รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ประกอบด้วย :
ส่วนที่ 1 : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 : รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 3 : ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง/ประเด็น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สารบัญ
บทนา

สรุปผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยศิลปากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า
ก

- สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ:

10

ACADEMIC REPUTATION

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY

17

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ : SMART AND GREEN ADMINISTRATION

31

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า :

61

SMART STUDENT AND ALUMNI

- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 สร้ า งและเผยแพร่ภ าพลั กษณ์ศิล ปากรสู่ ส าธารณะ : SILPAKORN 64
BRANDING

ส่วนที่ 2

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2562
- ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562

ส่วนที่ 3

72

ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง/ประเด็น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. กระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก

79

2. การจัดการศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

80

3. การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะไม่นับปริญญา และ Credit Bank ของมหาวิทยาลัย

84

4. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

86

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
5. พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

89

6. การจัดสรรทุนการศึกษา และการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19

93

7. การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

97

8. การวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ

101

9. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน

114

10. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

123

ภาคผนวก
ส่วนที่ 1

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- ยุทธศาสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.3 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านจานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่าได้รับ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up/ เจ้าของ
กิจการ/ งานอิสระ/ ฟรีแลนซ์
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

126
138
139
176
177

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 2

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2562
- สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2562

178

- คู่มือคาอธิบายตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2562

203

สรุปผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจานวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น
จานวน 13 ตัว ชี้วัด คิด เป็น ร้อ ยละ 86.67 โดยมหาวิท ยาลัย ศิล ปากรมีค วามสาเร็จ ของการดาเนิน งาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 92.01 หรือ 4.60 คะแนน และเมื่อปรับค่านาหนัก
ตามเกณฑ์ประเมิน ของคณะกรรมการประเมิน มหาวิทยาลัยฯ พบว่า มีค ะแนนเท่า กับ 27.60 หรือ
4.60 คะแนน สาหรับ ผลดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562–14 กรกฎาคม 2563) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจานวน 14 ตัวชี้วัด
โดยตั ว ชี้ วั ด ทุ ก ตั ว บรรลุ เ ป้ า หมาย จานวน 14 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มีความสาเร็จของการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 93.60 หรือ
4.68 คะแนน และเมื่อปรับ ค่า นาหนักตามเกณฑ์ประเมิน ของคณะกรรมการประเมิน มหาวิทยาลัย ฯ
พบว่า มีคะแนนเท่ากับ 37.44 หรือ 4.68 คะแนน ทั้งนี้รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562
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มหาวิทยาลัย
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ที่มีผลการ
คิดเป็น
หลังปรับค่านาหนัก
ตัวชีวัด
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ดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1 : ผลการดาเนินงานตาม
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
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(4.60)
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ส่วนที่ 2 : ผลการดาเนินงานตาม
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100.00
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37.44
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ดีมาก
(4.68)
(4.68)
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 3 : ผลการดาเนินงานตามประเด็น
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มหาวิทยาลัยไม่ต้องให้คะแนน คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนในส่วนนี

รวมทังสิน

92.81
(4.64)

100
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ส่วนที่ 1
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562–
30 กันยายน 2563) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจานวน 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น จานวน 13 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสาเร็จของการดาเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
และมีคะแนนคุณภาพเท่ากับ 92.01 หรือ 4.60 คะแนน ทั้งนี้สามารถจาแนกผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นเป็นเลิศเฉพาะทาง
และความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ: ACADEMIC
REPUTATION
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรือ
อุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย
นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
: SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART
STUDENT AND ALUMNI
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
คะแนนคุณภาพตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่มี
คณะกรรมการประเมิน
จานวน
ผลการ
คิดเป็น
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ดาเนินงาน ร้อยละ
เต็ม 100 คะแนน
บรรลุ
(5 คะแนน)
เป้าหมาย
4
3
75.00
96.20
NA
(4.81)
1 ตัวชี้วัด
3
3
100
100
(5.00)

5

4

80.00

78.84
(3.94)

1

1

100

85.00
(4.25)

2

2

100

15

13

86.67
ดีมาก

100
(5.00)
92.01
(4.60)

-1-

หมายเหตุ :
NA ตัวชี้วัดที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการสารวจข้อมูล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์
ด้าน Academic Reputation Survey โดยมหาวิทยาลัยจะดาเนินการสารวจผลการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นปีงบประมาณ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดที่ไม่ต้องประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
1. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ 1 มี 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับของประเทศใน SCImago Institutional Rankings ด้าน Innovation
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ติดอันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ (World Top 200) ตาม QS World University
Rankings by Subject ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2563 (เริ่มประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ 4 มี 1 ตัวชี้วัดย่อย และ 1 ตัวชี้วัดใหญ่ คือ
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิ ทยาลัยศิลปากร
ตัว ชี้วัด ที่ 2 ผลสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (ผลสารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับประเมินโดยหน่วยงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562– 2563
(เริ่มประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564))
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ผลการประเมินรายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ (Academic Excellence) เป็นอันดับ 1 ใน
สาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงด้านวิชาการตามมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับ
social values : ACADEMIC REPUTATION
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

เป้าหมาย

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศด้าน
การสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1.1 อันดับของประเทศใน SCImago
อันดับที่ เริ่มประเมิน ปี 65
Institutional Rankings ด้าน Innovation
 อันดับที่ 3
1.2 ติ ด อั น ดั บ โลกด้ า นศิ ล ปะและ
อันดับที่ เริ่มประเมิน ปี 65
การออกแบบ (World Top 200) ตาม QS
 อันดับที่ 200
World University Rankings by Subject
1.3 บรรลุเป้าหมายด้านจานวน
ชิ้น/
80 ชิ้น/เรื่อง
การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
เรือ่ ง
1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน
Academic Reputation Survey
1.4.1 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน
คน
50 คน
Academic Reputation Survey
(จานวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม QS
Academic Reputation Survey)
1.4.2 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน
บริษทั /
20 บริษัท/
Academic Reputation Survey
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(ผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบรับการเข้าร่วม QS
Employer Reputation Survey)
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ผลลัพธ์

คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)

-

-



ไม่ต้อง
ประเมิน
ในปีนี้
ไม่ต้อง
ประเมิน
ในปีนี้
5.00

-

-

203 ชิ้น/เรื่อง

12

N/A
อยู่ระหว่างการ
สารวจข้อมูล

-

N/A

13

N/A
อยู่ระหว่างการ
สารวจข้อมูล

-

N/A

13

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
2. มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
EdPEx ในระดับคณะ ส่วนงาน และสถาบัน
2.1 จานวนคณะวิชาที่ผ่าน EdPEx 200
screening (ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้าคณะวิชาเดิม)

หน่วยวัด

เป้าหมาย

คณะ

2 คณะ

2.2 จานวนคณะวิชาที่ผ่าน EdPEx 200
(ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้าคณะวิชาเดิม)

คณะ

3. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ใ ช้ เ กณฑ์
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA
(ปีการศึกษา)

ร้อยละ

4. ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating
ระดั บ 4 ดาว
- baseline ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมิน มหาวิทยาลัยได้ระดับ 4 ดาว
635/1000 คะแนน
- มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้น
อย่างน้อย 1 ด้านจากการประเมินตนเอง
- ผลการประเมิน QS Star Rating จะมี ผ ล
ต่ อ เนื่ อ ง 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

ผลการ
ดาเนิน
งานจาก
ประเมิน
ตนเองดี
ขึ้นอย่าง
น้อย 1
ด้าน

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (คะแนน)

ผลลัพธ์

3 คณะ
(คณะดุริยางคศาสตร์
, คณะโบราณคดี และ
คณะเภสัชศาสตร์)
ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
1 คณะ
ในปีการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
2563
และยังไม่เคยนับให้
คณะเภสัชศาสตร์
>ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 45.37
(หลักสูตรที่ได้รับ
การประเมินตาม
เกณฑ์ AUN QA
จานวน 93
หลักสูตร จาก
หลักสูตรทั้งหมด
205 หลักสูตร)
มีผลการ
มีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานใน ทีด่ ีขึ้น จานวน
ด้านใดด้านหนึ่ง 2 ด้าน ได้แก่
ที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1. ด้านจานวน
1 ด้าน
การยื่นจด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ปี 62 : 86 เรื่อง
ปี 63 : 203 เรื่อง
2. ด้าน Student
Accommodation
ปี 62 : 1,605 ห้อง
ปี 63 : 2,191 ห้อง
20.00
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คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)
4.25


5.00

14



3.50

14



5.00

15



5.00

15

19.25

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่า
ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ มขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ของประเทศ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของชุ ม ชน สั ง คม :
RESEARCH AND CREATIVITY
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ : RESEARCH AND CREATIVITY
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

เป้าหมาย

1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจยั
ร้อยละ ≥ ร้อยละ 3.00
หรืองานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลทฟอร์ม
การวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. ที่ได้รับทุน
จากภายนอกต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงิน
รายได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมงบบุคลากร)
2. จานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ โครงการ ≥ จานวน 3
มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาร่วมกับหน่วยงาน
โครงการ
ภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง (วัด
(มุ่งเน้นโครงการ
ผลสัมฤทธิข์ องโครงการด้วย เช่น พืน้ ที่/
เชิงพื้นที่/
ชุมชนเป้าหมาย และประโยชน์/คุณค่า/
โครงการขนาดใหญ่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชน
มากกว่า 5 ลบ.
เป้าหมายได้รับ)
ขึ้นไป)
3. จานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
โครงการ ≥ จานวน 5
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ โครงการ
โครงการ
บริการวิชาการ โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่าย
หรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์
ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการด้วย เช่น พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย
และประโยชน์/คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/
สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายได้รบั )
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (คะแนน)
15.00
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ผลลัพธ์
ร้อยละ 14.37

คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)

5.00
18

จานวน
10 โครงการ



5.00

19

จานวน
12 โครงการ



5.00

23

15.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น Smart University บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

เป้าหมาย

1. ความสาเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับ
ผลการประเมิน
การเปลี่ยนแปลง (โครงการ S Curve 5 โครงการ)
โครงการ S Curve
1.1 โครงการ Digital Transformation
ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
1.1.1 โครงการการปฏิรูป
ผลการ ดาเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
ประเมิน
แล้วเสร็จ
University Transformation) ระยะที1่
โครงการ บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ
1.1.2 โครงการพั ฒ นาระบบ
ผลการ ดาเนินโครงการ
SU ERP HRM มิติพัฒนาระบบบริหาร
ประเมิน
แล้วเสร็จ
ทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 1
โครงการ บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ
1.1.3 โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี ผลการ ดาเนินโครงการ
สาหรั บ การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และ
ประเมิน
แล้วเสร็จ
เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายในมิติ
โครงการ บรรลุเป้าหมาย
ต่างๆ Business Intelligence (BI) และ
ของโครงการ
Dashboard เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ
และการบริหารจัดการของผู้บริหาร
1.2 โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม จานวน จานวน 2 โครงการ
Silpakorn Social Engagement (SSE)
โครงการ (ทั้ง 2 โครงการ
และ
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการ เสร็จ บรรลุตาม
แล้วเร็จ
เป้าหมาย)
1.3 โครงการ Smart Student จัดทา
ผลการ ดาเนินโครงการ
Mobile Application ให้บริการแก่นักศึกษา ประเมิน
แล้วเสร็จ
ในมิติต่า งๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ โครงการ บรรลุเป้าหมาย
และอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
ของโครงการ
(Student life Style)
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ผลลัพธ์
ผลการประเมิน
โครงการ S Curve

คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)
3.71

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
เป้าหมาย



3.50

33



3.50

36



3.50

36

จานวน
2 โครงการ



3.50

37

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
เป้าหมาย



3.50

43

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

1.4 โครงการ Silpakorn QS Star Rating ผลการ
โดยมีเป้าหมาย ได้รับผลการประเมิน ในระดับ ดาเนิน
4 ดาว (มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่ง งานจาก
ที่ดีขึ้น) อย่างน้อย 1 ด้านจากการประเมิน
การ
ตนเอง เนื่องจากผลประเมิน QS Star Rating ประเมิน
จะมีผลต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ2562-2565)
ตนเอง

