชาติ  

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15. บัณฑติ
วิทยาลัย 

15.1 โครงการ Live Talk กับ
หลักสตูรการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(ACHIM-SU): บทบาทงานจดหมาย
เหตุและมรดกทางวัฒนธรรมในยุค 
New Normal ปีท่ี 1  (ภายใต้
โครงการหิ้งสู่ชุมชนครั้งท่ี 11) 
(รูปแบบออนไลน์) 

 
 
 

 
 

- ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เรื่องจดหมายเหตุ
และมรดกทางวัฒนธรรมที่พวกเขาไม่เคยรู้
มาก่อน 
- สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน
และการท างานของตน เช่น การน าความรู้
ด้านจดหมายเหตุไปวิเคราะห์ข้อความใน
หนังสือประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์หา
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น รวมถึงการ
วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลใน
สารสนเทศ เป็นต้น 
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :  

- เป็นผู้น าในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ สืบสาน ความรู้เรื่องจดหมายเหตุ
และมรดกทางวัฒนธรรมให้ด ารงสบืไป 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากรร่วมกับ หลักสูตร
การจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) 
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   คณะ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกจิ/สังคมทีพ้ื่นที/่ 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด และภาคี
ภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

15. บัณฑติ
วิทยาลัย (ต่อ) 

15.2 โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งท่ี 11 

- ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ออกสู่สังคม 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ
ภาคีภายนอก ได้แก่ 
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัราชภฏั  สวน
สุนันทา บัณฑติวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย และศูนย์
มานุษยวิทยา   สิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

15.3 โครงการความเข้าใจเกีย่วกบัการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมส าหรับภัณฑารกัษ์ 
และผู้ที่ช่ืนชอบศิลปะ :ในห้องเรียน
ออนไลน์ (Understanding the 
Conservation of fine arts for 
Curators and Collectors :in the 
online classroom) 

- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานใน
เรื่องอนุรักษ์ผลงานประติมากรรมหินอ่อนที่
แตกหักจากการตกกระแทกพื้น และสามารถ
อนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมกว้างมากขึ้น และ
เป็นการแนะน าช่องทางการเรียนรู้ประเภท
อื่นๆ 
- เป็นการช่วยกระตุ้นจิตส านึกความรัก 
ความเข้าใจในคุณค่าของผลงาน ประติมากรรม
แกะสลักหินที่เป็นประเภทของผลงาน
ศิลปกรรมที่อยู่ไกลตัวประชาชนทั่วไป 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ 
หลักสตูรอนุรักษ์
ศิลปกรรม  (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 โครงการ  Student 1 st พัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student พร้อมด้วย

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21  
1.4.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา ในส่วนของคณะ

จ านวน 87 โครงการ ดังนี้ 
คณะ โครงการ/กิจกรรม  

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1.   โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ศิลปะร่วมสมัย ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ประจ าปี 
2563 ครั้งท่ี 2  

     จัดเมื่อวันท่ี 5 - 6 พฤศจิกายน 2563  ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุร ี
     งบประมาณ  12,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 8 คน 
2.   โครงการนิทรรศการจิตวญิญาณแห่งบุโด :ประวตัิศาสตร์ศลิปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น 

จัดเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการทัศนศลิป์สริินธร คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
งบประมาณ  500,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 350 คน 

3.   โครงการเปิดบ้านจิตรกรรมฯ คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 

     จัดเมื่อวันท่ี 18 – 19 ธันวาคม 2563 ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
งบประมาณ  300,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 300 คน 

4.   โครงการนิทรรศการ Generation for Transformation : ก้าวสู่ความ
เปลี่ยนแปลง โดยคณาจารยร์ุ่นใหม่ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     จัดเมื่อวันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  
     คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ 
     งบประมาณ  50,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 320 คน 
5.   โครงการศึกษานอกสถานท่ีประกอบรายวิชา 213 251 ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่และ

รายวิชา 200 401 การทดลองสรา้งสรรค์ทางทัศนศลิป ์
     จัดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
     งบประมาณ  37,220 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 65 คน 
6.   โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ศิลปะร่วมสมัย ของภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ประจ าปี 

2563 ครั้งท่ี 1 
     จัดเมื่อวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
     งบประมาณ  40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 23 คน 
7.  โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการภาพถ่ายส าหรับช่างภาพรุ่นใหม่ของ    

ติมอร์ เลสเต้ )ออนไลน์( ” 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     จัดเมื่อวันท่ี 1 - 24 เมษายน 2564 ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม 

ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ 
     งบประมาณ  200,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 300 คน 
8.  โครงการนิทรรศการศลิปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ  

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
     จัดเมื่อวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์) /เว็บไซต์ออนไลน์ 

www.osg73.com  http://finearts.su.ac.th/  
http://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn 

     งบประมาณ  80,000 บาท   
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1.   โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและความเป็นนานาชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชา

การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น (ออนไลน์) 

     งบประมาณ  99,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 11 คน 
2.   โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ 
      งบประมาณ  60,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 80 คน 

3. โบราณคดี 1.  โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏบิัติงานโบราณคดภีาคสนาม 
     จัดเมื่อวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์) /เว็บไซต์ออนไลน ์
     งบประมาณ  390,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 115 คน 
2.  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
     งบประมาณ  26,730 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 121 คน 

4. มัณฑนศลิป ์
 

1.   การบรรยายและ Workshop ร่วมกับศิลปินและอาจารย์จากสถาบันในประเทศ
อังกฤษ เรื่องการส ารวจความสมัพันธ์ของเทคโนโลยีกับสภาพภูมิทัศน์ โดย
ประสบการณ์จริงและเสมือน (Virtual) ผ่านโปรแกรม Miro Board 

     จัดเมื่อวันท่ี 16 และ 23 กันยายน 2564  
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 194 คน 
2.   การบรรยาย “Designing Active Colour Aesthetics for Fashion & Textile 

Application”  
     จัดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 160 คน 
3.   การบรรยาย “Site-Specificity and Site-Sustainability : Reflections on The 

First Thailand Biennale”  
     จัดเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2564 
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 179 คน 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
4.   โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์รายวิชาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
     งบประมาณ 100,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 26 คน 
5.   โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการใช้โปรแกรม After Effect ระดับพื้นฐาน ครั้งท่ี 1  
     จัดเมื่อวันท่ี 15, 22, 29 มถิุนายน และ 5 กรกฎาคม 2564 
     งบประมาณ 20,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 90 คน 
6.   กิจกรรม Professional Talk 1 หัวข้อ “ชีวิตที่คิดฝันและวันนี้”  
     จัดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 
     งบประมาณ 4,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 64 คน 
7.   งานสัมมนา Jogia International Creative Arts Festival  
     จัดเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
       งบประมาณ 4,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 26 คน 
8.   โครงการเปิดบ้านภาควิชาประยุกตศลิปศึกษา  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 179 คน 
9.   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

ระดับพื้นฐาน ครั้งท่ี 1  
     จัดเมื่อวันที่ 26, 30 กรกฎาคม และวันท่ี 6, 9, 11 สิงหาคม 2564 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 49 คน 
10.  งาน Open House ประจ าปกีารศึกษา 2564  
      จัดเมื่อวันที่ 7-27 สิงหาคม 2564  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 837 คน 

5. อักษรศาสตร ์ 1.   โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart student พร้อมด้วยทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 

     จัดเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2564   
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 13 คน 
2.   โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงผลการเรียน 

ครั้งท่ี 4 : รูปแบบออนไลน ์
     จัดเมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564   
       งบประมาณ 12,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 55 คน 
3.   โครงการ Translation as a Profession 
     จัดเมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2564   
       งบประมาณ 2,035 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 103 คน 
4.   โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะ 
     อักษรศาสตร์ ปี 2564 : รูปแบบออนไลน ์
     จัดเมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2564   
       งบประมาณ 22,350 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 51 คน 
5.   โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ "Trendy &  
     Smart ครั้งท่ี 10 ออนไลน์" 
     จัดเมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564   
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       งบประมาณ 80,588 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 1,292 คน 
6.   โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา "ก้าวสู่นักสารสนเทศยุคดิจิทัล" 
      จัดเมื่อวันที่  16,19,20 และ 23 กรกฎาคม 2564   
        งบประมาณ 18,102 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 99 คน 

6. ศึกษาศาสตร ์  1.   โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาโครงการพิเศษ 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   

      จัดเมื่อวันที่ 1-12 ธันวาคม 2563 
      งบประมาณ 606,962 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 43 คน 
2.   โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรยีนรู้ส าหรับนักศึกษา  

จัดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2563  
     งบประมาณ 440,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 44 คน 
3.   โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ "English for You 2020" ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
     และชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร ์
     จัดเมื่อวันที่ 3-31 ตุลาคม 2563 
     งบประมาณ 118,271 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 575 คน 
4.   โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
      จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 100 คน 
5.   โครงการประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา “จากพ่ีสูน่้อง”  
      จัดเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2564  
      งบประมาณ 42,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 154 คน 
6.   โครงการศลิปะบ าบดั เยยีวยา เช่ือมโยง เปลี่ยนผ่าน ปล่อยวาง เข้าใจ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  

จัดเมื่อวันที่ 12-19 มีนาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน)์ 
      งบประมาณ 7,200 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 80 คน 
7.   โครงการบริการวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา-พละศึกษากบัการพัฒนา

ประเทศ โดยศาสตราจารย์ทางด้านพละศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา  
     จัดเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์– 24 มิถุนายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 

งบประมาณ 38,000 บาท  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 618 คน 
8.   โครงการอบรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการสอน  
     ภาษาไทย ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563  
     จัดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 10 คน 
9.   โครงการบริการวิชาการเรื่องเทคนิคและวิธีการจัดท าผลงานทางวิชาการส าหรับ

เลื่อนวิทยฐานะของครู  
จัดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) 

     งบประมาณ 12,056 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 688 คน 
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10.  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ไทย-ฟิสิปปินส ์
     จัดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2564  
     งบประมาณ 22,650 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 30 คน 