1.5 โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ของ
งานวิจัยและบริการวิชาการ ที่มหาวิทยาลัย
เป็นแกนนาร่วมกับหน่วยงานภูมภิ าค
ตะวันตก หรือภาคกลางตอนล่าง หรือพื้นที่
อื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ที่มีผลกระทบ
ในวงกว้างต่อ ชุมชน สังคม และตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Silpakorn Creative)
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม
(งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (รวมเงินบริจาค)
แต่ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปีฐาน 2561)
3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กร จากการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
ที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประเมินโดยสานักงาน ป.ป.ช.)
4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(University Green Campus) โดย UI
Green Metric World University Ranking
5. ผลสาเร็จของโครงการ SMART AND
GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 (คะแนน)

จานวน
โครงการ
และ
ดาเนินการ
แล้วเร็จ

ร้อยละ

คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)

มีผลการ
มีผลการดาเนินงาน
3.50
44
ดาเนินงานใน ทีด่ ีขึ้น จานวน 2 ด้าน
ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่
ที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1. ด้านจานวนการ
1 ด้าน
ยื่นจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ปี 62 : 86 เรื่อง
ปี 63 : 203 เรื่อง
2. ด้าน Student
Accommodation
ปี 62 : 1,605 ห้อง
ปี 63 : 2,191 ห้อง

จานวน
จานวน
5.00
45
3 โครงการ
5 โครงการ
(ทั้ง 3 โครงการ
ดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จบรรลุ
เป้าหมายของ
โครงการ)

≥ ร้อยละ 4.00
ร้อยละ 14.33
5.00
55

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 81.00

อันดับ

≤ อันดับที่ 20

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 81.00
25.00
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ร้อยละ 91.16



5.00

55

ปี 63
อันดับที่ 22



1.00

57

ร้อยละ 100



5.00

58

19.71

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT
AND ALUMNI
เป้ า ประสงค์ ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ผลิ ต บั ณ ฑิต ที่มี คุณ ภาพ เพื่ อพั ฒนาก าลัง คนในระดั บสู งให้ กับ สัง คม
ประเทศชาติ มีทัก ษะที่ จ าเป็น ส าหรั บศตวรรษที่ 21 สร้ า งคนด้ วยนวัตกรรมและการสร้ า งสรรค์ :
STUDENT AND ALUMNI
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1. ผลสาเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
Smart Student มีทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21
1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบ
กับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(เปรียบเทียบอย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็น
สถาบันที่มีชื่อเสียงและหลักสูตร ใกล้เคียง
กับ มศก.)
1.2 จานวนรางวัลระดับชาติ นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/
ศิษย์เก่าได้รับ
1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็น
ผู้ประกอบการ/ Start Up / เจ้าของกิจการ/
งานอิสระ / ฟรีแลนซ์
1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตร
วิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
หรือเกณฑ์อื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผลสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (ผลสารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ได้รับ ประเมินโดย
หน่วยงาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 (คะแนน)

คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)
4.25

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บาท

สูงกว่าเฉลี่ย
≥1,200 บาท

20,200 บาท
ค่าเฉลี่ย
19,000 บาท
≥1,200 บาท



3.50

62

รางวัล

≥ 70 รางวัล

206 รางวัล



5.00

62

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 23.00

ร้อยละ 23.15



3.50

63

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 85.00

ร้อยละ 95.87



5.00

63

เริ่มประเมิน
ปี 64
≥ ร้อยละ 80.00

เริ่มประเมิน
ปี 64
≥ ร้อยละ 80.00

-

-

-

ค่าเฉลี่ย เริ่มประเมิน
เต็ม 5
ปี 64
คะแนน ≥ 3.75 คะแนน

เริ่มประเมิน
ปี 64
≥ 3.75 คะแนน

-

-

-

ร้อยละ

5.00

-8-

4.25

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 สร้ า งและเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ศิ ล ปากรสู่ ส าธารณะ : SILPAKORN BRANDING
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 ศิลปากรเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติภายใต้ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนา
แห่งการสร้างสรรค์” (Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN BRANDING
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1. ผลสาเร็จของการสร้างและสื่อสาร
ภาพลักษณ์ศิลปากรสูส่ าธารณะ
1.1 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ง
การสร้างสรรค์ในมุมของผูร้ ับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ
(ทาวิจัยสถาบัน)
1.2 การรับรู้ของสาธารณะต่อความมี
ชื่อเสียงด้านวิชาการ “ศิลปากร
มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
(ยอด view ยอด Organic ยอด Reach,
ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชร์ใน Social,
Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม
Comment ในเชิงสร้างสรรค์, จานวน
Scoop และ Column จาก Endorser
และ Influencer โดยนับรวมทุกสือ่ จากทุก
คณะวิชาและหน่วยงาน และนับสะสมได้)
2. ผลสาเร็จของการดาเนินนโยบาย
ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 (คะแนน)

คะแนน
รายละเอียด
การบรรลุ คุณภาพ
เพิ่มเติม
เป้าหมาย (คะแนน
(หน้า)
เต็ม 5)
5.00

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ร้อยละ

รับรู้
≥ ร้อยละ 70.00

ร้อยละ 81.20



5.00

65

ล้านวิว

≥Total
≥ 1.0 ล้านวิว

Total 5.3 ล้านวิว



5.00

66

ร้อยละ 83.33



5.00

68

ร้อยละ ≥ ร้อยละ 60.00
10.00
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10.00

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ: ACADEMIC
REPUTATION
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มมี าตรฐานสากล ประกอบด้วย
1.1 อันดับของประเทศใน SCImago Institutional
Rankings ด้าน Innovation
1.2 ติดอันดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ (World Top 200)
ตาม QS World University Rankings by Subject
1.3 บรรลุเป้าหมายด้านจานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Academic Reputation Survey
1.4.1) บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Academic
Reputation Survey (นักวิชาการ)
1.4.2) บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Academic
Reputation Survey (ผู้จ้างบัณฑิต)

2. มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับ
คณะวิชา ส่วนงาน และสถาบัน (ปีการศึกษา)
2.1 จานวนคณะวิชาที่ผ่าน EdPEx200 screening
(ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้าคณะวิชาเดิม)

2.2 จานวนคณะวิชาที่ผ่าน EdPEx200 (ปีการศึกษา)
(ไม่นับซ้าคณะวิชาเดิม)

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
AUN QA (ปีการศึกษา)
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หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

อันดับที่

-

ชิ้น/เรื่อง

เริ่มประเมิน
ปี 65 ≤ อันดับที่ 3
เริ่มประเมิน
ปี 65 อันดับที่ 200
80 ชิ้น/เรื่อง

203 ชิ้น/เรื่อง

คน

50 คน

N/A

บริษัท/
หน่วยงาน

20 บริษัท/หน่วยงาน

N/A
อยู่ระหว่างการสารวจ
ข้อมูล

คณะ/ส่วนงาน

2 คณะ/ส่วนงาน

คณะ/ส่วนงาน

ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
ในปีการศึกษา
2563
และยังไม่เคยนับให้
คณะเภสัชศาสตร์
> ร้อยละ 40.00

3 คณะ
(คณะดุริยางคศาสตร์ ,
คณะโบราณคดี และ
คณะเภสัชศาสตร์)
1 คณะ
คณะเภสัชศาสตร์

อันดับที่

ร้อยละ

-

ร้อยละ 45.37
(หลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์
AUN QA จานวน 93
หลักสูตร จากหลักสูตร
ทั้งหมด 205 หลักสูตร)

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
4. ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ระดั บ 4 ดาว
- baseline ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยได้ระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน
- มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ด้าน
จากการประเมินตนเอง
- ผลการประเมิน QS Star Rating จะมี ผ ลต่ อ เนื่ อ ง 4 ปี
(พ.ศ.2562-2565)
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หน่วยวัด
ผลการดาเนิน
งานจาก
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
มีผลการดาเนินงานใน มีผลการดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
ด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้น จานวน 2 ด้าน ได้แก่
อย่างน้อย 1 ด้าน
1. ด้านจานวนการยื่น
จดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ปี 62 : 86 เรื่อง
ปี 63 : 203 เรื่อง
2. ด้าน Student
Accommodation
ปี 62 : 1,605 ห้อง
ปี 63 : 2,191 ห้อง

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
1.3 บรรลุเป้าหมายด้านจานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยวัด
ชิ้น/เรื่อง

เป้าหมาย
80 ชิ้น/เรื่อง

ผลลัพธ์
203 ชิ้น/เรื่อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสานักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ได้ดาเนินการ
วางแผนด้านและบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยสรุปผลการดาเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 203 เรื่อง ดังนี้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จานวน 3 เรื่อง
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 168 เรื่อง
3. อนุสิทธิบัตร จานวน 12 เรื่อง
4. ลิขสิทธิ์ จานวน 20 เรื่อง
จาแนกรายละเอียดตามคณะ/ ส่วนงาน ดังนี้

คณะ/ ส่วนงาน
1. มัณฑนศิลป์
2. เภสัชศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ดุริยางคศาสตร์
5.โรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา)
รวม

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา (จานวนชิน้ /เรื่อง)
สิทธิบัตรการ
สิทธิบัตรออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์
159
1
1
3
2
8
9
3
168
12

*หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 126
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ลิขสิทธิ์
1
19
20

ตัวชี้วัด
1.4 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Academic Reputation Survey
1.4.1) บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Academic Reputation
Survey (จานวนนักวิชาการที่ตอบรับการเข้าร่วม QS Academic
Reputation Survey)
1.4.2) บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้าน Academic
Reputation Survey (ผู้จ้างบัณฑิตที่ตอบรับการเข้าร่วม QS
Employer Reputation Survey)

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

คน

50 คน

N/A

บริษัท/
หน่วยงาน

20 บริษัท/น่วยงาน

N/A
อยู่ระหว่างการ
สารวจข้อมูล

NA หมายถึง อยู่ระหว่างการสารวจข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยจะดาเนินการสารวจผลการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
2. มีการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ในระดับ
คณะวิชา ส่วนงาน และสถาบัน (ปีการศึกษา)
2.1 จานวนคณะวิชาที่ผ่าน EdPEx200 screening
คณะ/
(ปีการศึกษา) (ไม่นับซ้าคณะวิชาเดิม)
ส่วนงาน

2.2 จานวนคณะวิชาที่ผ่าน EdPEx200 (ปีการศึกษา)
(ไม่นับซ้าคณะวิชาเดิม)

คณะ/
ส่วนงาน

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
AUN QA (ปีการศึกษา)

ร้อยละ
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เป้าหมาย

2 คณะ/ส่วนงาน

ผลลัพธ์

3 คณะ
(คณะดุริยางคศาสตร์
, คณะโบราณคดี และ
คณะเภสัชศาสตร์)
ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
1 คณะ
ในปีการศึกษา 2563 คณะเภสัชศาสตร์
และยังไม่เคยนับให้
คณะเภสัชศาสตร์
>ร้อยละ 40.00
ร้อยละ 45.37

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ดาเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างความโดดเด่น เป็นเลิศเฉพาะทาง และ
ความมี ชื่ อ เสี ย งด้ า นวิ ช าการ โดยมี ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ EdPEx ในระดั บ คณะวิ ช า
(ปีการศึกษา) ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
การดาเนินการ
รุ่นที่ 5/พ.ศ. 2560
การสมัคร EdPEx 200 1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