7. วิทยาศาสตร ์ 1.   โครงการดูดาวกับภาควิชาฟิสกิส ์
      งบประมาณ 131,080 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 119 คน 
2.   โครงการพัฒนาศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมเทอมต้น 
     งบประมาณ 24,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 18 คน 
3.   โครงการศึกษาดูงานด้านหลังงานหมุนเวียนและพลังงานในอนาคต ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ กฟผ.ล าตะคอง และโรงไฟฟ้าล าตะคอง ชลภาวัฒนา 
     งบประมาณ 13,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 40 คน 
4.   โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
     งบประมาณ 18,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 40 คน 
5.   โครงการ spexxx up 
     งบประมาณ 10,000 บาท  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 50 คน 
6.   โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจัดท าเอกสารอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม 

Endnote X9 ประจ าปีการศึกษา 2563 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 35 คน 
7.   โครงการเขียน Resume ส าหรับการสมัครงาน 
     งบประมาณ 1,800 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 27 คน 

8. เภสัชศาสตร ์ 1.   โครงการส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ การใช้ชีวิตและความเป็นผู้น าแก่นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

     งบประมาณ 440,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 1,071 คน  
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.   โครงการสัมมนาวิชาการเพื่องานวิจัยท่ีสร้างสรรค์ 
     จัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
2.   โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องกลและทักษะด้านธุรกิจ

วิศวกรรม 
     จัดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563-31 สิงหาคม 2564  งบประมาณ 46,174.80 บาท 
3.   โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล ผา่นค่ายอัจฉรยิภาพวิศวศิลปากร

สัญจรของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
     จัดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563-31 สิงหาคม 2564  งบประมาณ 900,000 บาท 
4.   โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล ผา่นค่ายอัจฉรยิภาพวิศวศิลปากร

สัญจรของหลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
     จัดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563-31 สิงหาคม 2564  งบประมาณ 900,000 บาท 
5.   โครงการสรา้งนักลงทุนรุ่นใหม่ I 
      จัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 งบประมาณ 40,000 บาท 
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6.   โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา    
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
     จัดเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 
7.   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัดุ 
     จัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  งบประมาณ 100,000 บาท   
8.   โครงการอบรมความปลอดภยัในการท างานกับสารเคม ี
     จัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 
     งบประมาณ 13,300 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 400 คน 
9.   อบรม Job Interview Workshop   
     จัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 
10.  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนโปรแกรมภาษา Python ร่วมกับ OpenCV 
      จัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564-1 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) 
11.  โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา    
      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
      จัดเมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2564 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1.   โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 
     จัดเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 
     งบประมาณ 50,010 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 157 คน 
2.   Workshop/Masterclass โดยวิทยากรขาวต่างชาต ิ
     จัดเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ – 21 สิงหาคม 2564 
     งบประมาณ 26,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 87 คน 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1.   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระดับปรญิญาบณัฑิต 
     งบประมาณ 615,433.60 บาท  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 543 คน 
2.   โครงการพัฒนาทักษะและสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
     งบประมาณ 189,015 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 11 คน 
3.   โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ นศ.หลักสูตร วท.ม.สัตวศาสตร์ ภาคปลาย 2563 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 98 คน 

12. วิทยาการจัดการ 1.   โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิต ภาคการศึกษาต้น ท่ี64/1 "Excel MOS" 
     งบประมาณ 100,152 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 40 คน 
2.   โครงการอบรม Toeic ส าหรบันักศึกษา รปศ.ป4ี 
     งบประมาณ 58,837 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 101 คน 
3.   โครงการทุนสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่น ครั้งท่ี 2/2564 (ส าหรับนักศึกษาการ

จัดการธุรกจิและภาษา) 
     งบประมาณ 19,600 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 39 คน 
4.   โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาการจัดการชุมชน 2 
     งบประมาณ 19,200 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 60 คน 
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5.   โครงการ Enjoy English  1) กิจกรรม English Edutainment: เสริมสรา้งทักษะ

ทางภาษาผ่านกิจกรรมบันเทิง 2) English Funny 
     งบประมาณ 17,100 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 193 คน 
6.   โครงการทุนสมัครสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่น ครั้งท่ี 2/2564 (ส าหรับนักศึกษาการ

จัดการการท่องเที่ยว) 
     งบประมาณ 13,800 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 76 คน 
7.   โครงการการปรบัตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด 19 และ

จริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ 
     งบประมาณ 9,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 94 คน 
8.   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามมาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2564 
     งบประมาณ 7,200 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 200 คน 
9.   โครงการ Thailand Business adjustment after Covid 19 
     งบประมาณ 6,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 21 คน 
10.  โครงการการอบรมการเขยีนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
     งบประมาณ 6,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 270 คน 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1.   โครงการ ICT Digital Business ส่งเสริมความรู้การท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบครีีขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 38 คน 
2.   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาเสริมความรู้ดา้นฐานข้อมูล 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 25 คน 
3.   โครงการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายผลงานนักศึกษา 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 40 คน 
4.   โครงการ Workshop Lighting Department ปีการศึกษา 2563 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 56 คน 
5.   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจดัแสง ปีการศึกษา 2563 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 25 คน 
6.   โครงการอบรมพัฒนาสตอรี่บอร์ดประกวดกิจกรรม Money Fitness Season 3 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 69 คน 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1.   โครงการค่ายบ าเพญ็ประโยชน์และพี่น้องสัมพันธ์  งบประมาณ 175,680 บาท   
2.   โครงการอบรมภาษาอังกฤษตะลุยโจทย์โทอิค  งบประมาณ 25,000 บาท   
3.   โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อพฒันาความถนัดทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
     งบประมาณ 5,000 บาท 

15. บัณฑิตวิทยาลยั 1.   โครงการอบรมการน าเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ    
     จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
     งบประมาณ 5,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 21 คน 
2.   โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ    
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
     งบประมาณ 5,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 21 คน 
3.   โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้มส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา ประจ าปี

การศึกษา 2563  
     จัดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 –24 เมษายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
     งบประมาณ 350,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 149 คน 
4.   โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจยัในคน สาขาสังคมศาสตร ์
     จัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
     งบประมาณ 37,550 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 53  คน 
5.   โครงการอบรม เรื่อง “การสรา้งความรู้ความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา บทท่ี 1-5 การลอกเลียนวรรณกรรมและจริยธรรมในการวิจัย  
และการท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) บทที่ 1-5” (ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2564) 

     จัดเมื่อวันที่ 13,14,20,21,27,28 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
     งบประมาณ 20,800 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 567 คน 
6.   การจัดอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบ iThesis และโปรแกรม EndNote” ทาง 
     - E-learning การใช้งานระบบ iThesis  
     จัดเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 (ผ่านระบบ e-learning) 

 
 1.4.2 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับของนักศึกษา 

จ านวน 75 โครงการ ดังนี้ 

คณะ โครงการ/กิจกรรม  
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1.  โครงการพี่เก่าเล่าให้ฟัง ประจ าปีการศึกษา 2564 

     จัดเมื่อวันท่ี 6, 13, 20, 27 สงิหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
     งบประมาณ  21,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 123 คน 
2.   กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "Life as an Artist " โดย ศิลปินประทีป คชบัว 
     จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
3.   กิจกรรมการบรรยายผลงานสร้างสรรค์ ศิลปิน ผศ.ดร. อภิชาติ  พลประเสริฐ 
     จัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
4.   กิจกรรมการบรรยาย A Conversation with Molly judd โดยศิลปิน Molly 
     Judd สัมภาษณ์โดยคณุอรนลนิ โลจนโกสินทร์ 
     จัดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
5.   กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "Life as an Artist " ศิลปิน อังกฤษ อัจฉริยโสภณ 
     จัดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
6.   กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "วัชระ ประยูรค า : ชีวิตและประสบการณ์ในเส้นทาง 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     ศิลปิน" โดย วัชระ ประยรูค า 
     จัดเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
7.   กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "Life as an Artist " ศิลปิน ชัยยศ จินดากุล  
      จัดเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
8.   กิจกรรมบรรยายและแลกเปลีย่นความคิดเห็นในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสูผ่ลงาน 
     สร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ" โดยศาสตราจารยเ์กียรติคณุปรีชา เถาทอง  
    จัดเมื่อวันที่ วันท่ี 3 กันยายน 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
9.   กิจกรรมการบรรยายกับอีกหนึ่งวิทยากรรับเชิญ ศิลปินหญิงที่ได้รับการยอมรับในระดับ 
      นานาชาติ คุณแพรว – กวิตา วัฒนะชยังกูร  
     จัดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
10. กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ ศิลปินนานาชาติ ในวิชาสื่อและวัสดุทางจิตรกรรม  
     โดยวิทยากรรับเชิญ คณุอรนลนิ โลจนะโกสินทร์ Daniela Astone และ Mathieu  
     Nozieres  
    จัดเมื่อวันที่ 17, 24, 31 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
11. กิจกรรมเสวนาและบรรยาย เล่าประสบการณ์การท างานศิลปะภาพพิมพ์ในต่างแดน  
     และจะพูดถึงแนวทางการขอทุนเรียนศลิปะจากรัฐบาลจีน รวมถึงการน าเสนอถึง 
     ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของตนเอง วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.รตัติพร ลี้พานุวงศ์  
     จัดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
12. กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “เรียนจบแล้วไปท างานอะไรบ้าง...?              
     งานภัณฑารักษ์ (Curator) ...? และแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ  
     ประเทศอังกฤษ โดย คุณอาภาพัชร์  ใจอินทร์ กลินน์  
     จัดเมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 
13. กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ Printmaking Professional Practice and  
     Independent Work “เส้นทางการจัดการศลิปะภาพพมิพ”์ โดย คณุกิติก้อง ตลิกวัฒโนทยั  
     จัดเมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 

1.   การสร้างเสริมสุขอนามัยและการป้องกันโรค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     งบประมาณ 16,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 400 คน 
2.   โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและหยุดยั้งปัญหาการคุกคามทางเพศ (SU- 
     SH Seminar: Me & My Choice) 
     งบประมาณ 11,400 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 300 คน 

3. โบราณคด ี 1.   โครงการบรูณาการความรูด้้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 

     งบประมาณ 52,200 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 5 คน 
2.   โครงการพัฒนานักศึกษา: เกมกระดาน tabletop RPG เพื่อทักษะการท างานด้าน

ประวัติศาสต์ศลิปะ 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     งบประมาณ 19,783 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 22 คน 
3.   โครงการแนะแนวและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาโบราณคดี 
     งบประมาณ 3,600 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 52 คน 

4. มัณฑนศลิป ์ 1.   โครงการศึกษาดูงานสิ่งทอไทย ภาคอีสาน 
     จัดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 
     งบประมาณ 100,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 38 คน 
2.   นิทรรศการ Chiang Mai Design Week 2020 (ขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรม 
      สร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนบน) 
      จัดเมื่อวันที่ 5-13 ธันวาคม 2563 
      งบประมาณ 30,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 30 คน 
3.   โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ Online Animation Boot 

camp 2021 ASEAN (ได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะการสร้างสรรคง์าน 
Animation) 

     จัดระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 –  มีนาคม 2564 
     งบประมาณ 48,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 45 คน 
4.  โครงการปฐมนิเทศ และนิเทศน์ฝึกงาน  
     จัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
     งบประมาณ 5,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 61 คน 
5.  การบรรยายและสนทนากับศลิปินท่ีสรา้งความประหลาดใจให้กับผู้ชมด้วยผลงาน

ศิลปะบนใบหน้าของเธอเอง  
     จัดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 194 คน 
6.   การบรรยาย “Convenience and Happiness view from Science of 

design” from the perspective of design studies.  
     จัดเมื่อวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2564 ผ่านทาง Live Facebook - ArCaDe 2021  
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 285 คน 
7.   การบรรยาย “Integrating 21st Century Digital Technology and Handcraft”  
     จัดเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 142 คน 
8.   การบรรยาย “Materials and Expressions of Japanese Painting & Draw a 

Parallel World: Transition of Ideas and Expressions”  
     จัดเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2564 
     งบประมาณ 40,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 179 คน 

5. อักษรศาสตร ์ 1.   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมแบบออนไลน์: มหาวทิยาลัยนครฮโิรชิมา
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 

     จัดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564  (รูปแบบออนไลน์) 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 31 คน 
2.   โครงการเรียนรู้สูส่ังคม 
     จัดเมื่อวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2564  (รูปแบบออนไลน์) 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 169 คน 
3.   โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการหางานท าภายใต้สถานการณ์ COVID-19: 

รูปแบบออนไลน ์
     จัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 90 คน 
4.   โครงการปจัฉิมนักศึกษาปีท่ี 4 "การเตรียมความพร้อมสู่โลกแหง่การท างานในยุค 

โควิด-19" 
     จัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 30 คน 
5.  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมแบบออนไลน์: มหาวทิยาลัยนครฮโิรชิมา

และมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 
     จัดเมื่อวันท่ี 28 เมษายน – 2 มิถุนายน 2564  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 30 คน 
6.  โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
     จัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564   
     งบประมาณ 14,160 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 850 คน 
7.   โครงการเปิดรั้วทัวร์อักษร ประจ าปีการศึกษา 2564 
     จัดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์) 
     งบประมาณ 12,466 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 260 คน 
8.   โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 : ออนไลน์ 
     จัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 200 คน 

6. ศึกษาศาสตร ์
 
 
 

1.   โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รู้ก่อนกับหลักสตูรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

     จัดเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 
     งบประมาณ 22,650 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 50 คน 
2.   โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
     จัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 69 คน 
3.   โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนดีมีคณุภาพภาคใต้ โรงเรียนในจงัหวัดตรังและกระบี่ 
     จัดเมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2563 
     งบประมาณ 28,500 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 56 คน 
4.   โครงการสัมผัสโลกแห่งการเรยีนรู้ด้วยธรรมชาติ 
     จัดเมื่อวันท่ี 19-21 มีนาคม 2564 
     งบประมาณ 10,800 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 24 คน 
5.   โครงการบริการวิชาการเรื่องศึกษาศิลปากร: ชุมชนการเรยีนรู้สูค่วามเป็นมืออาชีพ 
      จัดเมื่อวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
      งบประมาณ 34,000 บาท   
6.   โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2564  

จัดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 (ออกอากาศผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) 
     งบประมาณ 15,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 526 คน 

7. วิทยาศาสตร ์ 1.   โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา 
      ประจ าปีการศึกษา 2563 "การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยีทางภาคใต้" 
      งบประมาณ 211,406 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 19 คน 
2.   โครงการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนางานวิจัย เรื่อง การศึกษาดูงาน ณ  
      สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรยีนก าเนิดวิทย ์
      งบประมาณ 14,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 8 คน 
3.   โครงการเคมมีืออาชีพ 
      งบประมาณ 3,990 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 26คน 
4.   โครงการเคมมีืออาชีพ ครั้งท่ี 2 ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
      งบประมาณ 11,500 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 100 คน 

8. เภสัชศาสตร ์ 1.   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการนักศึกษา 
     งบประมาณ 1,047,500 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 1,071 คน 
2.   โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     งบประมาณ 416,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 350 คน 
3.   โครงการเตรียมความพร้อมทกัษะทางวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์     

(การฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 5) 
     งบประมาณ 300,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 166 คน 
4.   โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
     (ปริญญาบัณฑติ) 
     งบประมาณ 300,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 596 คน 
5.   โครงการบรูณาการกิจกรรมนกัศึกษากับการบริการวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) 
     งบประมาณ 160,000 บาท   

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.   โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนประวัตสิ่วนตัวโดยย่อ 
     จัดเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)  
2.   โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
     จัดระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 
3.   โครงการอบรมอัคคภีัยและจดัการความปลอดภัย จัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 
4.   อบรมทักษะการสัมภาษณ์งานและบุคลิกภาพ  จัดเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2564 
5.   แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับศิษยเ์ก่า  จัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1.   กิจกรรม Are you ok? (กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พูดคุย (ทางออนไลน์) กับนักจิตวิทยา) 
     จัดระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     งบประมาณ 78,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 104 คน 
2.   โครงการ Train the trainer 
     จัดเมื่อวันที่ 15, 18 และ 22 มิถุนายน 2564 
     งบประมาณ ,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 16 คน 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 
12. วิทยาการจัดการ 1.   โครงการแข่งขันสดุยอดแผนการพิชิตธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หลัง

สถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 : Hospitality Digital Challenge 
     งบประมาณ 88,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 444 คน 
2.   โครงการพัฒนาความรูเ้ชิงปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม 
     งบประมาณ 19,810.25 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 70 คน 
3.   โครงการพัฒนาความรูเ้กี่ยวกบัเครื่องดื่มและไวน์เพ่ือการประกอบอาชีพและการ

ด าเนินชีวิต 
     งบประมาณ 15,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 104 คน 
4.   โครงการพัฒนาความรูเ้ชิงปฏิบัติการฝ่ายครัว   
     งบประมาณ 14,993 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 70 คน 
5.   โครงการใครไม ่Fix แต่ Infographic อย่างสร้างสรรค์เพื่องานอีเวนต ์
     งบประมาณ 14,400 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 122 คน 
6.   โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การท า Infographic เพื่อการน าเสนองาน 
     งบประมาณ 6,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 44 คน 
7.   โครงการ Becoming a Professional Sport Event Organizers and  
      Entrepreneurship 
     งบประมาณ 6,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 80 คน 
8.   โครงการฝึกงาน 1 : บริษัททัวร์จ าลอง ครั้งท่ี 1 จังหวัดชุมพร 
     งบประมาณ 5,850 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 15 คน 
9.   โครงการส่งเสริมทักษะการจดัการกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาล 
     งบประมาณ 3,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 48 คน 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1.   โครงการแนะแนวการเลือกกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาปี 1 โดยรุน่พ่ีที่จบไปแล้ว ปี
การศึกษา 2563 

     งบประมาณ 16,875 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 250 คน 
2.   โครงการปฐมนิเทศฝึกงานประจ าสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกิจ รุ่นที่ 16 
     จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 55 คน 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1.   โครงการจัดสรรทุนการศึกษา  งบประมาณ 5,580,440 บาท   
2.   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้ทางดา้นการสร้างสรรคส์ือ่โฆษณา (Creative  
      Advertising)  งบประมาณ 26,000 บาท   
3.   โครงการสาธิตและทดลองท างานฝีมือไทยโบราณ  งบประมาณ 29,735 บาท   
4.   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรายวิชา 914401 Sustainable Brand  

-142- 



 
 

-103- 

คณะ โครงการ/กิจกรรม  
     Management  งบประมาณ 19,500 บาท   
5.   โครงการ Typogaphy Workshop  งบประมาณ 19,500 บาท   
6.   โครงการสัมมนาความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น  
     ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ) 
     งบประมาณ 14,300 บาท   
7.   โครงการ Sanamchan Visit  งบประมาณ 12,100 บาท   

15. บัณฑติวิทยาลยั 1.   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดบับัณฑติศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564       
     จัดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)     
     งบประมาณ 30,000 บาท  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 300 คน      
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เม่ือเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  (เปรียบเทียบอย่างน้อย 4 สถาบัน 

โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและหลักสูตร ใกล้เคียงกับ มศก.)  
ตารางแสดงคู่เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร กับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ปีการศึกษา 2562) 

รายได้ 
(บาท) 

 คู่เปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1-15,000 683 44.21 556 27.24 1,414 62.98 0 0 0 0 