รุ่นที่ 6/ พ.ศ. 2561
รุ่นที่ 7/ พ.ศ. 2562
1. คณะโบราณคดี
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
3. คณะเภสัชศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะดุริยางคศาสตร์
3. คณะสัตวศาสตร์และ
5. คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
4. บัณฑิตวิทยาลัย
ผ่าน screening
คณะเภสัชศาสตร์
1. คณะโบราณคดี
คณะโบราณคดีและ
2. คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับการ
3. คณะเภสัชศาสตร์
ยกเว้นส่ง SAR
ได้รับ site visit
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
EdPEx 200
ไม่ผา่ น
คณะเภสัชศาสตร์*
*หมายเหตุ : จากผลการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx พบว่า คณะที่ผ่าน EdPEx 200 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้แก่
คณะเภสัชศาสตร์ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เริ่มดาเนินการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 และ
ได้นาตัวชี้วัดนี้บรรจุไว้ในแผน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงนาผลการประเมินของคณะเภสัชศาสตร์ (ผ่าน EdPEx 200 ในปีการศึกษา
พ.ศ. 2561) เป็นค่าเริ่มต้นสาหรับการรายงานผลการดาเนินงานตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี คณะและส่ว นงานดาเนินการตามแนวทางการบริห ารภายใต้
การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วย 15 คณะ และ ส่วนงาน 5 ส่วนงาน จาแนกได้ดังนี้
1. คณะที่มีความพร้อมได้ผ่านเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
2. ผลักดันคณะที่มีความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ได้แก่ 1) คณะโบราณคดี
2) คณะวิทยาศาสตร์ 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4) คณะดุริยางคศาสตร์ 5) คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร และ 6) บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณะอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการ EdPEx 200 ได้ แ ก่
1) คณะจิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ 2) คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ 3) คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
4) คณะอักษรศาสตร์ 5)คณะศึ ก ษาศาสตร์ 6) คณะวิ ท ยาการจั ด การ 7) คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สาร และ 8) วิทยาลัยนานาชาติ
4. ส่ ว นงานเที ย บเท่ า ได้ แ ก่ 1) สานั ก หอสมุ ด กลาง 2) สานั ก ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี 3) หอศิ ล ป์
4) สานักงานสภามหาวิทยาลัย และ 5) สานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ คณะที่ผ่าน EdPEx 200 ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะที่ผ่าน screening
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่ คณะโบราณคดี และคณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งได้รับสิทธิ์ส่ง EdPEx-SAR และจะได้รับ
ยกเว้นการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
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ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตั้งแผนไว้กาหนดที่จะผ่าน EdPEx 200 จานวน 1 คณะ ปีการศึกษา 2564
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
คณะ/ส่วนงานที่ผ่าน EdPEx 200

2563
2564
-

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
AUN QA (ปีการศึกษา)

เป้าหมาย
2564
2565
1 คณะ
หน่วยวัด
ร้อยละ

2565
2566
เป้าหมาย
>ร้อยละ 40.00

ผลลัพธ์
ร้อยละ 45.37

และในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ศิลปากรมีหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA
จานวน 93 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมดที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 205 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.37
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
4. ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ระดั บ 4 ดาว
ผลการ มีผลการดาเนินงานใน
- baseline ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมิน มหาวิทยาลัย ดาเนินงาน ด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้น
ได้ระดับ 4 ดาว 635/1000 คะแนน
จากการ
อย่างน้อย 1 ด้าน
- มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ด้าน ประเมิน
จากการประเมินตนเอง
ตนเองที่ดี
- ผลการประเมิน QS Star Rating จะมี ผ ลต่ อ เนื่ อ ง 4 ปี
ขึ้นอย่าง
(พ.ศ.2562-2565)
น้อย 1
ด้าน

ผลลัพธ์
มีผลการดาเนินงาน
ที่ดีขึ้น จานวน 2 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านจานวนการยื่น
ทรัพย์สินทางปัญญา
ปี 62 : 86 เรื่อง
ปี 63 : 203 เรื่อง
2. ด้าน Student
Accommodation
ปี 62 : 1,605 ห้อง
ปี 63 : 2,191 ห้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings
เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้น นาแห่งการสร้างสรรค์และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล
โดยใช้เกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงานบัณฑิต คุณภาพของการวิจัย
ความเป็นนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอน
และความเป็นสถาบันเฉพาะทาง โดยในปี 2019 มหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐานระดับ 4 ดาว และมีความโดดเด่น
ในประเด็น ด้าน Arts & Culture ด้าน Innovation ด้าน Employability และด้าน Internationalization
ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับ 5 ดาว โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
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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)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตั้งเป้าหมายให้มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่ง
ที่ดีขึ้น ซึ่งจากการดาเนินงาน พบว่า จากการประเมินตนเองมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น จานวน 2 ด้าน ดังนี้
1. หมวด Innovation ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการดาเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 203 เรื่อง ดังนี้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จานวน 3 เรื่อง
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 168 เรื่อง
3. อนุสิทธิบัตร จานวน 12 เรื่อง
4. ลิขสิทธิ์ จานวน 20 เรื่อง
โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 117 เรื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
จานวน 86 เรื่อง)
2. หมวด Facilities ด้า น Student Accommodation มีจานวนที่ พัก นัก ศึก ษาเพิ่ม ขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 22 หอพัก รวมจานวน 1,605 ห้อง
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 33 หอพัก รวมจานวน 2,191 ห้อง
ซึ่งจากการดาเนินการจัดการด้านที่พักนักศึกษา พบว่า ในปีที่ผ่านมากองกิจการนักศึกษามีการพัฒนา
เครือข่ายหอพักนักศึกษา (เอกชน) อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีจานวนห้องพักนักศึกษา (เอกชน) เข้าร่วมเป็น
เครือข่า ยของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 586 ห้อง ดังนั้นจากการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย พบว่า คะแนนในด้าน Student Accommodation จากเดิมได้รับการประเมินที่ 7 คะแนน
จะเป็น 20 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็ม (20 คะแนน) เพิ่มขึ้น 13 คะแนน ส่งผลให้คะแนนด้าน Facilties
จากเดิม 67 คะแนน เป็น 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจะส่งผลให้ได้ระดับ 5 ดาว ในด้านนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ โครงการ
ร้อยละ
บริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีต่ อบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน.
ทีไ่ ด้รบั ทุนจากภายนอกต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงินรายได้ทุกประเภท
แต่ไม่รวมงบบุคลากร)
2. จานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา
โครงการ
ร่วมกับหน่วยงานภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง
(วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย เช่น พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย และ
ประโยชน์/คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชน
เป้าหมายได้รับ)

≥ ร้อยละ
3.00

ร้อยละ
14.37

3. จานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
โครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน/ 23
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการวิจัย
ตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย
เช่น พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย และประโยชน์/คุณค่า/มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายได้รับ)
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โครงการ

≥ จานวน
จานวน
3 โครงการ 10 โครงการ
(มุ่งเน้น
โครงการ
เชิงพื้นที่/
โครงการ
ขนาดใหญ่
มากกว่า 5
ลบ. ขึ้นไป)
≥ จานวน
จานวน
5 โครงการ 12 โครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย






ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1. สัดส่วนงบประมาณโครงการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติใน 6 ด้าน/ 23
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ 4 แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์
ประเทศ ในแผน ววน. ที่ได้รับทุนจากภายนอกต่อเงินรายได้ (งบประมาณเงิน
รายได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมงบบุคลากร)

หน่วยวัด
ร้อยละ

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ
3.00

ผลลัพธ์
ร้อยละ
14.37

มหาวิทยาลัยดาเนินงานตามนโยบายโดยมุ่งเน้นการยกระดับการบูรณาการด้านโครงการวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ โครงการบริ ก ารวิ ช าการ โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
อุตสาหกรรม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีสัดส่วนงบประมาณ
ที่ได้รับทุนจากภายนอกต่อเงินรายรับ (งบประมาณเงินรายได้ทุกประเภท แต่ไม่รวมงบบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ 14.37
โดยจาแนกตามคณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หน่วยงาน/คณะ

1. คณะจิตรกรรมฯ
2. คณะสถาปัตยกรรมฯ
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป์
5. คณะอักษรศาสตร์
6. คณะศึกษาศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะเภสัชศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
10. คณะดุรยิ างคศาสตร์
11. คณะสัตวศาสตร์ฯ
12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะเทคโนโลยีฯ
14. วิทยาลัยนานาชาติ
15. สานักบริการวิชาการ
16. หอศิลป์
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
(1)
4,010,950.00
39,530,000.00
8,202,877.11
4,762,727.70
1,430,883.00
3,998,479.00
40,375,590.00
18,083,707.69
44,269,880.45
6,969,189.79
4,529,000.00
5,672,750.00
120,500.00
1,800,000.00
23,650,991.21
2,290,000.00
209,697,525.95

รายรับงบประมาณ
งบประมาณ
ที่หน่วยงานรับจริง
เงินรายได้
ทั้งหมด (รวมเงิน
ที่หน่วยงานรับจริง
สนับสนุนจากภายนอก)
(2)
(1)+(2) = (3)
25,306,950.50
29,317,900.50
33,729,500.00
73,259,500.00
26,412,756.00
34,615,633.11
69,233,000.00
73,995,727.70
101,695,200.00
103,126,083.00
254,680,200.00
258,678,679.00
89,475,500.00
129,851,090.00
76,595,700.00
94,679,407.69
132,463,243.86
176,733,124.31
52,971,962.00
59,941,151.79
14,217,790.00
18,746,790.00
166,667,953.82
172,340,703.82
95,207,800.00
95,328,300.00
118,494,316.74
120,294,316.74
0
23,650,991.21
4,945,800.00
7,235,800.00
1,249,309,584.50
1,459,007,110.45

-18-

สัดส่วนงบประมาณ
สนับสนุนภายนอก
ต่อ รายรับ
(1)/(3)*100
13.68
53.96
23.70
6.44
1.39
1.55
31.09
19.10
25.05
11.63
24.16
3.29
0.13
1.50
100.00
31.65
14.37

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
2. จานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาร่วมกับหน่วยงาน
ภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง (วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย เช่น พื้นที่/
ชุมชนเป้าหมาย และประโยชน์/คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที่/ชุมชน
เป้าหมายได้รับ)

หน่วยวัด
โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
≥ จานวน 3
จานวน
โครงการ 10 โครงการ

(มุ่งเน้น
โครงการเชิง
พื้นที่/
โครงการ
ขนาดใหญ่
มากกว่า 5
ลบ. ขึ้นไป)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่โดยเป็นแกนนาร่วมกับ
หน่วยงานภูมิภาคตะวันตกหรือภาคกลางตอนล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค
โดยมีสานักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เป็นหน่ว ยงานส่ว นกลางของมหาวิทยาลัย
ในการประสานงานทุ น อุด หนุ น การวิจั ย ซึ่ ง ได้ รับการสนับ สนุน งบประมาณ ด้า นวิท ยาศาสตร์ วิ จัย และ
นวัตกรรม (ววน.) จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหาร
และจัดการทุน (PMU) และแหล่งทุนอื่นๆ โดยมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 153,568,046 บาท
และงบประมาณที่รอการพิจารณา จานวน 199,535,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโครงการที่สาคัญ จานวนทั้งหมด
10 โครงการ ดังนี้
 โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ จานวน 6 โครงการ ดังนี้
ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ>
ประโยชน์/คุณค่า/
มูลค่าทาง
ชื่อโครงการ
เศรษฐกิจ/สังคมที่
พื้นที่/
ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ
1. โครงการวิจัย “การพัฒนา พัฒนากลไกตลาด
ตลาดอาหารปลอดภัย :
จาหน่ายอาหาร
Greenery market @SU” ปลอดภัยใน
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนา ศิลปากร และเป็น
กลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจ
การดูดซับทาง
ภายในพื้นที่”
เศรษฐกิจและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบหลัก

แหล่งทุน /
ดาเนินการร่วมกับ

สานักงานบริหาร
งานวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์

สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.)
ร่วมกับสานักงาน
เกษตร จังหวัด
นครปฐม
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งบประมาณ
ความก้าวหน้า
(บาท)

1,950,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ>
ประโยชน์/คุณค่า/
มูลค่าทาง
ชื่อโครงการ
เศรษฐกิจ/สังคมที่
พื้นที่/
ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ
2. โครงการวิจัย “การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และฟื้นฟูสินทรัพย์
ราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และ ทางวัฒนธรรมอัน
น่าอยู่เพื่อการพัฒนา
ทรงคุณค่าในเมือง
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและ เก่าราชบุรี
ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน”
3. การบูรณาการเพื่อ
เพื่อยกระดับรายได้
ยกระดับรายได้ท้องถิ่นจาก ท้องถิ่นจาก
นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มี
นักท่องเที่ยวที่มี
กาลังซื้อสูงสู่การเป็นเมือง
กาลังซื้อสูงสู่การเป็น
พักผ่อนเพื่อสุขภาพชัน้ นา
เมืองพักผ่อนเพื่อ
ของโลก ในเขตพัฒนาการ
สุขภาพชั้นนาของโลก
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
4. การยกระดับการศึกษา
พัฒนาการยกระดับ
ด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อ
การศึกษาด้วย
คุณภาพการศึกษาของเด็ก
นวัตกรรมท้องถิ่น
เยาวชนและคนในพื้นที่ของ เพื่อคุณภาพ
จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาของเด็ก
เยาวชนและคน
5. โครงการยกระดับ
พัฒนาการยกระดับ
ผู้ประกอบการรายย่อย
ผู้ประกอบการรายย่อย
ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.นันทนิตย์
วานิชาชีวะ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