15,001-25,000 691 44.72 1,067 52.27 606 26.99 49 89.09 1 20.00 
25,001-35,000 128 8.28 208 10.19 108 4.81 3 5.45 0 0 
35,001-45,000 29 1.88 96 4.7 60 2.67 0 0 2 40 
45,001-55,000 6 0.39 58 2.84 18 0.8 1 1.81 2 40 
55,001-65,000 3 0.19 28 1.38 28 1.24 0 0 0 0 
65,001-75,000 0 0 17 0.84 5 2.22 0 0 0 0 
75,001-85,000 2 0.13 0 0 1 0.04 0 0 0 0 
85,001-95,000 0 0 1 0.05 2 0.08 0 0 0 0 
95,001 ขึน้ไป 3 0.19 10 0.49 3 0.13 2 3.63 0 0 
รวมท้ังหมด 1,545 2,041 2,245 55 5 

รายได้เฉลี่ย (บาท)   17,210 21,480    15,764   24,000*   34,846*  
               *หมายเหตุ : - รายไดเ้ฉลีย่ที่น ามาเป็นคู่เทียบไม่นับรวมคณะแพทยศาสตร์  (ฐานข้อมูลจาก สกอ. ปรบัปรุง ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

                - เนื่องจากข้อมูลการตอบแบบสอบถามบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างประชากรที่น้อยเกินไป      
จึงท าให้ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่ขอน าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบส าหรับการรายงานผลในครั้งนี้ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จ านวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่าที่มีผลงานและได้รับผลงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 198 รางวัล จ าแนกตามระดับชาติ จ านวน 147 รางวัล 
และระดับนานาชาติ จ านวน 51 รางวัล ดังนี้ 

 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายทองไมย์ เทพราม ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 

ประเภทศิลปินอาชีพ 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : ธนาคารยโูอบี จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 3 เมษายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายธนพล ดาทุมมา ช่ือรางวัล : รางวัล Most Promising Artist of the Year 
ประเภทศิลปินใหมห่รือสมัครเล่น 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : ธนาคารยโูอบี จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

นายวันชัย ณรงค์ชัย ช่ือรางวัล : รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 กรกฎาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายพิพัฒน์ จันทร์ทิพย ์ ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒  
ประเภทรางวัล : ประกวด  

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 กรกฎาคม 2564 

นายกตัญญ ูวัฒนาประดิษฐชัย ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 กรกฎาคม 2564 

ระดับชาต ิ

ผศ.อรนิตา  วาศภูต ิ ช่ือรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2564 (เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่
นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปจัจุบนั) 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 28 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวนิศา  มุจจลินทร์ฏลู ช่ือรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2564 (เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่
นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปจัจุบนั) 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 28 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายกิตติชัย  ตรีรัตน์วิชชา ช่ือรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2564 (เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่
นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปจัจุบนั) 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 28 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวนิลยา  บรรดาศักดิ ์ ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 3 เมษายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวเพชราพร  โสภาพ ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล : ประกวด 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 3 เมษายน 2564 

นายอนันต์ยศ  จันทร์นวล ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 3 เมษายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายศักชัย  อุทธิโธ ช่ือรางวัล : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 5 กุมภาพันธ ์2564 

ระดับชาต ิ

นายบุญมี  แสงข า ช่ือรางวัล : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 5 กุมภาพันธ ์2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวคนัมพร  พันธุ์สวสดิ ์ ช่ือรางวัล : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญ
ทองแดง  
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 5 กุมภาพันธ ์2564 

ระดับชาต ิ

นางกฤษฎางค์  อินทะสอน ช่ือรางวัล : ทุนรางวัล "ศิลป์  พีระศรี" ครั้งท่ี 20  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : มีนาคม 2564 
 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายเกียรติชัย  เกียรติศิริขจร ช่ือรางวัล : ทุนรางวัล "ศิลป์  พีระศรี" ครั้งท่ี 20  

ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายพรรษา  พุทฑรักษา ช่ือรางวัล : ทุนรางวัล "ศิลป์  พีระศรี" ครั้งท่ี 20  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายพันธกานต์  คงดี ช่ือรางวัล : ทุนรางวัล "ศิลป์  พีระศรี" ครั้งท่ี 20  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายอนุพงศ์  เจริญมติร ช่ือรางวัล : ทุนรางวัล "ศิลป์  พีระศรี" ครั้งท่ี 20  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวอ าพรรณี  สะเตาะ ช่ือรางวัล : ทุนรางวัล "ศิลป์  พีระศรี" ครั้งท่ี 20  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายชาคริต ลาภอุดมเลศิ ช่ือรางวัล : รางวัลที่ 1 (Frist Prize) 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : กระทรวงวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
เมื่อวันท่ี : 6 พฤศจิกายน 2563 

 ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 / Varna Grand Prix  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : ภาพพิมพ์นานาชาติประเทศบัลแกเรีย เมืองวานาร ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 20 สิงหาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายเมตไตร พงษ์ชมพร ช่ือรางวัล : รางวัล Consolation Prize 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : กระทรวงวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 6 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นายนวพล  หวลชัยภมู ิ ช่ือรางวัล : รางวัล RCB Packing Room Prize 2021  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : River City Bangkok 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 29 กันยายน 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายมานพ โมมินทร ์ ช่ือรางวัล : รางวัล REC Portrait Prize 2021  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : River City Bangkok 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 กันยายน 2564 

ระดับนานาชาต ิ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้ไดร้ับรางวัล รางวัลที่ไดร้ับ ระดับ 
นางสาวณิชมน มาชาตร ี
นางสาวปาณสิรา ค าสิงห ์
นางสาวสุวิมล ศรีอยู ่
นางสาวอภิชญา ตญัญาภักดิ ์

ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Creative Business Camp โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา “The Way to the Art and Creative 
Business World” 
ประเภทรางวัล : แข่งขันโมเดลธรุกิจ 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : Creative business 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทย 

ระดับชาต ิ

-149- 



 
 

-103- 

ผู้ไดร้ับรางวัล รางวัลที่ไดร้ับ ระดับ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 12 ธันวาคม 2563 

นางสาวปนัสยาญ์ เจริญฐิติวงศ ์
นางสาวอารียา ธนศิริวานิชย์ 
นางสาวประภัสสร นิจภากรกลุ 
นายสกล สถาวร 

ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 Creative Business Camp 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “The Way to the Art and 
Creative Business World” 
ประเภทรางวัล : แข่งขันโมเดลธรุกิจ 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : Creative business 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 12 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ ช่ือรางวัล : รางวัลศิลปาธร  
ประเภทรางวัล : ศิลปินร่วมสมัยดเีด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : สาขาสถาปัตยกรรม 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั กระทรวง
วัฒนธรรม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 30 มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ช่ือรางวัล : รางวัล “วัฒนคุณาธร” 
ประเภทรางวัล : รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : กระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 3 ตุลาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายภคิน ทรัพยส์าธร ช่ือรางวัล : UnIATA'21 World's best graduation projects 
ever created จากโครงการวิทยานิพนธ ์"Khlong San District 
Office: Public Space as a Democratic Infrastructure" 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : Urban Design Competition 
ประเภทรางวัล : Student competition (Best in Region 
(Central and East Asia)) 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : UNI Deign Together 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 16 เมษายน 2564 

ระดับนานาชาต ิ
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คณะมัณฑนศิลป ์
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป ์ ช่ือรางวัล : รางวัลยอดเยี่ยม ระดบัประชาชนท่ัวไป โครงการ
ประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
Horse อะวอร์ด ครั้งท่ี 15 ปี 2563 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท นานมี จ ากัด 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 30 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวมนัชญา กิจประเสริฐ ช่ือรางวัล : ได้รับการคัดเลือกและตัดสินใหเ้ข้าร่วมในการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 7 กุมภาพันธ์ 2564 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย  
ประเภทรางวัล : ประกวดศลิปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 10 “ในฝัน” 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด มหาชน 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 3 เมษายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวไพลิน ถาวรวิจิตร ช่ือรางวัล : Practitioner โครงการแลกเปลี่ยนแสดงผลงานศิลปะ
และงานออกแบบนานาชาติ Art Exchange 2020 : “Imagine” 
Artistic Dialects: Thinking into Doing 
ประเภทรางวัล : แสดงผลงานศิลปะ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธิอารยศิลป` สิริวณัณวรีนารรีัตน์ หน่วย
ปฏิบัติการวจิัยแฟช่ันและนฤมติศลิป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลยันานาชาติ ม.มหดิล คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา คณะมณัฑนศลิป์ ม.ศลิปากร และ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (UNC) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 14 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาปรัชญา ประจ าป ี
งบประมาณ 2564 
ประเภทรางวัล : งานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  )วช(.  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 16 พฤศจิกายน 2563 
 
 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวสาธิตา แสงสวสัดิ ์
  

ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Energy on Board 
ประเภทรางวัล : ออกแบบความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านบอรด์เกม 
ในโครงการ BANPU B-Sport Thailand ปีท่ี 3 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 4 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายนลธวัช จัตว ี ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Energy on Board 
ประเภทรางวัล : ออกแบบความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านบอรด์เกม 
ในโครงการ BANPU B-Sport Thailand ปีท่ี 3 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 4 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวดนิตา ดปีระสิทธิกุล ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Energy on Board 
ประเภทรางวัล : ออกแบบความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านบอรด์เกม 
ในโครงการ BANPU B-Sport Thailand ปีท่ี 3 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 4 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายอธิกพันธ์ เชาวกุล ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Energy on Board 
ประเภทรางวัล : ออกแบบความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านบอรด์เกม 
ในโครงการ BANPU B-Sport Thailand ปีท่ี 3 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 4 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวชนาภา เฮงคราวิทย ์ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย 
ประเภทรางวัล : ประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย ประจ าปี 2563 ภายใต้
หัวข้อ บรรจุภณัฑ์เพื่อความยั่งยืน Thai Star Packaging Awards 
2020 : Sustainable Packaging ประเภท ต้นแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อ
การจัดจ าหน่ายส าหรับสินค้าท่ัวไป 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวณิชารัศม์ อนันตธรีวัชร ์ ช่ือรางวัล : ชนะเลิศ ในงาน Hatching Young Artist Contest 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท อาเวียเจน เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 16 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