แหล่งทุน /
ดาเนินการร่วมกับ

งบประมาณ
ความก้าวหน้า
(บาท)

หน่วยบริหารและ
4,000,000 อยู่ในระหว่าง
จัดการทุนด้านการ
ดาเนินการวิจัย
พัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.)
ร่วมกับจังหวัด
ราชบุรี
รศ.ดร.นรินทร์
หน่วยบริหารและ
7,500,000 อยู่ในระหว่าง
สังข์รักษา
จัดการทุนด้านการ
กระบวนการ
คณะวิทยาการ
เพิ่มความสามารถใน
ทาสัญญา
จัดการ
การแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.)
ร่วมกับจังหวัด
เพชรบุรี
ผศ.ดร.วรรณวีร์
หน่วยบริหารและ
8,000,000 อยู่ในระหว่าง
บุญคุ้ม
จัดการทุนด้านการ
ดาเนินการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.)
ร่วมกับจังหวัด
กาญจนบุรี
อ.ดร.ภฤศญา
สานักงานส่งเสริม
4,199,750 อยู่ ใ นระหว่ า ง
ปิยนุสรณ์
วิสาหกิจขนาดกลาง
ดาเนินการวิจัย
คณะวิทยาการ
และขนาดย่อม
จัดการ
(สสว.)
ร่วมกับเครือข่าย
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(สสว.) จังหวัด
เพชรบุรี
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ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ>
ประโยชน์/คุณค่า/
มูลค่าทาง
ชื่อโครงการ
เศรษฐกิจ/สังคมที่
พื้นที่/
ชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับ
6. อาหารฟังก์ชั่นเพื่อ
พัฒนาอาหาร
ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะใน ฟังก์ชั่นเพื่อทดแทน
สัตว์เศรษฐกิจ
การใช้ยาปฏิชีวนะ
ในสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบหลัก

แหล่งทุน /
ดาเนินการร่วมกับ

ผศ.ดร.พิเชษฐ
ศรีบุญยงค์
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.)
ร่วมกับจังหวัด
เพชรบุรี

งบประมาณ
ความก้าวหน้า
(บาท)

2,200,000

รวม

อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการวิจัย

27,849,750 บาท

 โครงการขนาดใหญ่ มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จานวน 4 โครงการ ดังนี้
ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ>ประโยชน์/
ชื่อโครงการ
คุณค่า/มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
1. ศูนย์ประสานงาน/
เพื่อยกระดับ เสริม
บริหารจัดการเพื่อยกระดับ ศักยภาพของธุรกิจ
เสริมศักยภาพของธุรกิจ
ท้องถิ่น พร้อมกับการ
ท้องถิ่น พร้อมกับการสร้าง สร้างแพลตฟอร์มและ
แพลตฟอร์มและกลไกการ กลไกการทางานร่วมกัน
ทางานร่วมกัน มุ่งสู่
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทาง
ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.บัณฑิต
อินณวงศ์
ผู้อานวยการ
ศูนย์กลาง
นวัตกรรมอาหาร
แห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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แหล่งทุน /
ดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.)
ร่วมกับภาคีภายนอก
เช่น
-เมืองนวัตกรรม
อาหาร
Food Innopolis
- Maruzen
Chemicals Co.,Ltd
- โรงงานบริการ
นวัตกรรมอาหาร
(Food Innovation

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้า

19,987,600 อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการวิจัย

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ

2. การพัฒนาพื้นที่ด้วยทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน
บนฐานเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนาพื้นที่ด้วยทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน

3. การขยายสเกลและ
ยกระดับงานวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรสู่
ภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. การพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้วยการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน
เพื่อยกระดับจังหวัด
เพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์

ยกระดับงานวิจยั ด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรสู่
ภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้วยการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก

แหล่งทุน /
ดาเนินงานร่วมกับ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้า

Service Plant; FISP)
- สภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมเมียนมาร์
ไทย และอื่นๆ
ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ หน่วยบริหารและ
53,000,000 อยู่ในระหว่าง
ครุฑะเสน
จัดการทุนด้านการ
ดาเนินการวิจัย
คณะมัณฑนศิลป์ พัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.)
ร่วมกับการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ
ผศ.สุเชษฐ์
หน่วยบริหารและ
19,884,210 อยูใ่ นระหว่าง
สมุหเสนีโต
จัดการทุนด้านการ
กระบวนการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มความสามารถใน
ทาสัญญา
และเทคโนโลยี
การแข่งขันของ
อุตสาหกรรม
ประเทศ (บพข.)
รศ.ดร.ประสพชัย สานักงานการวิจัย
9,529,000 อยู่ในระหว่าง
พสุนนท์
แห่งชาติ (วช.)
ดาเนินการวิจัย
คณะวิทยาการ
ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
จัดการ

รวม

102,400,810 บาท
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
3. จานวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ โครงการ
บริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ ีความร่วมมือกับเครือข่าย
หรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 6 ด้าน/ 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/
4 แพลทฟอร์มการวิจัยตอบโจทย์ประเทศ ในแผน ววน. (วัดผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการด้วย เช่น พื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย และประโยชน์/คุณค่า/มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/สังคมที่พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายได้รับ)

หน่วยวัด
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์
≥ จานวน
จานวน
5
12 โครงการ
โครงการ

โครงการด้านงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ โครงการบริการวิชาการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกในเชิงบูรณาการ
จานวน 12 โครงการ จาแนกตามประเภทโครงการได้ดังนี้
ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และ
อุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3. โครงการบริการวิชาการ อบรม “Particle
Characterization Techniques”

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
- ได้สูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
ที่สร้างบนพื้นฐานของ Marketing และ
Branding มากกว่า 70 ผลิตภัณฑ์
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่
เป็น SME หรือ Startup ได้มากกว่า 40 ราย
ที่เข้มแข็ง ทาธุรกิจแบบเกื้อกูลและสาน
ประโยชน์ร่วมกัน
- ได้ Platform การบริหารจัดการทุนที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผ่านการ
ทางานบนพื้นฐาน Eco Research System

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับภาคีภายนอก
ได้แก่
- เมืองนวัตกรรม

อาหาร
Food Innopolis
- Maruzen
Chemicals Co.,Ltd
- โรงงานบริการ
- บริษัทเอกชนที่เป็น SME หรือ
นวัตกรรมอาหาร
Startup ที่นาองค์ความรู้ / สินค้า ไปต่อยอด (Food Innovation
ประยุกต์ใช้จริงในเชิงพาณิชย์ มีผลิตภาพ
Service Plant; FISP)
(Productivity) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 - สภาหอการค้าและ
- เกิดการดาเนินธุรกิจแบบสานประโยชน์ อุตสาหกรรมเมียนมาร์ไทย
ร่วมกันตั้งแต่เกษตรกร-ผู้ผลิต-ผู้ขาย (ต้นน้า- - มหาวิทยาลัยและ
กลางน้า-ปลายน้า) บนพื้นฐานการทางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบเกื้อกูลกัน
ทั่วประเทศ
- มีการขยายผลการใช้ Platform ไปที่
- จุฬาลงกรณ์
แหล่งให้ทุนต่างๆ ทั่วประเทศ ทาให้รูปแบบ
มหาวิทยาลัย
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ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การให้ทุนสนับสนุนทรงประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์ ภายใต้ รวดเร็ว
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูง
- เพิ่มความรู้และศักยภาพให้แก่
ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิจัยและพัฒนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยทั้ง 3 โครงการ ส่งผลกระทบทางบวก
ในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมพัฒนาอาหาร
ได้แก่ 1) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นต้นแบบ iTAP ที่
จะขยายไปทั่วประเทศ
( Best Practice Platform
& Collaboration Platform)
2) เป็น Future Food Lab พัฒนา
ศักยภาพ SME และ Start Up อย่างยั่งยืน
ด้วย RBL และ3) เป็น SMART Center
Innovation Ecosystem
Commercialization & Deep Research
> ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
1. เมื่อ SME มีธุรกิจที่มั่นคงและมีการ
เจริ ญเติ บโตเพิ่ มขึ้ น เศรษฐกิ จโดยรวมของ
ประเทศก็จะพัฒนาขึ้น เนื่องจาก SME คือ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศไทย
2. เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชน
3. เกิดการกระจายรายได้ตลอดทัง้ ห่วงโซ่
อุปทาน ทาให้ผู้เข้ารับบริการมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
- ธนาคารกรุงเทพ
- บริษัท ยินดีดีไซน์
จากัด

ชื่อโครงการ
4. โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่
การเป็นผู้ประกอบการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
- พัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจแก่
นักศึกษา ในการวางแผนการสร้างธุรกิจเชิง
นวัตกรรม ก่อเกิดระบบนิเวศส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem)
ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลาย
เช่น
1) โครงการอบรม “สร้างกระบวนการคิด
และแรงบันดาลใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการ”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2) โครงการอบรม SU Startup Boot Camp
Online ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12–14
พฤษภาคม 2563
3) โครงการอบรม SU Startup Boot Camp
Online ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563
4) ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน Startup
Thailand League 2020 การนาเสนอแผน
ธุรกิจ (Pitching Day) เมื่อวันที่ 18-19
กรกฎาคม 2563
> ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
1. นักศึกษา บัณฑิต และผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถพัฒนาตนเองเป็น
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม SME จานวน
50 คน
2. นักศึกษา บัณฑิต และผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั ประสบการณ์การเข้าร่วม
นาเสนอแผนธุรกิจ pitching ซึ่งเป็นเวที
ระดับชาติ
3. เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup Ecosystem) ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการ (Entrepreneurial
University) สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง อว. และประเทศ
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หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
สานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์
ร่วมกับภาคีภายนอก
คือ สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
และศูนย์บม่ เพาะ
ธุรกิจ (สนับสนุนทุนใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม)

ชื่อโครงการ
5. โครงการวิจัยในหัวข้อ “อุดรนาคิน”

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
- พัฒนาสีผงธรรมชาติดูดซับด้วยดินนาคา
สาหรับตกแต่งสิ่งทอ และได้รับการคัดเลือก
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจาปี 2563 และเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจาปี 2563
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องประชุมจามจุรี 1
ชั้น M โดยมี อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ และ
นางสาวศริณยา ปานมณี นวัตกร โดยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจาปี 2563
> ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ :
เกิดนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติจากดินนาคา
โดยเป็นการออกแบบระบบการผลิตสีผงธรรมชาติ
ดูดซับด้วยดินนาคาสาหรับตกแต่งสิง่ ทอ โดยใช้
เทคโนโลยีการดูดซับผงสีธรรมชาติลงบนพื้นผิว
ของดินนาคา ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็น innert organic
substrate ที่มีชั้นของ silicate ที่เรียกว่า
phyllosilicate และความมีประจุทาให้เกิด
การแทรกในช่องว่างและยึดติดกับผงสีธรรมชาติ
(lake pigment) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมธรรมชาติ
ที่สามารถละลายน้าได้ โดยมีเฉดสีที่หลากหลาย
ไม่น้อยกว่า 20 เฉดสี เพื่อใช้วิธีการย้อมเย็น
โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานย้อมและ
งานพิมพ์สิ่งทอได้อย่างหลากหลาย
> ผลกระทบ :
ลดปัญหาสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูปล้นตลาด
และราคาตกต่า ทาให้เหลือผลผลิตทีไ่ ม่ได้ขนาด
ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจานวนมาก
วัตถุดิบเหลือทิ้งเกิดเป็นมลภาวะคือ เกิดการ
เน่าเสียและเป็นช่องทางในการเพิม่ รายได้ให้เกษตรกร
และขยายตลาดของภาคอุตสาหกรรม
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หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับภาคีภายนอก
คือ ชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
จานวน 63 จังหวัด ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
ชื่อโครงการ
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
6. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร - เผยแพร่และอนุรักษ์ สืบสานดนตรีไทย
75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒนา”
สถาบันอุดมศึกษา
- สร้างเครือข่ายดนตรีไทยอุดมศึกษา ทั้ง 10
กลุ่มภาค จานวน 88 สถาบัน
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านดนตรีไทยระหว่างเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดความร่วมมือร่วมใจ และ
ความสามัคคีในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
- ผลประเมินความพึงพอใจด้านวัตถุประสงค์
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅X=
4.48)
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : :
เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้นาในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดารงสืบไป

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
กองกิจการนักศึกษา
ร่วมกับภาคีภายนอก
คือ เครือข่ายดนตรี
ไทยอุดมศึกษา ทั้ง 10
กลุ่มภาค จานวน 88
สถาบัน

7. โครงการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25

งานสื่อสารองค์กร
ร่วมกับสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และร่วมกับ
ภาคีภายนอก คือ กรม
ศิลปากร

- เป็นการยกระดับการแสดงปาฐกถาศิลป์
พีระศรี ให้มีความเป็นระดับนานาชาติ โดยมี
“ศาสตราจารย์ลกู า วิเวียนิ” เป็นผู้แสดง
ปาฐกถา ซึ่งเป็นศิลปินระดับโลก
- มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังจานวนประมาณ 70 คน
(ห้องประชุม 3004)
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : :
เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้นาในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดารงสืบไป และ
ยกระดับการบริการวิชาการด้านศิลปะสู่เวทีโลก
8. โครงการร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็น
การสร้างสรรค์
ของการสร้างสรรค์งานและวัฒนธรรมร่วมกัน
ระหว่างศิลปินนักวิชาการศิลปะและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรูร้ ่วมกัน
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งานสื่อสารองค์กร
ร่วมกับ ภาคีภายนอก
ในระดับนานาชาติ คือ
ศิลปินจากกลุ่ม

ชื่อโครงการ

9. โครงการบริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้หัวข้อ ศิลปะดนตรี และวัฒนธรรมอิตาเลียน
(Italian Art, Music and Culture Workshop)”

10. โครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จังหวัด
จันทบุรี มาตราส่วน 1:1

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : :
เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้นาในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดารงสืบไป และ
ยกระดับการบริการวิชาการด้านศิลปะสูเ่ วทีโลก

- การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือ
กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
ร่วมกับการแสวงหาประสบการณ์ จ ริ งใน
ด้ า นการใช้ ภ าษา ความเข้าใจสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้เป็นที่รู้จักทางด้านศิลปะ
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้นาในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดารงสืบไป และ
ยกระดับการบริการวิชาการด้านศิลปะสูเ่ วทีโลก
- ดาเนินการขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างฯ
วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการปฏิบัติงาน
การขยายลวดลายสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
เท่าขนาดจริง โดยมีหลักวิธกี าร เทคนิค และ
ขั้นตอนการขยายแบบเท่าขนาดจริงอย่างถูกต้อง
เพื่อให้การบริการด้านการออกแบบขยาย
แบบลวดลาย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชน
- สามารถนาความรู้ไปใช้ทั้งในด้านการอนุรักษ์
และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริม
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หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
ประเทศลุ่มแม่น้าโขง
5 คน ได้แก่ ZunEi
(พม่า) Paul
Photyzan (ลาว)
VeasnaTith (กัมพูชา)
PhanHai Bang
(เวียดนาม) และ รอง
ศาสตราจารย์สุธี คุณาวิ
ชยานนท์
งานวิเทศสัมพันธ์
ร่วมกับคณะวิชา และ
ภาคีภายนอก คือ
สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิตาลี
ประจาประเทศไทย

สถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับวัดเขาสุกิม
จังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยให้ดารงสืบไป ซึ่งดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2563 – 31
มีนาคม 2564
> ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ :
ให้การบริการด้านการออกแบบขยายแบบ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝัง
ให้เยาวชน สามารถนาความรู้ไปใช้ทั้งในด้าน
การอนุรักษ์ และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
เป็นผู้นาในด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
สืบสาน มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมไทยให้
ดารงสืบไป
11. โครงการออกแบบตกแต่งภายในสถานีวัดพระราม
- สร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมการ
เก้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีสม้ (ส่วน
สร้างสรรค์การออกแบบงานด้านศิลปะและ
ตะวันออก) สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ สถาปัตยกรรมไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ไทยถึงรามคาแหง 12
ด้าน ให้เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธาณชนได้
อย่างงดงามและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปสถาปัตยกรรม
ของชาติ และเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย
โดยดาเนินการระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม –
9 กันยายน 2563
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
เป็นผู้นาในด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
สืบสาน มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมไทยให้
ดารงสืบไป
12. โครงการการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ภาพเขียน
- ดูแลรักษาและการอนุรักษ์ภาพเขียน
เบื้องต้น และการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ศิลปะ ดนตรี และ เบื้องต้น (Introduction to Collection
วัฒนธรรมอิตาเลียน (Italian Art, Music and
Care and Conservation of Paintings)
Culture Workshop)
- เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยศูนย์
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หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ

สถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับภาคีภายนอก
คือ กิจการร่วมค้า ซีเค
เอสที

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรม
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานวิเทศสัมพันธ์
คณะจิตรกรรม

ชื่อโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ>ประโยชน์/
คุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ/สังคมทีพ่ ื้นที/่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
สถาบัน Institute of Conservation
University of Applied Arts กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย
- เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สบื ไป
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะ
ในระดับนานาชาติ

หน่วยงานที่จัด และ
ภาคีภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะ
มัณฑนศิลป์
และคณะดุริยางค
ศาสตร์ ร่วมกับภาคี
ภายนอก คือ สถาบัน
Institute of
Conservation
University of
Applied Arts
> ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
กรุงเวียนนา
เป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น ประเทศออสเตรีย
ผู้นาในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดก สาธารณรัฐอิตาลี
ศิลปะและจิตรกรรมไทยให้ดารงสืบไป และ ประจาประเทศไทย
ยกระดับการบริการวิชาการด้านศิลปะสูเ่ วทีโลก และกรมศิลปากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

1. ความสาเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
(โครงการ S Curve 5 โครงการ) ได้แก่

1.1 โครงการ Digital Transformation ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
1.1.1 โครงการการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
University Transformation) ระยะที่ 1

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

1.1.2 โครงการพัฒนาระบบ SU-ERP HRM มิติพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 1

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

1.1.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สาหรับการรวบรวม
จัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายในมิติ
ต่างๆ Business Intelligence (BI) และ Dashboard เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ และการบริหารจัดการของผู้บริหาร

ผลการ
ประเมิน
โครงการ

1.2 โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social
Engagement (SSE)

จานวน
โครงการ
และ
ดาเนินการ
แล้วเร็จ

1.3 โครงการ Smart Student จัดทา Mobile Application
ให้บริการแก่นักศึกษาในมิติต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
และอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา (Student life Style)

ผลการ
ประเมิน
โครงการ
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เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ผลการ
ผลการประเมิน
ประเมิน โครงการ S Curve
โครงการ S
Curve
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ของโครงการ
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ของโครงการ
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ของโครงการ
ดาเนิน
จานวน 2 โครงการ
โครงการ
(ทั้ง 2 โครงการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้ว
บรรลุ
เสร็จ บรรลุตาม
เป้าหมายของ
เป้าหมาย)
โครงการ
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
บรรลุตาม
บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ของโครงการ

การบรรลุ
เป้าหมาย












ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย

หน่วยวัด

1.4 โครงการ Silpakorn QS Star Rating โดยมีเป้าหมาย ได้รับผล
การประเมิน ในระดับ 4 ดาว (มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่ง
ที่ดีขึ้น อย่างน้อย 1 ด้านจากการประเมินตนเอง เนื่องจากผล
ประเมิน QS Star Rating จะมีผลต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ2562-2565)

ผลการ
ดาเนิน
งานจาก
การ
ประเมิน
ตนเอง

1.5 โครงการบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ ข องงานวิ จั ย และ
บริ ก ารวิ ช าการ ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาร่วมกับหน่วยงาน
ภูมิภาคตะวันตก หรือภาคกลางตอนล่าง หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชน ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อ ชุมชน สังคม และ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Silpakorn Creative)
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ ขึ้นในภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด (รวมเงินบริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปีฐาน 2561)
3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร จากการ
ประเมินโดยหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล (ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประเมินโดยสานักงาน ป.ป.ช.)
4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green
Campus) โดย UI Green Metric World University Ranking
5. ผลสาเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของ
ทุกวิทยาเขต

จานวน
โครงการ
และ
ดาเนินการ
แล้วเร็จ
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ร้อยละ
ร้อยละ

อันดับที่
ร้อยละ

การบรรลุ
เป้าหมาย

มีผลการ มีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน ที่ดีขึ้น จานวน 2
ในด้านใด ด้าน ได้แก่
ด้านหนึ่ง 1. ด้านจานวน
ที่ดีขึ้น การยื่นจด
อย่างน้อย ทรัพย์สินทาง
1 ด้าน ปัญญา
ปี 62 : 86 เรื่อง
ปี 63 : 203 เรื่อง
2. ด้าน Student
Accommodation
ปี 62 : 1,605 ห้อง
ปี 63 : 2,191 ห้อง
ดาเนิน
จานวน 5 โครงการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

โครงการ
แล้วเสร็จ
บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ

(ทั้ง 5 โครงการ
ดาเนินการแล้ว
เสร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย)

≥ ร้อยละ
4.00
≥ ร้อยละ
81.00

ร้อยละ 14.33



ร้อยละ 91.16



≤ อันดับที่
20
≥ ร้อยละ
81.10

ปี 63
อันดับที่ 22
ร้อยละ 100




ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วยโครงการ S Curve 5 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการ Digital Transformation จานวน 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
1.1.1 โครงการการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University ผลการ
ประเมิน
Transformation) ระยะที่ 1
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
ตาม
บรรลุ
เป้าหมายที่
เป้าหมาย
กาหนด
ของโครงการ

1.1.1 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ระยะที่ 1
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ (Silpakorn University Transformation) ระยะที่ 1
รายงานโดยสรุปดังนี้
มหาวิ ทยาลั ยด าเนิ นโครงการปฏิ รู ปมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร (Silpakorn University
Transformation) ระยะที่ 1 โดยจ้างที่ปรึกษาญี่ปุ่น ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่เป็นปัญหาควรพัฒนา
โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นต้นมา สามารถ
สรุปการดาเนินงานในภาพรวม ได้ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิ รูปมหาวิทยาลั ยศิลปากร เพื่อกาหนด
นโยบาย และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยกับที่ปรึกษา จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563
- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
2. การประชุมคณะทางานร่วมกับ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อการปฏิรูปองค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิรูปองค์กร จานวน 8 ครั้ง
โดยสรุปบทวิเคราะห์ในภาพรวมได้ดังนี้
1. ด้านบริหารและกลยุทธ์ (Management) จากการประเมินบทวิเคราะห์ Scanning Model
ที่ปรึกษามองประเด็นความเชื่อมโยง/กระบวนการดาเนินงานของปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การไหลของกระแสเงิน,
ศิษย์เก่า/นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา, การสร้าง Social Impact, ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมและฐานข้อมูล
เป็นสาคัญ เพื่อนามาประเมินเป็น Model ที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่ง ที่ป รึก ษานาเสนอสรุป รายงานผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จุดแข็ง จุดอ่อน และแสดงภาพ Scanning Silpakorn Model ที่แสดง
การเชื่อมโยงของศักยภาพของมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ (วงกลมสีน้าเงิน คือ จุดที่ด,ี วงกลมสีแดง คือ จุดที่ไม่ดี,
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วงกลมสีดา คือ อาจจะส่งผลบวกหรือลบกับมหาวิทยาลัย อยู่ที่มหาวิทยาลัยบริการจัดการ, เส้นสีน้าเงิน คือ
การเชื่อมโยงกันที่ดี และ เส้นสีแดง คือ การเชื่อมโยงกันที่ยังดาเนินการไม่ดี ยังมีปัญหาอยู่) แสดงเป็นแผนภาพ
ได้ดังนี้

รวมทั้งแสดงภาพที่สะท้อนบทวิเคราะห์ที่แสดงถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน ซึ่งนาเสนอภาพ
ภูเขาที่บรรจุอยู่ในกล่องที่มีกุญแจล็อคอยู่ ซึ่งอธิบายโดยสรุปดังนี้ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะและการออกแบบเป็น No.1 Position in Thailand
มหาวิทยาลัยมีสิ่ งมีค่าที่เป็นจุดแข็ง อาทิ มีวัฒนธรรมดูแลนักศึกษา Student 1st มีทรัพย์สินทางปัญญา
หากแต่มหาวิทยาลัยไม่ได้นาศักยภาพมาใช้ประโยชน์หรือสร้างโอกาสให้กับมหาวิท ยาลัย การทางานยังติดอยู่
ในระบบราชการ อยู่ในกรอบกฎระเบียบที่ภาครัฐกากับไว้ (กุญแจที่ล็อคอยู่)
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2. ด้านข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data-IT)
- ระบบข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันและกันในระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่
- ระบบ Workflow การทางานของระบบต่างๆ ยังมีปัญหา ไม่คล่องตัว ยึดติดกับ
กฎระเบียบ
- การขับเคลื่อนเพื่อการหารายได้เพิ่มยังมีน้อย
- โครงการวิจัย บริการวิชาการต่อสังคมยังเป็นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่เป็นโครงการที่
เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและประเทศ
- ยังไม่มีระบบในการจัดการด้าน KM เครือข่าย และศิษย์เก่า
- จ าเป็น ต้องพัฒ นาบุคลากร เพื่อ ให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ปฏิบัติงานในเชิงรุก
ปฏิบัติงานได้หลากหลายทักษะ เป็นเสมือนผู้จัดการ ผู้ประสานงานโครงการ มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
เจรจาต่อรอง การตลาด และทักษะด้าน IT เป็นต้น
3. การดาเนินงานในระยะถัดไป ได้แก่
1. กาหนดทิศทางเป้าหมายในระยะเวลาที่ชัดเจน จะขึ้นสู่ระดับโลกได้อย่างไร จะเพิ่มช่อง
ทางการจัดหารายได้ในมิติต่างๆ อย่างไร จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอย่างไร
2. เพิ่มประสิ ท ธิภ าพของระบบต่า งๆให้ ส ามารถเชื่อมโยงข้อมูล กันได้ และสามารถ
ติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
3. การปรับตัวของพนักงานและอาจารย์ (Staff) เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมรับ
การแก้ไขปัญหาและมีแนวคิดสาหรับการสร้างรายได้ให้กับองค์กร
(รายละเอี ย ด มหาวิท ยาลั ย ได้ รายงานผลการด าเนิ นงานโครงการปฏิ รู ปมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร (ระยะที่ 1) : การประเมินสถานสภาพปัจจุบัน และการกาหนดทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แล้ว)
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
1.1.2 โครงการพัฒนาระบบ SU-ERP HRM มิติพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร ผลการ
ประเมิน
บุคคล ระยะที่ 1
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
ตาม
บรรลุ
เป้าหมายที่
เป้าหมาย
กาหนด
ของโครงการ

1.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP HRM) ระยะที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยกองทรัพยากรมนุษย์ กองคลัง และสานั กดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ร่วมกัน
ดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบบุคลากรให้สามารถประมวลผลเงินเดือนและผ่านรายการไปยังระบบบัญชี
การเงินได้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ระบบ SU-ERP HRM สามารถประมวลผลเงินเดือนบนระบบ Payroll และ
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ SU-ERP ที่มีอยู่ได้ โดยพัฒนาและติดตั้ง 4 ระบบงาน คือ ระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์กร (OM) ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (PA) ระบบการจัดการเวลา (TM) และระบบบัญชี
เงินเดือน (PY) โดยปัจจุบันเปิดให้ใช้งานแล้ว
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
1.1.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สาหรับการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และ ผลการ
เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายในมิติต่างๆ Business Intelligence (BI) และ ประเมิน
โครงการ
Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการของผู้บริหาร

เป้าหมาย ผลลัพธ์
ดาเนิน
ดาเนินการ
โครงการ แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
ตาม
บรรลุ
เป้าหมายที่
เป้าหมาย
กาหนด
ของโครงการ

1.1.3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการรวบรวม จัดเก็บ วิเ คราะห์แ ละเข้า ถึงข้อมูล
ในรูปแบบที่หลากหลายในมิติต่างๆ Business Intelligence (BI) และ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
และการบริหารจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรดาเนินการพัฒนาระบบ Silpakorn Intelligence Unit เพื่อกากับ ติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่สาคัญของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเสร็จ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน รายรับของ
มหาวิทยาลัย ข้อมูลผลทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์ประจา เป็นต้น โดยปัจจุบันเปิดให้ใช้งานแล้ว
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1.2 โครงการศิ ล ปากรกิ จ การเพื่ อ สั ง คม Silpakorn Social
Engagement (SSE)

หน่วยวัด
จานวน
โครงการ
และ
ดาเนินการ
แล้วเร็จ

เป้าหมาย
จานวน 2
โครงการ

ผลลัพธ์
จานวน 2
โครงการ
ทั้ง 2
โครงการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่
กาหนด

1.2 โครงการศิลปากรกิจการเพื่อสังคม Silpakorn Social Engagement (SSE)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินงานโครงการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.2.1 โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ภายใต้ชุดโครงการ
“มหาวิทยาลัยกั บการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพั ฒนาเชิงพื้น ที่ ” ครั้ งที่ 3 โดยร่ วมกั บ
เครือข่ายภายนอก ดังนี้ 1) การประปานครหลวง 2) สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 3) กรมการศาสนา
4) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) 5) ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และ 6) ชุมชนเจริญไชย ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมือภาคีเ ครือ ข่า ย 5 ภาคีหลัก ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา ภาคประชาสังคม/ชุมชน
ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศิลปิน และภาคธุรกิจ/เอกชน ซึง่ บูรณาการองค์ความรู้ 8 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านโบราณคดี 2) ด้านสถาปัตยกรรม 3) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและศาลเจ้าจีน 4) ด้านอาหาร
5) ด้านศิลปะ 6) ด้านผลิตภัณฑ์ 7) ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 8) ด้านสื่อมัล ติมีเดียและการประชาสัมพันธ์
ซึ่งได้รั บการสนับสนุน จากทุน อุดหนุ นการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิ ทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) งบประมาณในการดาเนินโครงการจานวน 3,000,000 บาท และกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
คือ ชุมชนในพื้นที่ย่านเยาวราช– เจริญกรุง กรุงเทพฯ
> กิจกรรม ภายโต้โครงการใหญ่ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของ
พื้นที่เยาวราช ดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ศิลปะจากการสารวจพื้นที่และชุมชนย่านเยาวราช
ในวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
2. กิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “ชา ขนม เทพเจ้า กับ เทศกาลตรุษจีน ” ภายใต้โครงการวิจัย
“การพัฒนาทุนทางศิล ปะและวัฒ นธรรมย่านเยาวราช” ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
3. กิจกรรม “การไหว้เจ้า เสริมดวง เสริมบารมี ตามวิถีวัฒนธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนย่านเยาวราช” ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
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4. กิจกรรมการสนทนาระดมความรู้ เรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรม “เจียะม้วย” กินข้าวต้มวิถีคนเยาวราช
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ร้านจิ้นเฮงเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ศลิ ปะจากการสารวจพื้นที่และชุมชนย่านเยาวราช
เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง “ชา ขนม เทพเจ้า กับ เทศกาลตรุษจีน” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563
ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
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กิจกรรม“การไหว้เจ้า เสริมดวง เสริมบารมี ตามวิถีวัฒนธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนย่านเยาวราช”
เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ย่านเยาวราช– เจริญกรุง

กิจกรรมการสนทนาระดมความรู้ เรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรม “เจียะม้วย” กินข้าวต้มวิถีคนเยาวราช
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ร้านจิ้นเฮงเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
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> ด้านผลผลิต ผลลัพทธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชม สังคม ดังนี้
1. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/ของที่ระลึกอย่างมีส่วนร่วมกับ
ศิลปินและชุมชน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศิลปิน ผู้ประกอบการ และชุมชน มีความสนใจที่จะนาองค์ความรู้
และนาผลผลิตของโครงการวิจัยไปต่อยอดให้เกิดมูลค่า ได้แก่ (1) การพัฒนาภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาใส่ข้าวต้ม
ศิลปินและผู้ป ระกอบการเซรามิกมีความสนใจที่จะพัฒ นาและต่ อยอดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตชุมชน

ถ้วยข้าวต้ม 3 แบบจากการพัฒนาออกแบบโดย
ศิลปิน อุ่น พอทเทอรี่ (Aoon Pottery)
2. ผู้ประกอบการและชุมชนเครือข่ายวิจัย (ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และชุมชนเจริญไชย) สนใจการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของโครงการวิจัยที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของชุมชนย่านเยาวราช ซึ่งชุมชนมองว่า
สามารถนาไปสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟเทศกาลไหว้พระจันทร์
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเคลือบดินเผาจากมรดกวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้ง ชุมชนยังสนใจและให้การตอบรับที่ดี
ในรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการ โดยชุมชนได้ร่วมกับโครงการวิจัยจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
มาแล้ว 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเป็น
ที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโคมไฟเทศกาลไหว้พระจันทร์

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเคลือบดินเผาจากมรดกวัฒนธรรมชุมชน
2. ต้นแบบฝาท่อสร้างสรรค์ที่สื่อความหมายแผนที่ทางวัฒนธรรม (อยู่ระหว่างดาเนินงาน) เมื่อถูกนาไปวาง
ในตาแหน่งพื้นที่ย่านเยาวราช-เจริญกรุงแล้ว จะนาไปสู่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์
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ให้แก่องค์กรรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวชุมชน ตลอดจนจะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าในด้านการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้
และตระหนักในคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมให้กับชุมชนและสังคม
3. จากการดาเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาศาลเจ้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเยาวราชที่มี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ด้านการจัดการมลภาวะทางอากาศผ่านรูปแบบ
การจัดการบนฐานวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมผลลัพธ์ของงานวิจัยได้มาซึ่งมาตรการและข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการดังกล่าว โดยได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ (1) สานักสิ่งแวดล้อม
สนใจร่วมขับเคลื่อนการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพิธีกรรม (กระดาษไหว้เจ้า,ธูป)
นอกจากนี้ผลงานวิจัย “การพัฒนาทุน ทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ยังได้รับ
รางวัล Silver Award จากการนาเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
เมื่อ วัน ที่ 2-6 สิ งหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ และนิทรรศการผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับความสนใจและคาชื่นชมจากผู้ชมเป็นจานวนมาก

1.2.2 โครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อาหาร (SME) และอุ ต สาหกรรมอาหารด้ ว ยนวั ต กรรม
เชิ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจากเป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ งและจะสิ้ น สุ ด ในเดือน
ธันวาคม 2564 จึงขอสรุปผลที่คาดว่าจะได้รับของทั้งโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
> ด้านผลผลิต :
1. ได้สูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารที่สร้างบนพื้นฐานของ Marketing และ Branding
มากกว่า 70 ผลิตภัณฑ์
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่เป็น SME หรือ Startup ได้มากกว่า 40 ราย ที่เข้มแข็ง
ทาธุรกิจแบบเกื้อกูลและสานประโยชน์ร่วมกัน
3. ได้ Platform การบริหารจัดการทุนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผ่านการทางานบนพื้นฐาน
Eco Research System
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> ผลลัพธ์ทไี่ ด้รับจากการดาเนินโครงการ :
1. บริษัทเอกชนที่เป็น SME หรือ Startup ที่นาองค์ความรู้ / สินค้า ไปต่อยอดประยุกต์ใช้จริง
ในเชิงพาณิชย์ มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
2. เกิดการดาเนินธุรกิจแบบสานประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่เกษตรกร-ผู้ผลิต-ผู้ขาย (ต้นน้า-กลางน้าปลายน้า) บนพื้นฐานการทางานแบบเกื้อกูลกัน
3. มีการขยายผลการใช้ Platform ไปที่แหล่งให้ทุนต่างๆ ทั่วประเทศ ทาให้รูปแบบการให้ทุนสนับสนุน
ทรงประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเชิงประจักษ์ ภายใต้ รวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูง
โดยการดาเนิ นงานของศูน ย์ กลางนวัตกรรมอาหารแห่ งมหาวิทยาลั ยศิลปากร ส่ งผลกระทบ
ทางบวกในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมพัฒนาอาหาร ได้แก่
1. ศูน ย์ กลางนวัตกรรมอาหารแห่ งมหาวิทยาลั ยศิล ปากรเป็น ต้นแบบ iTAP ที่จะขยายไปทั่ว
ประเทศ (Best Practice Platform & Collaboration Platform)
2. เป็น Future Food Lab พัฒนาศักยภาพ SME และ Start Up อย่างยั่งยืน ด้วย RBL
3. เป็น SMART Center Innovation Ecosystem Commercialization & Deep Research
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> ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :
1. เมื่อ SME มีธุรกิจที่มั่นคงและมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะพัฒนาขึ้น
เนื่องจาก SME คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศไทย
2. เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชน
3. เกิดการกระจายรายได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทาให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
1.3 โครงการ Smart Student จัดทา Mobile Application ให้บริการแก่ ผลการ
นักศึกษาในมิติต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และอานวยความสะดวกให้แก่ ประเมิน
นักศึกษา (Student Life Style)
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
บรรลุ
ตาม
เป้าหมาย เป้าหมายที่
ของ
กาหนด
โครงการ