นักศึกษาทีม Once ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Creative Business 
Camp โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา “The Way to the Art 
and Creative Business World” 
ประเภทรางวัล : แข่งขันโมเดลธรุกิจ 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 15 ธันวาคม 2563 

นางสาวกชพร อานันทนะ ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 3 
ประเภทรางวัล : ประกวดโปสเตอร์ในงาน Wild Race Season 1 
Virtual Race for 19 Reserved Animals Series 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 15 มิถุนายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายขจรศักต ์นาคปาน ช่ือรางวัล : รางวัล 3rd Place 
ประเภทรางวัล : ประกวด Falling Walls Lab Thailand 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 18 มิถุนายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวทรวงชนก วงศ์พลกฤต ช่ือรางวัล : ชนะเลิศ Interior Design  Gold Award 
ประเภทรางวัล : การประกวด ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 
FORWARD  Human-Centred Design 2020  
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท Nippon Paint 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 26 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

น.ส.ศศิธร เพ็งค าภ ู ช่ือรางวลั : รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 Interior Design Bronze Award 
ประเภทรางวัล : การประกวด ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 
FORWARD Human-Centred Design 2020 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท Nippon Paint 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 26 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

นายตรัยวิศว์ พงษ์บูรณกิจ ช่ือรางวัล : รางวัลพิเศษ Interior Design Best color choice 
ประเภทรางวัล : การประกวด ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 
FORWARD Human-Centred Design 2020 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท Nippon Paint 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 26 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวปทุมพร รุ่งชาญวณิชย ์ ช่ือรางวัล : รางวัลพิเศษ Interior Design Best color choice 
ประเภทรางวัล : การประกวด ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 
FORWARD Human-Centred Design 2020 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท Nippon Paint  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 26 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวพรประภา วิภาคเดชา ช่ือรางวัล : รางวัลพิเศษ Interior Design Best color choice 

ประเภทรางวัล : การประกวด ASIA YOUNG DESIGNER AWARD 
FORWARD Human-Centred Design 2020 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : บริษัท Nippon Paint  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 26 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

นายอภิวัฒน์ ชิตะปัญญา ช่ือรางวัล : Designer of the Year 2021 (Furniture Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวศรุตา เกียรติภาคภูม ิ
 

ช่ือรางวัล : Designer of the Year 2021 (Product Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายพิชชากร มีเดช ช่ือรางวัล : Emerging Designer of the Year 2021 
(Product Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาววิริน เชาวนะ ช่ือรางวัล : Emerging Designer of the Year 2021 (Jewelry 
Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวพิชาธร นวลได้ศร ี ช่ือรางวัล : Emerging Designer of the Year 2021 
 (Textile & Fabric Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวสปัญญ์ อินทวงษ ์ ช่ือรางวัล : Emerging Designer of the Year 2021 
(Illustration Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายกานต์ ศิวภุชพงษ ์ ช่ือรางวัล : Emerging Designer of the Year 2021 
(Interior Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวสุมนสัยา โวหาร 
 

ช่ือรางวัล : Finalist Emerging Designer of the Year 2021 
(Product Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวอารียา  บุญช่วยแล้ว ช่ือรางวัล : Finalist Emerging Designer of the Year 2021 

(Product Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายพอพันธ์ ทองเฟื่อง ช่ือรางวัล : Finalist Emerging Designer of the Year 2021 
(Jewelry Design) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 24 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายอัษฎา สายจันทคาม 
 

ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ประเภทรางวัล : การแข่งขันออกแบบในโครงการ SACIT WAR 
CRAFT สงครามท ามือ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถาบันส่งเสริมศลิปหตัถกรรมไทย (องค์การ
มหาชน) : SACIT 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 25 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายเอกพงษ์ ตรีตรง ช่ือรางวัล : รางวัลวัฒนคุณาธร เชดิชูเกียรตผิู้ท าคณุประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจ าปี 2562 โครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 5 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายฐากร ถาวรโชติวงศ ์ ช่ือผลงาน : Textile & Fabric Design 
ประเภทรางวัล : Finalist Emerging Designer of the Year 2021 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
ประกาศ ณ วันท่ี : 5 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวชุติกาญจน์ มาตย์เทพ ช่ือรางวัล : ชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล : ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม Tetra 
Pak ภายใต้แนวคิด Go Nature. Go Carton.  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 25 มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : เกียรติบตัร 
ประเภทรางวัล : ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักศึกษาเอเซียประจ าปี 2562 
Asia Student Package Design Competition : ASPAC 2019 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมออกแบบบรรจภุัณฑไ์ทย Thai PDA 
ร่วมกับ Japan Foundation, Bangkok 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 ตุลาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวชุติกาญจน์ มาตย์เทพ ช่ือรางวัล : รางวัล Special Prize 

ประเภทรางวัล : ประกวด The Cyber Design Trend Contest 2020 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 30 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวไพลิน ถาวรวิจิตร ช่ือรางวัล : 1st Prize Winner (Gold) 
ประเภทรางวัล : การประกวดผลงานศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาติ 
Art Exchange 2020 : “Imagine” Artistic Dialects: Thinking 
into Doing. An international artistic online exhibition and 
competition” 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 

ระดับนานาชาต ิ

Millicent Margaret Amanda 
Jane Young 

ช่ือรางวัล : รางวัล January 2021 Awards Winner of the 
Creativity ในงาน A Show for A Change Film Festival 2020 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 26 กุมภาพันธ์ 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายอัษฎา สายจันทคาม 
 

ช่ือรางวัล : รางวัล Bronze Prize 
ประเภทรางวัล : ประกวด International Design Trend 
Concours, 2020 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 4 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นายพุฒิพัฒน์ บุบผา ช่ือรางวัล : รางวัล Winners of Visual Art Competitions 
ประเภทรางวัล : ประกวด Jogja International Creative Arts 
Festival : JICAF 2020 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 7 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัล Special Prize 
ประเภทรางวัล : การประกวด The Cyber Design Trend 
Contest 2020 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 30 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

Kuo Yu-Pei 
 

ช่ือรางวัล : รางวัล A' Design Award Winner for Fashion, 
Apparel and Garment Design Category in 2020 
ประเภทรางวัล : ประกวดออกแบบ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับนานาชาต ิ

น.ส.นฤมล สารยีอด ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ในนิทรรศการงานศิลปะและออกแบบ 
“ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถานฑูตเยอรมัน 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 1 ธันวาคม 2563 

นายกันต์ วงศ์อุดมโชค ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ในนิทรรศการงานศิลปะและออกแบบ 
“ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถานฑูตเยอรมัน 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นายณัชนน ส าราญพานิช ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในนิทรรศการงานศิลปะและ
ออกแบบ “ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สถานฑูตเยอรมัน 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นายปรานตส์ิรี ปราบเสถียร ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบ
หน้ากากหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายกันต์ วงศ์อุดมโชค ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบ
หน้ากากหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายณัชนน ส าราญพานิช ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดออกแบบ
หน้ากากหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายชัยสิทธ์ิ แต่งผล ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

นางสาวธัญดา ไกรธนวัต ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

น.ส.ธันยนันท์ มุนินทร์นพมาศ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายธารัช เตชวีรพงศ ์ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29  มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

น.ส.นฤมล สารยีอด ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

น.ส.เบญญาภา โตประเสริฐ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายปกรณ์ แซโ่ง้ว ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

นายพีรวิชญ์ สุภาพ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายไมตรี จรญัญากรณ ์ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวรตา เทวาพิทักษ์พร ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวราพร ไพบูลน์เสมาทัศน ์
 

ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวอติกานต์ เอี่ยมวรกลุ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวณัฐกานต์ อินทรทัต ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

นางสาวปัณฑติา เพียรสุวรรณ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวปัณฑติา วาดวงพัตร ์ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบหน้ากากหัวข้อ 
ความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน “ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน” 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธฮิันส ์ไซเดล 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 29 มีนาคม 2564 

ระดับนานาชาต ิ

นายขจรศักต ์นาคปาน ช่ือรางวัล : 3rd Prize Winner (Copper) 
ประเภทรางวัล : การประกวดผลงานศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาต ิ
Art Exchange 2020 : “Imagine” Artistic Dialects: Thinking 
into Doing. An international artistic online exhibition and 
competition” 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 

ระดับนานาชาต ิ

นายขจรศักต ์นาคปาน ประเภทรางวัล : การประกวดผลงานศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาต ิ
Art Exchange 2020 : “Imagine” Artistic Dialects: Thinking 
into Doing. An international artistic online exhibition and 
competition” 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 17 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นายชานนท์ ไกรรส ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย 
ประเภทรางวัล : Faculty การประกวดผลงานศิลปะออนไลนร์ะดับ
นานาชาติ Art Exchange 2020 : “Imagine” Artistic Dialects: 
Thinking into Doing. An international artistic online 
exhibition and competition” 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 17 ธันวาคม 2563 
 
 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายเอกพงษ์ ตรีตรง 
 

ช่ือรางวัล : รางวัล Asia Pacific Property Awards 
Development in Association with American Standard 
Awards : WINNER New Hotel Construction & Design 
Thailand : W1@BANGKOKNOI 2021-2022 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล นักศึกษา 

ระดับนานาชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัล Asia Pacific Property Awards : 
Development Best New Hotel Construction & Design 
Thailand : Green Pix Hotel Khao Yai 2020-2021 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล นักศึกษา 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ช่ือรางวัล : รางวัล 2nd Prize Winner (Silver) 
ประเภทรางวัล : การประกวดผลงานศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาต ิ
Art Exchange 2020 : “Imagine” Artistic Dialects: Thinking 
into Doing. An international artistic online exhibition and 
competition” 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 17 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 
คณะอักษรศาสตร์ 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวณัฐณิชา วัฒนจินดาเลิศ 
นางสาวกุลธิดา ไอยราพงศ ์
นางสาวโชติมา มมีั่น 
นางสาวศศิประภา กลิ่นไม ้

ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล : การประกวดสื่อผสม (Multimedia-
Wettbewerb) ประเภททีม 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า 
เมื่อวันท่ี : 9 ตุลาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวนวดี เจรญิสุข ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันอภิปราย 
(Dikussion-Wettbewerb)  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 9 ตุลาคม 2563 
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวธัญญา ศริิธร 
นางสาวอภิชญา ฮวดเจริญ 

ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมัน (DACH) ประเภทคู ่ 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 9 ตุลาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวญาณิศา อุ่นศิร ิ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดผลงานศิลปะ 
(Kunstwettbewerb)  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาเยอรมันในประเทศไทย 
ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 9 ตุลาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายชานนท์ ทวีสุขสิริอนันต ์ ช่ือรางวัล : รางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2563 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : งานสร้างสรรค ์
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มูลนิธิ SCG 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 14 พฤศจิกายน 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวอิสรียา ไทยประยรู ช่ือรางวัล : รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 12 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายทินภัทร รุ่งทองค ากุล ช่ือรางวัล : รางวัลที่ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจนภ์าษาฝรั่งเศส 
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 12 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาววิภาวดี สมวงษ ์ ช่ือรางวัล : รางวัลที่ 3 การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส  

ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : สมาคมครภูาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ฯ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 12 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายปวเรศ ถาวรเจรญิ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชยล าดับที่ 3 จากการแข่งขันประกวดภาพถ่าย
ขององค์กร AUF ในโครงการ Selfie tes etudes  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : AUF ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรงัสิต 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายศักยภาพ พลบญุ ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชยล าดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดภาพถ่าย
ขององค์กร AUF ในโครงการ Selfie tes etudes  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : AUF ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรงัสิต 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 21 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวภูริชญา สกุลด ารงค์
พานิช 

ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งค าประพันธ์ เนื่องใน
โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 25 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายเมธาวี ก้านแก้ว ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแต่งค าประพันธ์ 
เนื่องในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
เมื่อวันท่ี : 25 มกราคม 2564 

นายณัฐดนยั กิจเจริญ ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย จากการ
แข่งขันในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  
ประเภทรางวัล : ประกวด 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : วิชาการ 
หน่วยงานท่ีให้รางวัล : มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 28 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ

 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายวัชรพล คงหมวก ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ เพลงอีแซว 

ประเภทรางวัล : ประกวด (โครงการถ่ายทอดมรดกภมูิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 22 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายวัชรพล คงหมวก ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ เพลงเรือ 
ประเภทรางวัล : ประกวด (โครงการถ่ายทอดมรดกภมูิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 22 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ เพลงทรงเครื่อง 
ประเภทรางวัล : ประกวด (โครงการถ่ายทอดมรดกภมูิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 22 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
 ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ เพลงฉอ่ย 

ประเภทรางวัล : ประกวด  
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 22 สิงหาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายปิยพรรดิ์ หวานแหลม ช่ือรางวัล : เยาวชนดีเด่นจังหวัดนครปฐม (ด้านจติอาสา) 
ประเภทรางวัล : การคดัเลือก (โครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2564) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวเพ็ญนภา อัมพรศิร ิ ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทรางวัล : ประกวด (ประกวดค าขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2564) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายปิยดนย์ มโนภักด ี ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทรางวัล : ประกวด (ประกวดค าขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2564) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายธีรไนย ปุ่นภักด ี ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทรางวัล : ประกวด (ประกวดโลโก้วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัด
นครปฐม ประจ าปี 2564) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ

ระดับชาต ิ

-165- 



 
 

-103- 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

นายกกกร กิจด ี ช่ือรางวัล : ชนะเลิศ 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การอ่านท านองเสนาะ (ระดับอุดมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายภูวดล โสขมุา ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การอ่านท านองเสนาะ (ระดับอุดมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายปิยดนย์ มโนภักด ี ช่ือรางวัล : ชมเชย 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การอ่านท านองเสนาะ (ระดับอุดมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวจิรัชยา ขุนไชยรักษ ์ ช่ือรางวัล : ชนะเลิศ 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การเขียนเรียงความ (ระดับอดุมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายตะวัน คุ้มแก้ว ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การเขียนเรียงความ (ระดับอดุมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

นางสาวปพิชญา มนูเลิศ ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การเขียนเรียงความ (ระดับอดุมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

นายศิลา นวลทา ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย 
ประเภทรางวัล : ประกวด (การเขียนเรียงความ (ระดับอดุมศึกษา)) 
ด้านที่ไดร้ับรางวัล : ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : จังหวัดนครปฐม ร่วมกับบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 กันยายน 2564 

ระดับชาต ิ

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นางสาวอรพิมล วชิรพงษ์ไพบลูย ์ ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบตรวจจับและประเมิน
ท่าทางการออกก าลังกายที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอาย ุในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวอมิตตา มงคลฉัตร  
นางสาวปาริชาติ ศริิเมือง 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบโตต้อบอัตโนมัติในแอป
พลิเคชัน LINE ส าหรับสหกจิศึกษา  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวณัทธวรรณ อ านวยโชค
อนันต์  
นายธีรภัทร แก้วศร ี
นางสาวกมลขวญั หอมทั่ว (ศิษย์

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบแนะน ารายการอาหาร
พร้อมสูตรอาหารโดยใช้ออนโทโลยี  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
เก่า) Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 

ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
นางสาวณิชาภัทร ปักษาศิลป ์
นางสาวคณินนาฏ ปราชญ์
อภิญญา (ศิษย์เก่า) 
นางสาวเจรญิตา กาทอง (ศิษย์
เก่า) 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การพยากรณ์แนวโน้ม
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบ
อัจฉริยะ  ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA Undergraduate 
Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ระดับชาต ิ

นางสาวณัฐธยาน์ เสาหงษ์ 
นางสาวปวีณ์พร ซุ่นใช้ 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเกม
แข่งขันการพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามหมวดหมู ่ ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021)  
ระเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Silver Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน “ThinknSay : เกมแข่งขันการพูด
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ าแนกตามหมวดหมู่ที่ก าหนด” ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021) (AUC2-2021)  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวสุพิชญา กิตติพงษ์อนันต ์ ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การนับจ านวนของโคโลนีของ
แบคทีเรียจากวเิคราะห์รูปภาพ  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายไพศาล ฐิติอาภากลุ ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ตัวต้นแบบการตรวจจับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการหลับในจากภาพวีดีโอ  ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  
ASIA Undergraduate Conference on Computing (AUC2-
2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายณัฐดนยั ยังสต ิ ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 

ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบแนะน าหอพักส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลยัและแนะน าผู้เช่าแด่เจ้าของหอพัก  
ด้วยตัวเข้ารหัสอตัโนมตั ิ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวกันตพร เปรมปรสีุข ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Excellent Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การสร้างเกมสอนร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ด้วยเทคนิคการเทียบระดับเสียง ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  
ASIA Undergraduate Conference on Computing (AUC2-
2021)  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวรุ่งฟ้า สาดเณร  
นางสาวภณติา จารุภุมมิก 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง สื่อการเรยีนรู้จังหวัดใน
ภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยส าหรับผู้พิการทางสายตา ประเภท
มองเห็นเลือนราง  ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายไกรสีห์ ปักธงไชย  
นายศิวกร บุญญวนิช 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่
หุ่นยนต์ที่มสีององศาความเป็นอิสระ  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวพรวารีย์ สุญจริัตน ์
นางสาวบุณยาพร เลขาภิสิทธ์ิ 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับจัดการร้านขายวสัดุก่อสร้าง  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวมารสิา หวานชะเอม ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบไอโอทสี าหรับควบคุม
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็ก  ในงานประชุมวิชาการระดับ

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

นายปฏิวัติ ช ากรม ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
ระบบวิเคราะห์ท่าทางการยิงลูกบาสเกตบอลด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว  ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้าน
คอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายภาสกร บัวแก้ว ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง แพลตฟอร์มแนะน าหอพัก
ออนไลน์ผ่านการผสมผสานของเว็บและเออาร์  ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวอิสรา คูประเสริฐ ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ต้นแบบการสร้างตัวแปล
ความหมายของภาษามือไทยเป็นค่าภาษาไทย  ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายคณิศร แซ่เอี๊ยว ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศจัดการผล
คะแนนของห้องเรียนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา  ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวณัฐณิชา รักด ี
นายณัฐวุฒิ จิตต์สะอาด 
นายทวีชัย สุวัณนะสิร ิ

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับการตรวจจับและวิเคราะห์การพูด
ภาษาอังกฤษ  ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรีดา้น
คอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

นางสาวชนากานต์ ปวีณวิทย
โรจน ์
นายพุฒิพงษ์ สินภู่ 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Very Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง แอปพลิเคชันพัฒนาการ
จัดการตูเ้สื้อผ้าและการเลือกการแต่งกายประจ าวัน  ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
(The 9th  ASIA Undergraduate Conference on Computing 
(AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวมาธุลดา กะฐินทอง 
นางสาวศรัญญา แก้วอุดม 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบแสดงต าแหน่งอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยศลิปากร  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายจักรนนท์ โสภาจารีย์  
นายพีรเดช สรุกิจ 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบ
ตรวจวัดแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจ  ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายนพรัตน์ สุวรรณบ ารุง ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ขั้นตอนวิธีแนะน าแผนการ
เรียนที่สั้นท่ีสุดนับจากสถานะปจัจบุันแบบเฉพาะบุคคล  ในงาน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา้นคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย  
ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA Undergraduate Conference on 
Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายธนวัฒน์ อนันตเดชะ ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง โมบายแอปพลเิคชันส าหรับ
การแจ้งเตือนอาหารก่อนหมดอาย ุ ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย  ครั้งท่ี 9 (The 9th  
ASIA Undergraduate Conference on Computing (AUC2-
2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายธีระนพ นุชนุ่ม ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 

ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง เว็บแอพพลิเคชันส าหรับช่วย
ประเมินราคาเบื้องต้นจากแบบแปลนบ้าน  ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย  ครั้งท่ี 9 (The 9th  
ASIA Undergraduate Conference on Computing (AUC2-
2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
 

ระดับชาต ิ

นางสาวชนัฐฎา รูปงาม ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การแสดงผลด้วยภาพส าหรับ
แนะน าเส้นทางการเรยีนในหลักสตูรระดับปริญญาตรี แบบเฉพาะ
บุคคล กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้าน
คอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย  ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวปรารถนา จันทรัตน ์
นางสาววธูทิพย์ พวงเงิน 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ระบบแนะน าภาพยนตต์าม
ความช่ืนชอบของผู้ใช้   ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้าน
คอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย  ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA 
Undergraduate Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวธีริศรา ไกรทอง ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การลดจดุรบกวนในภาพ
อักษรไทยโดยใช้เทคนิคการเข้ารหสัอัตโนมตัิแบบคอนโวล ู
ชันนอล  ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเชีย  ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA Undergraduate 
Conference on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวดารารัตน์ ช่างเขียน ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Good Paper Awards 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง การประยุกต์ใช้แชทบอทกับ
สินค้าออนไลน์ กรณศีึกษา ร้านวัสดุสมปองเคหะภณัฑ์  ในงาน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา้นคอมพิวเตอรภ์ูมิภาคเอเชีย  
ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA Undergraduate Conference on 
Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายรณยศ ใจใส 
นายธนกฤต โล่หส์วัสดิ์กุล 

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Silver Award 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง ครูกลอน เวอร์ชั่น ลายไทย” 
ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาค
เอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA Undergraduate Conference 
on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นายทวีชัย สุวัณนะสิร ิ
นางสาวณัฐณิชา รักด ี

ช่ือรางวัล : รางวัลระดับ Bronze Award 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน เรื่อง แทรคทอล์ก” โปรแกรม
ประยุกตส์ าหรับการตรวจจับและวิเคราะห์การพูดภาษาอังกฤษ    
ในงานประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาค
เอเชีย ครั้งท่ี 9 (The 9th  ASIA Undergraduate Conference 
on Computing (AUC2-2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นางสาวจิราพร แย้มจิตร ์ ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1  
ประเภทรางวัล: ดา้นวิชาการ (การตอบปัญหาทางเภสัชกรรม 
Pharmacy Quiz ประจ าปีการศึกษา 2563) 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สหพันธ์นิสตินักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนภท.) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 20 มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวช่อทิพย์ พัฒนะกุลก าจร ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1  
ประเภทรางวัล: ดา้นวิชาการ (การตอบปัญหาทางเภสัชกรรม 
Pharmacy Quiz ประจ าปีการศึกษา 2563) 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สหพันธ์นิสตินักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนภท. 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 20 มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวชุติมาภรณ์ วงศ์ภักด ี ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1  
ประเภทรางวัล: ดา้นวิชาการ (การตอบปัญหาทางเภสัชกรรม 
Pharmacy Quiz ประจ าปีการศึกษา 2563) 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สหพันธ์นิสตินักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนภท.) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
เมื่อวันท่ี : 20 มีนาคม 2564 

นางสาวจิรัฐพร ตฤษนันทร ์ ช่ือรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1  
ประเภทรางวัล: ดา้นวิชาการ (การตอบปัญหาทางเภสัชกรรม 
Pharmacy Quiz ประจ าปีการศึกษา 2563) 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สหพันธ์นิสตินักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (สนภท.) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 20 มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายพลช บุญะตลุานนท์ ช่ือรางวัล : the winning team 
ประเภทรางวัล: ดา้นวิชาการ (การแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมยา
และชีววัตถุ) 
หน่วยงานที่ใหร้างวัล : ISPE Thailand Hackathon Competition 2020 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี :  20-21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นิจวรรณ สหสัพันธ ์ ช่ือรางวัล : Excellent prize 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน  
หน่วยงานที่ให้รางวัล: The 7th International Conference on 
Advanced Pharmaceutical Research (7th ICAPH 2020) 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 5-6 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นายคณิศร ชมพเูมืองช่ืน 
นายมนตรี อุดมฉว ี
นายณัฐพล เมืองแก้ว 

ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ทีม Bio Plus Nursery (ผลิตภณัฑ์ถุง
เพาะช าย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) 
ประเภทรางวัล : ประกวด "โครงการประกวดบรรจุภณัฑ์ทดแทนถุง
เพาะช ากล้าไม้ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม" 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา  
เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวโชติกา หล าริ้วรตันา 
นางสาวนภัสสร ค าสด 
นางสาวมอญ 
นางสาวสโรชา บุญโสม 
นางสาวสิรยิากร พันธ์สุข 

ช่ือรางวัล : รางวัล Popular Vote ในงาน FoSTAT Food 
Innovation Concept Contest (ผลิตภัณฑ ์ Spicy V-stick ทีม V 
are SU) 
ประเภทรางวัล : น าเสนอผลงานวิจัย (แบบออนไลนผ์่าน
แอปพลิเคชั่น ZOOM)  

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวสุชัญญา ชันโลน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ 
ศิริวงศ์วิไลชาติ และนายฉัตรชัย 
วัฒนไพโรจน ์(ที่ปรึกษาของทีม)  

ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา  
เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

นายคณิศร ชมพูเมืองช่ืน 
นายมนตรี อุดมฉว ี
นายณัฐพล เมืองแก้ว 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ 
สุทธิเรืองวงศ์ (ท่ีปรึกษา) 

ช่ือรางวัล : ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับเงินทุนส ารองสนับสนุนใน
การสร้างธุรกิจ ภายใต้โครงการกิจกรรม Smart Startup 
Company by GSB Micropreneur Academy จาก ทีมนักศึกษา
ผู้ประกอบการ บริษัท สมาร์ทไบโอพลาสติก จ ากดั (ผลติภณัฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) 
ประเภทรางวัล : ทุนสนับสนุนการสร้างธุรกิจ มูลค่า 200,000 บาท 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : ธนาคารออมสิน 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา  

ระดับชาต ิ

นายหัสกร ดารา 
นางสาวหยกตะวัน อินปุย 
นายกิตติพงศ์ สินทร 
นายสุรยิะ อินทรเทศ 
นายวัลลภ โอภาสคณุ 
อาจารย์วิชชากร สวนทรง (ที่ปรึกษา) 

ช่ือรางวัล : ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับเงินทุนส ารองสนับสนุนใน
การสร้างธุรกิจ ภายใต้โครงการกิจกรรม Smart Startup 
Company by GSB Micropreneur Academy จากทีมนักศึกษา
ผู้ประกอบการ บริษัท อีซี่ กรุ๊ป อินโนเวช่ัน จ ากัด (แพลตฟอรม์
บริหารจดัการร้านแก๊ส) 
ประเภทรางวัล : ทุนสนับสนุนการสร้างธุรกิจ มูลค่า 200,000 บาท 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : ธนาคารออมสิน 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา และศิษยเ์ก่า 

ระดับชาต ิ

นางสาวนาถนภา นกด ี
รองศาสตราจารย์ ดร .ประจวบ 
กล่อมจิตร (ที่ปรึกษา) 

ช่ือรางวัล : รางวัลบทความวิจัยดีเด่น  
ประเภทรางวัล : น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพ
ความจ าใช้งานจากการรับรู้ที่แตกต่างกันโดยวิธี “N-Back Test”  
ในการประชุมวิชการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ปี  
พ.ศ. 2564 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา  
เมื่อวันท่ี : 6 พฤษภาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายชนะชัย มาหอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ 
เลิศบ ารุงสุข (ท่ีปรึกษา) 

ช่ือรางวัล : รางวัล Beat Presentation Award  
ประเภทรางวัล : น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Dynamics and 
Control of Solar Thermal Power Plant ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ The 30th Thai Institute of Chemical Engineering 
and Applied Chemistry Conference  
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา  

ระดับชาต ิ

นายพงศกร นุชนงค์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ 
สุทธิเรืองวงศ์ และ รอง

ช่ือรางวัล : Best Oral Presentation  
ประเภทรางวัล : น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Thermal 
Processability Enhancement of PHBV Through Reactive 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซด่่าน 
(ท่ีปรึกษา) 

Processing” ในงานประชุม The 5th International 
Conference on Smart Materials and Nanotechnology 
(SMART MAT 2020) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา  
เมื่อวันท่ี : 1-4 ธันวาคม 2563 

นางสาวณีรนุช มลิะสิงห ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ 
คูวิจิตรจารุ และ  
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล 
(ท่ีปรึกษา) 

ช่ือรางวัล : รางวัลชมเชย  
ประเภทรางวัล : น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง 
"Separation of psicose from common sugars using cation-
exchange resin column chromatography"  ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 
2021 (FIAC 2021) ซึ่งจัดแบบออนไลน ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 17-18 มิถุนายน 2564 

ระดับนานาชาต ิ

 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นางสาวญานิศา บุญรอดกลับ ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : รายการดวลเพลงดัง ช่อง7 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 5 ตุลาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายวศิน พรพงศา 
 

ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : รายการ The golden song เวทีเพลงเพราะ
ยกก าลัง 3 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 11 กรกฎาคม 2564 

ระดับชาต ิ

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นายภูมิพัฒน์ ศรีวัชรเมธา ช่ือรางวัล : เกียรติบตัร ระดับดีเดน่ ในงานประชุมวิชาการเกษตร 
ครั้งท่ี 22 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงานดา้นวิชาการ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 26 มกราคม 2564 

ระดับชาต ิ
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คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นางสาวมณฑิกา ปรีติประสงค ์ ช่ือรางวัล : บทความวิจัยดีเด่น เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อขนมของฝาก ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบรุ ี
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 มิถุนายน 64 

ระดับชาต ิ

นางสาวปวีณา ร่วมชาต ิ ช่ือรางวัล : บทความวิจัยดีเด่น เรื่อง ปัจจัยการยอมรับการใช้บริการ
คาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน  
หน่วยงานที่ให้รางวัล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 มิถุนายน 64 

ระดับชาต ิ

นายพลกิจ จงวัชรสถิตย ์ ช่ือรางวัล : บทความวิจัยดีเด่น เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยของพนักงานฮอทไลน์ (Hotline) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขตภาคกลาง 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 มิถุนายน 64 

ระดับชาต ิ

นางสาวศุภนิดา  อิศราไพฑรูย ์ ช่ือรางวัล : บทความวิจัยดีเด่น เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรย์บ้านหัวอ่าวสูก่ารเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 มิถุนายน 64 

ระดับชาต ิ

นางสาวพัฒนาภา  ธาดาสิริโชค ช่ือรางวัล : บทความวิจัยดีเด่น กลยุทธ์การปรับตัวด้านการบรหิาร
จัดการโรงแรมในสภาวการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
ประเภทรางวัล: น าเสนอผลงาน 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 18 มิถุนายน 64 

ระดับชาต ิ
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 

นางสาวกนกวรรณ บุณยะสตุ 
นางสาวมารีนา สุขะเกศ 
นางสาวปวีณวรรณ วู่ฉาย 

ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม 
ทีม เห็นนะอิอ ิ(โครงการ True Young Producer Awards 2020) 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 15 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

น.ส.พราวฉัตร ตรงสันติพงศ ์
น.ส.ญาณิกา ปรดีา 

ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม 15th Floor 
(โครงการ True Young Producer Awards 2020) 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 15 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

น.ส.ธัญชนก พงษ์สวัสดิ ์
นายธรรณธรณ์ อินทสิน 
น.ส.พิชญรัศมิ์ ทะวงษ์ศร ี

ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม คิดไม่เข้า (โครงการ 
True Young Producer Awards 2020) 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 15 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายนราวิชญ์ หงษ์สมุทร 
นายกิตติกานต์ มุขโสภาพันธุ ์
นายภาสวิชญ์ สิทธิพลวรเวช 

ช่ือรางวัล : รางวัล Popular Vote ขวัญใจมหาชน ทีม พลาสเตอหลิก 
(โครงการ True Young Producer Awards 2020) 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 15 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นางสาวกันตาภัทร พุทธสุวรรณ ช่ือรางวัล : รางวัลดีเด่น สาขาภาพยนตร์ เรื่อง After A Long 
Walk, He Stands Still ในงาน Young Thai Artist Award 2000  
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : มูลนิธิ SCG 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ สาขาช้างเผือก ภาพยนตรเ์รื่อง After 
A Long Walk, He Stands Still จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 24 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 

นายพีรพัฒน์ รักงาม ช่ือรางวัล : รางวัลดีเด่น สาขาภาพยนตร์ เรื่อง Hia/tus ในงาน 
Young Thai Artist Award 2000 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : มูลนิธิ SCG 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลชนะเลิศ สาขาช้างเผือก ภาพยนตรเ์รื่อง Hia/tus 
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งท่ี 24 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายวิศรุต ศรีพุธสมบรูณ ์ ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ สาขาช้างเผือก ภาพยนตรเ์รื่อง 
สุสานใตด้ิน จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งท่ี 24 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

 ช่ือรางวัล : ภาพยนตรส์ั้น เรื่อง สสุานใต้ดิน  
ประเภทรางวัล : ได้รับเลือกให้ฉายในโปรแกรม Short & Midrange 
เทศกาลภาพยนตร ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : International Film Festival 2020 
ประเทศเนเธอแลนด ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 

ระดับชาต ิ

นางสาวเหมือนดาว กมลธรรม ช่ือรางวัล : รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย สาขาช้างเผือก ภาพยนตร์
เรื่อง ดาววิกาล จากเทศกาลภาพยนตรส์ั้นครั้งท่ี 24 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 
 

ระดับชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นางสาวรสติา อุดมศลิป ์ ช่ือรางวัล : รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย สาขาช้างเผือก ภาพยนตร์ 

เรื่อง ก าแพงล่องหน จากเทศกาลภาพยนตรส์ั้นครั้งท่ี 24 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์ 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 27 ธันวาคม 2563 

ระดับชาต ิ

นายกวิน สุวรรณณัฐวิภา ช่ือรางวัล : รางวัลรองอันดับ 2 ช่ือผลงาน “เพราะสื่อ ควรมเีสรีภาพ
ในการรายงานข่าว" 
ประเภทรางวัล: ประกวดภาพถ่าย “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์
ปัจจุบัน” เนื่องในโอกาส “วันเสรภีาพสื่อมวลชนโลก” (Word 
Press Freedom Day) 3 พ.ค.ของทุกปี 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 3 พฤษภาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นายกันภัย รูปทอง 
นายพศวัต ศรสีราญกุลวงศ ์
นายภควุฒิ เอื้อวงษ์สุวรรณ 

ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์หมวด “โปรแกรมเพือ่ความบันเทิง” (โครงการ NSC 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 online) 
ประเภทรางวัล: การแข่งขันด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สวทช. 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 19 มีนาคม 2564 

ระดับชาต ิ

นางสาวอรสา เจรญิรัตน ์ ช่ือรางวัล : แอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง sibling – พี่น้อง 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย   
หน่วยงานที่ให้รางวัล : ZUMA FILM FESTIVAL, Nigeria – Official 
Selection 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 1 - 7 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงฤกษ์ ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 2 มิติ เรื่อง Friend – เพื่อน 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : The Big Cartoon Festival, Russia – 
Official Selection 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
นายณภัทร เกษโกมล  
นางสาวธัญวลัย ง่านวสิุทธิพันธ์  
นางสาวนันทวรรณ สุมณีงาม 

ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง 1300 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : accordi @ DISACCORDI - International 
Short Film Festival, Italy – Official Selection 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวชติกานต์ เจริญวรชัย  
นาวสาวปฐวีภรณ์ ศรโีนนยาง  
นางสาวพิมพิสุทธ์ โชติอุทัย 

ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง ALIVE 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : The Big Cartoon Festival, Russia – 
Official Selection 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 ช่ือรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง ALIVE 
ประเภทรางวัล: ประกวดด้านงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : 22nd DigiCon6 ASIA Awards – Thailand 
Silver Award 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง ALIVE 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : ICONA 2020, Greece – Official 
Selection 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 4-6 ธันวาคม 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นายนรุตม์ กลัดส าเนียง  
นางสาวนฤมล ทองศร ี
นางสาวนวพร เสรีกุล 

ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง Meet the Walter 
ประเภทรางวัล: ได้เข้ารอบสดุท้าย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : Volkswagen BUS SHORT FILM Festival, 
Italy – Finalist 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง Meet the Walter 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : The 19th National Student Film 
Festival of Guaíba / National and International Short and 
Feature Films Exhibition (Cinestudantil Guaíba 2020), 
Brazil 

ระดับนานาชาต ิ
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

นางสาวญาสุมินทร์ กาญจนอลงกรณ์  
นางสาวสุภาภรณ์ บัวผัน  
นางสาวอัครมณี แสนทวีสุข 

ช่ือรางวัล : แอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง Siam Chef – สยามเชฟ 
ประเภทรางวัล: ได้รับคัดเลือกเข้าฉาย 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : accordi @ DISACCORDI - International 
Short Film Festival, Italy 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

นางสาวขจี อุดมศิร ิ ช่ือรางวัล : แอนนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง ON THE WAY – ระหว่างทาง 
ประเภทรางวัล: ได้ผา่นเข้ารอบรางวัล 
หน่วยงานที่ให้รางวัล : SWAN Film Festival, Australia – 
Nominee for Viewer’s Choice 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 10 - 21 พฤศจิกายน 2563 

ระดับนานาชาต ิ

 
วิทยาลัยนานาชาติ 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ ระดับ 
Phitchaya Tapaneyakul ช่ือรางวัล : won the 2d Runner-up prize won the 2rd 

Runner-up prize ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท 
ประเภทรางวัล: ผลงานสร้างสรรค ์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : the BPMC (Bangkok Projection 
Mapping Competition 2021) 
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษา 
เมื่อวันท่ี : 20 มิถุนายน 2564 

ระดับนานาชาต ิ
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up/ เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ/ ฟรีแลนซ ์
รายละเอียดดังนี้ 

คณะ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

รวม คิดเป็นร้อยละ 

การมีงานท า 
ประเภทงาน

ประจ า 
ประกอบอาชีพอิสระ 

(ผู้ประกอบการ/ 
Startup/เจ้าของ

กิจการ)/ งานอิสระ /  
ฟรีแลนซ์ (คน) 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 11 28 39 71.79 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 5 46 10.87 
3. โบราณคดี 68 22 90 24.44 
4. มัณฑนศิลป์ 34 11 45 24.44 
5. อักษรศาสตร์ 136 27 163 16.56 
6. ศึกษาศาสตร์ 78 28 106 26.42 
7. วิทยาศาสตร์ 82 12 94 12.77 
8.เภสัชศาสตร์ 128 12 140 8.57 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

177 23 200 11.50 

10. ดุริยางคศาสตร์ 26 26 52 50.00 
11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

57 15 72 20.83 

12. วิทยาการจัดการ 323 58 381 15.22 
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

95 16 111 14.41 

14.วิทยาลัยนานาชาติ 3 7 10 70.00 
รวม 1,259 290 1,549 18.72 

*หมายเหตุ : อ้างอิงจากแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ซึ่งก าหนดใหส้ถาบันอุดมศึกษา จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน 

- ประเภทงานประจ าได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจ
เอกชน, พนักงานองค์การต่างประเทศ/ ระหว่างประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4  ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และประจ าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 95.17 โดยมีบัณฑิตที่เข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน 435 คน 
โดยมีบัณฑิตที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน 414 คน 

 
คณะ บัณฑิตที่เข้าสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ (คน) 
จ านวนบัณฑิตที่สอบผ่าน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(คน) 
ร้อยละ 

1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 43 67.19 
2. เภสัชศาสตร์ 166 166 100.00 
3. คณะศึกษาศาสตร์ 205 205 100.00 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- - - 

รวม 435 414   95.17 

*หมายเหตุ - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากให้นักศึกษาด าเนินการสอบ
ด้วยตนเอง 
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