1.3 โครงการ Smart Student จัดทา Mobile Application ให้บริการแก่นักศึกษาในมิติต่างๆ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา (Student Life Style)
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองบริหารงานวิชาการ งานสื่อสารองค์กร
ร่วมกันจัดทาโครงการความร่วมมือกับ K-Bank ในการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
แบบไร้สาย SU Smart Plus Mobile Application ได้แก่ การจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน การจ่ายค่าอาหารในโรงอาหาร
การดูผลการศึกษา การประเมินอาจารย์ผู้สอน การจองหอพัก การรับการแจ้งข้อ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ผ่านแอพพลิเคชั่น SU Smart Plus Mobile application ทั้งนี้ผู้ใช้งานได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ผ่านแอพพลิเคชั่น คิดเป็น 3.40 คะแนน (เต็ม 5 คะนน) ดังนี้
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด เป้าหมาย
1.4 โครงการ Silpakorn QS Star Rating โดยมีเป้าหมาย ได้รับผลการประเมิน ผลการ
มีผลการ
ในระดับ 4 ดาว (มีผลการดาเนินงานในด้านใดด้านหนึ่ง ที่ดีขึ้น) อย่างน้อย 1 ด้าน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
จากการประเมินตนเอง เนื่องจากผลประเมิน QS Star Rating จะมีผลต่อเนื่อง โดยการ ในด้านใด
4 ปี (พ.ศ2562-2565)
ประเมิน ด้านหนึ่ง
ตนเอง
ที่ดีขึ้น
อย่างน้อย
1 ด้าน

ผลลัพธ์
มีผลการดาเนินงานที่
ดีขึ้น จานวน 2 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านจานวน การ
ยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ปี 62 : 86 เรื่อง
ปี 63 : 203 เรื่อง
2. ด้าน Student
Accommodation
ปี 62 : 1,605 ห้อง
ปี 63 : 2,191 ห้อง

1.4 โครงการ Silpakorn QS Star Rating
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings
เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์และเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นาที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์
การประเมินในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงานบัณฑิตคุณภาพของการวิจัย ความเป็นนานาชาติ
โครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอนและความเป็น
สถาบันเฉพาะทาง โดยในปี 2019 มหาวิทยาลัยได้รับมาตรฐานระดับ 4 ดาว และมีความโดดเด่นในประเด็น
ด้าน Arts & Culture ด้าน Innovation ด้าน Employability และด้าน Internationalization ซึ่งได้รับ
มาตรฐานระดับ 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)
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และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตั้งเป้าหมายให้มีผลการดาเนินงานใน
ด้านใดด้านหนึ่งที่ดีขึ้น ซึ่งจากการดาเนินงาน พบว่า มีผลการประเมินตนเองเพิ่มขึ้นจานวน 2 ด้าน ดังนี้
1. หมวด Innovation ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการดาเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 203 เรื่อง ดังนี้
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จานวน 3 เรื่อง
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 168 เรื่อง
3. อนุสิทธิบัตร จานวน 12 เรื่อง
4. ลิขสิทธิ์ จานวน 20 เรื่อง
โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 117 เรื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
จานวน 86 เรื่อง)
2. หมวด Facilities ด้ า น Student Accommodation มี จานวนที่ พั ก นั ก ศึ ก ษา
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 22 หอพัก รวมจานวน 1,605 ห้อง
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 33 หอพัก รวมจานวน 2,191 ห้อง
ซึ่งจากการดาเนินการจัดการด้านที่พักนักศึกษา พบว่า ในปีที่ผ่านมากองกิจการนักศึกษามีการพัฒนา
เครือข่ายหอพักนักศึกษา (เอกชน) อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีจานวนห้องพักนักศึกษา (เอกชน) เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจานวน 586 ห้อง ดังนั้ นจากการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย พบว่า
คะแนนในด้าน Student Accommodation จากเดิมได้รับการประเมินที่ 7 คะแนน จะเป็น 20 คะแนน ซึ่งเป็น
คะแนนเต็ม (20 คะแนน) เพิ่มขึ้น 13 คะแนน ส่งผลให้คะแนนด้าน Facilties จากเดิม 67 คะแนน เป็น 80
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจะส่งผลให้ได้ระดับ 5 ดาว ในด้านนี้
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1.5 โครงการบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ ข องงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาร่วมกับหน่วยงานภูมิภาคตะวันตก หรือภาคกลาง
ตอนล่าง หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อ
ชุมชน สังคม และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Silpakorn Creative)

หน่วยวัด
จานวน
โครงการ
และ
ดาเนินการ
แล้วเร็จ

เป้าหมาย
จานวน 3
โครงการ

ผลลัพธ์
จานวน 5 โครงการ
ทั้ง 5 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่
กาหนด

1.5 โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ของงานวิจัยและบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภู มิ ภ าคตะวั น ตก หรื อ ภาคกลางตอนล่ า ง หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชน
ทีม่ ีผลกระทบในวงกว้างต่อ ชุมชน สังคม และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Silpakorn Creative)
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสานักบริหารการวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์ สานักบริการ
วิชาการ และสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมดาเนินการโครงการ
บูรณาการเชิงพื้นที่ จานวน 5 โครงการ ดังนี้
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1.5.1 โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคีภายนอก คือ จังหวัดราชบุรี โดยสามารถ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในเมืองเก่าราชบุรี เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพของชุนชนในเขตเมืองเก่าราชบุรีให้มีความเข้มแข็ง
มีจิตสานึกเชิงบวกในการบารุงรักษาคุณค่าของเมืองเก่า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเก่าภายใต้กรอบ
การอนุรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ และจัดการความรู้
ในการส่งเสริมการดูแลรักษาสืบทอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่เครื่องมือกลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการพื้นที่เมืองเก่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อรักษาคุณค่าของเมืองจากต้นทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม และส่งต่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
รู ป แบบเศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่า ราชบุ รี ไ ปสู่ เ มื อ งน่ า อยู่ แ ละเมื อ ง
สร้างสรรค์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
ระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นเงินจานวน 4,000,000 บาท และมีระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 ปี (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2564)
1.5.2 โครงการวิจัย “การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Green market @ SU” ร่วมกับ
ภาคีภายนอก คือ สานักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม โดยพัฒนาตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในลักษณะ Greenery Market ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเงินจานวน 1,950,000 บาท โดยดาเนินงาน
โครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่” เพื่อพัฒนา
กลไกตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการดูดซับทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีภาพการจัดกิจกรรมดังนี้
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กิจกรรมการเปิดตลาด“Greenery Market @ Silpakorn” ตลาดผัก ผลไม้ ปลอดภัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลาแปดเหลีย่ มสระแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การประชุมร่วมกับเกษตรกร/ผู้ค้าที่จาหน่ายสินค้าภายในตลาดสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ บริเวณศาลาแปดเหลีย่ มสระแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การสารวจแปลงเกษตรกรที่จาหน่ายสินค้าภายในตลาด Silpakorn Green Market และแปลงเกษตรกร/ผูค้ ้ารายใหม่
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การประชุมร่วมกับเกษตรกร/ผู้ค้าที่จาหน่ายสินค้าภายในตลาด Silpakorn Green Market
ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 และวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลาแปดเหลีย่ มสระแก้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกสว. อาคารเอสเอ็ม สนามเป้า กรุงเทพฯ
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กิจกรรมโครงการ “เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green Market”ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย :
Greenery Market@ SU” ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ตลาด Silpakorn Green Market
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

> ด้านผลผลิต :
1. การพัฒนาระเบียบมาตรฐานตลาดและระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า ทั้งจุดจาหน่าย
หน้าร้านและแหล่งผลิตของผู้ค้าตามมาตรฐานตลาด Silpakorn Green Market
2. การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของร้านค้าและตลาด Silpakorn Green Market
3. ประชาสั ม พั น ธ์ ต ลาด Silpakorn Green Market ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ตลาด, เพจเฟสบุ๊กตลาด, ตราสินค้า (Branding), สื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์ตลาด
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ตลาด Silpakorn Green Market ก่อนการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทศั น์

ตลาด Silpakorn Green Market หลังการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทศั น์

> ด้านผลลัพธ์ :
1. สามารถบริหารจัดการตลาดได้อย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น
2. ผู้ บ ริ โ ภคให้ ความสนใจและมาใช้บ ริก ารตลาดมากขึ้น โดยก่อ นดาเนิน โครงการดัง กล่า ว
มีผู้บริโภคให้ความสนใจและมาใช้บริการตลาดเฉลี่ย 300 คน และหลังจากได้ดาเนินโครงการมีผู้บริโภคให้ความสนใจ
และมาใช้บริการตลาดเฉลี่ย จานวน 500 – 700 คน นอกจากนี้ยังมีผลตอบรับจากการจัดกิจกรรม “เกษตรรักคุณ
@ Silpakorn Green Market ครั้งที่ 1” และครั้งที่ 2 มีผู้บริโภคให้ความสนใจและมาใช้บริการตลาดเฉลี่ย
1,500 คน และ 2,000 คน ตามลาดับ
3. ส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ขายได้จัดจาหน่ายสินค้า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาด Silpakorn
Green Market ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรม “เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green
Market ครั้งที่ 1” และครั้งที่ 2 แล้ว ยังมีการจัดประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ก Silpakorn Green Market
เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง โดยปัจจุบันมีผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊ก จานวน 377 คน ผู้ติดตามเพจ จานวน 398 คน

กิจกรรม “เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green Market ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
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กิจกรรม “เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green Market ครั้งที่ 2”
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

> ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรและชุมชน :
1. ผู้บริโภคมีตลาดจาหน่ายที่ผัก ผลไม้ และอาหารปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ
2. เกษตรกรและผู้จาหน่ายสินค้า มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน ส่งผลให้สามารถวางแผนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลให้การดูดซับทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง รายได้ของเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาทต่อผู้ค้าหนึ่งรายและปัจจุบันรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,800 บาทต่อผู้ค้า
หนึ่งราย
3. ผลกระทบที่ได้รับทางสังคม อาทิเช่น อัตราการจ้างงานสูงขึ้น ส่งผลให้มีการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้น
และอัตราการเจ็บป่วยของเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีสาเหตุมาจากอาหารลดลง
4. ผลที่ได้รับทางสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เกษตรกร/พื้นที่เพาะปลูกผักและผลไม้ปลอดภัย/อินทรีย์เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
1.5.3 โครงการประกวดต้ นแบบแนวคิ ด ธุ รกิจขยะสู่ โรงไฟฟ้า ร่ วมกับภาคีภายนอก คื อ
สานักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน และชุมชน/สถาบันอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม มหาวิ ทยาลัยราชภั ฎนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดเสนหา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ชุมชนวัดไผ่ล้อม โรงเรียนราชินีบูรณะ เทคบาลนครปฐม ชุมชนวัดใหม่ปิ่นเกลียว และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโรดโชว์ จัดนิทรรศการ และอบรมให้ความรู้ใน
ด้านการบริหารจัดการขยะ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ รวมถึงอบรมพื้นฐานด้านการเขียนแผนธุรกิจ อีกทั้ง
จัดการประกวดเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จากขยะ รวมทั้งสนับสนุนให้
นักศึกษาสร้างสรรค์ต้นแบบแนวคิดธุรกิจในการบริหารจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
(Waste to Energy) และมีการจัดกิจกรรม Boot camp โดยนาผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการทากิจกรรมต่างๆ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการด้านพลังงานและขยะโดยตรงมามอบความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้ง 5 ทีม
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> ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ :
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ต้นแบบแนวคิดธุรกิจในการบริหารจัดการขยะที่เป็นไปได้จริง
เพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
> ด้านผลกระทบ
สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะและกระบวนการบริหาร
จัดการขยะ รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะและให้รู้คุณค่าของการคัดแยกขยะ ให้แก่
นักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป
15.4 โครงการวิจัยในหัวข้อ “อุดรนาคิน” ร่วมกับภาคีภายนอก คือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี จานวน 63 จังหวัด ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สีผงธรรมชาติดูดซับด้วยดินนาคา สาหรับตกแต่ง สิ่งทอ
และได้รับการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจาปี 2563 และเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจาปี 2563 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ น เซส ห้ องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โดยมี อาจารย์ ดร.ศรายุท ธ แสนมี ผู้อานวยการ
สานั กงานบริ การวิช าการ และนางสาวศริ ณยา ปานมณี นวัตกร โดยได้รั บรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรม
แห่งชาติ ประจาปี 2563
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> ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ :
เกิดนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติจากดินนาคา
โดยเป็นการออกแบบระบบการผลิตสีผงธรรมชาติดูดซับด้วยดินนาคาสาหรับตกแต่งสิ่งทอ โดยใช้เทคโนโลยีการดูดซับ
ผงสีธรรมชาติลงบนพื้นผิวของดินนาคา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น innert organic substrate ที่มีชั้นของ silicate
ที่เรียกว่า phyllosilicate และความมีประจุทาให้เกิดการแทรกในช่องว่างและยึดติดกับผงสีธรรมชาติ (lake
pigment) มีคุณสมบัติเป็นสีย้อมธรรมชาติที่สามารถละลายน้าได้ โดยมีเฉดสีที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 20 เฉดสี
เพื่อใช้วิธีการย้อมเย็น โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานย้อมและงานพิมพ์สิ่งทอได้อย่างหลากหลาย
> ผลกระทบที่คาดกว่าจะเกิดขึ้น :
ลดปัญหาวัตถุดิบเหลือทิ้ง ที่เกิดเป็นมลภาวะ คือ เกิดการเน่าเสีย และเป็นช่องทางในการเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร และขยายตลาดของภาคอุตสาหกรรม

-53-

15.5 โครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม
จังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1:1 ร่วมกับภาคีภายนอก คือ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (สนับสนุนทุน) โดยดาเนินการ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างฯ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการปฏิบัติงานการขยายลวดลายสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
เท่าขนาดจริง โดยมีหลักวิธีการ เทคนิค และขั้นตอนการขยายแบบเท่าขนาดจริงอย่างถูกต้อง โครงการออกแบบ
ตกแต่งภายในสถานีวัดพระรามเก้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ร่วมกับภาคี
ภายนอก คือ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที (สนับสนุนทุน) สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึง
รามคาแหง 12 และดาเนินโครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี มาตราส่วน 1:1 ร่วมกับภาคีภายนอก คือ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (สนับสนุนทุน)
ดาเนินการโดยสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

> ด้านผลผลิต/ ผลลัพธ์ :
ให้การบริการด้านการออกแบบขยายแบบเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชน
สามารถนาความรู้ไปใช้ทั้งในด้านการอนุรักษ์ และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
> ด้านผลกระทบ :
เป็นผู้นาในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยให้ดารงสืบไป
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
2. ร้ อยละของรายได้ ที่ เพิ่ มขึ้ น ในภาพรวม (งบประมาณเงิ นรายได้ทั้ งหมด
(รวมเงินบริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากร คิดจากปีฐาน 2561)

หน่วยวัด
ร้อยละ

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ
4.00

ผลลัพธ์
ร้อยละ 14.33

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีรายได้ในภาพรวม (งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
(รวมเงินบริจาค) แต่ไม่รวมงบบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 363,366,280.15 บาท
คิดเป็นร้อยละ 14.33 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี
งบ
ประมาณ

เงินแผ่นดิน

เงินรายได้รับจริง (จาแนกตามแหล่งเงิน)
เงินรายได้
เงินบริจาค

เงินรายได้อื่น

รวม

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

พ.ศ.
2562

เนื่องจาก
ปีงบ 61 กับปีงบ 62
มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรับรู้
รายได้ทางบัญชี ตาม
การให้ข้อเสนอแนะของ
สานักงานตรวจเงิน
484,837,200.00 1,683,453,600.45 130,345,693.82 236,373,724.75 2,535,010,219.02
แผ่นดิน จึงส่งผลให้ฐาน
การคิดรายได้มีความ
แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานตามคานิยาม
นี้ ของ ปี 61 กับ 62 ได้

พ.ศ.
2563

706,268,857.88 1,785,486,323.82 185,321,750.18 221,299,567.29 2,898,376,499.17

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร จากการประเมินโดย ร้อยละ
หน่วยงานภายนอก ที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (ITA) ประเมินโดย
สานักงาน ป.ป.ช.)

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ
81.00

14.33

ผลลัพธ์
ร้อยละ 91.16

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีสานักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงาน
เพื่อรับการประเมินฯ สามารถเทียบเคียงผลการประเมินฯ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 25 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลประเมินอยู่ในอันดับที่ 12 ดังนี้
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ลาดับตามผล
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
การประเมิน
(26 แห่ง)
2559
2560
2561
2562 2563
ปี 2563
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 47.89 78.11 84.13 83.11 95.97
2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
75.72 73.23 90.60 95.83
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
87.38 83.50 89.49 90.10 94.09
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 87.27 78.87 83.52 89.68 93.49
5
มหาวิทยาลัยพะเยา
55.39 65.72 83.85 87.21 92.13
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85.34 83.11 78.86 86.62 92.10
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62.56 73.21 74.30 81.97 92.08
8
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78.16 81.34 86.50 91.56
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
75.70 76.98 80.13 85.21 91.49
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77.51 80.79 83.60 84.94 91.22
10
มหาวิทยาลัยบูรพา
72.72 70.06 84.02 91.22
11
มหาวิทยาลัยมหิดล
73.88 85.56 92.22 91.18
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
78.59 75.77 81.76 85.26 91.16
13
สถาบันการพยาบาลศรีวสรินทรา สภากาชาดไทย
88.86 90.01
14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79.63 80.21 86.29 88.32 89.82
15
มหาวิทยาลัยทักษิณ
73.22 83.57 87.28 88.61
16
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
73.47 81.52 85.23 86.45 88.12
17
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
73.45 76.91 80.28 83.25 87.75
18
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72.43 78.58 78.39 66.94 86.73
19
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
76.28 78.21 82.78 83.26 85.48
20
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
84.12
21
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
53.52 85.18 89.89 89.17 84.09
22
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
54.28 57.43 85.91 92.20 75.96
23
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79.12 76.60 77.65 61.28 72.76
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
62.36 77.96 67.73 82.48 71.74
25
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
72.22 79.83 70.28 84.88 66.95
*หมายเหตุ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กาหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565
กาหนดเกณฑ์ที่ 85 คะแนนขึ้นไป และกาหนดค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) โดย อันดับที่
UI Green Metric World University Ranking

เป้าหมาย
≤ อันดับที่
20

ผลลัพธ์
ปี 63
อันดับที่ 22

มหาวิทยาลัยดาเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มี ผลการจั ด อั น ดั บ ที่ 347 ของโลก และอั น ดั บ ที่ 22 ของประเทศไทย ซึ่ ง มี อั น ดั บ ที่ ดี ขึ้ น จากเดิ ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อันดับที่ 28 ของประเทศไทย

ภาพแสดงผลการจัดอันดับของโลก

ภาพแสดงผลการจัดอันดับของประเทศไทย
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อีกทั้งกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ได้เข้าร่วมการประเมินสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ซึ่งเป็นการดาเนินงานเพิ่มเติม
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green campus) โดย UI Green Matric World
University Ranking) และจากการสรุปผลการประเมินสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ประจาปี 2563
จากคณะกรรมการตรวจประเมิ น สานั ก งานสี เ ขี ย วระดั บ ประเทศ โดยกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้พิจารณาให้สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีเกณฑ์การประเมิน
สานักงานสีเขียวอยูใ่ นระดับดี (G ทองแดง)

ภาพแสดงผลประเมินสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ประจาปี 2563

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
5. ผลสาเร็จของโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขต

หน่วยวัด
ร้อยละ

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ
81.00

ผลลัพธ์
ร้อยละ 100

มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในด้านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทาโครงการ SMART AND GREEN CAMPUS ของทุกวิทยาเขตดังนี้
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีเป้าหมายการดาเนินงาน 4 โครงการ สามารถดาเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ จานวน 4 โครงการ ดังนี้
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1. โครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษและพลาสติก ดาเนินการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กองงานวิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ การลดขยะเป็ น ศู น ย์ (Zero Waste)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ และจัดทาจุดคัดแยกขยะ (Garbage Seperation Point)
2. โครงการให้คาปรึก ษาในการทางานแก่บุค ลากรผ่า นระบบ Cloud Computing
ดาเนินการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “Cloud Computing for e-Government services”
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ดาเนินการจัดบรรยายในหัวข้อ Green and Smart Campus ให้แก่บุคลากรกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
และศึกษาดูงานในการส่งเสริมสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการทางานของบุคลากรด้ว ยการมีส่ว นร่ว ม
ในการลดใช้พลังงาน ทรัพยากร ลดของเสียและเป็นแนวทางการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียวต่อไป
 วิทยาเขตเพชรบุรี มีเป้าหมายการดาเนินงาน 6 โครงการ สามารถดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ

ตามเป้าหมายทุกโครงการ จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย GREEN CAMPUS ได้แก่ 1) โครงการลดการใช้แก้วพลาสติก
ในมหาวิทยาลัย โดยการใช้แก้วและหลอดที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bio PBS 2) โครงการทาปุ๋ย
จากใบไม้และแก้วไบโอพลาสติก ระยะที่ 1 3) จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และ 4) การขุดเจาะน้าบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้าบาล เพื่อเป็นแหล่งน้าสารองให้ช่วง
หน้าแล้ง
2. โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ ได้แก่ โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์
ด้านหน้าอาคารที่พักบุคลากร และโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถอาคารบริหาร
3. โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้แก่ 1) โครงการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และ
2) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา (ตามมาตรการ COVID-19) ด้านหอพักนักศึกษา โรงอาหาร
การรักษาความปลอดภัย
4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
2) ตั ด แต่ ง ต้ น ไม้ ใ หญ่ ร อบตั ว อาคารหอพั ก นั ก ศึ ก ษา 1-6 3) จ้ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
จากบริษัทเอกชนประจาประตูทางเข้า -ออก มหาวิทยาลัย 4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาในการเดินทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยยามวิกาล และ 5) ปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล
ด้านหน้าโรงพลศึกษา
5. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่ โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตามนโยบาย Green Campus นาโดยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันปลูกต้นพะยูง
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บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ , บริเวณด้านข้างสระศิลป์เพชรภิรมย์
และบริเวณสระศิลป์เพชรภิรมย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ได้จ้างเหมาบริการรถรางไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
จานวน 5 คัน อัตราค่าเช่าคันละ 45,000 บาท เป็นจานวนเงิน 225,000 ต่อเดือน ระยะเวลาจ้างเหมาบริการ
28 เดือน เป็นเงิน 6,300,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตเพชรบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า : SMART STUDENT
AND ALUMNI
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1. ผลสาเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student มี
ทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและหลักสูตร
ใกล้เคียงกับ มศก.)
1.2 จานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/
บัณฑิต/ ศิษย์เก่าได้รับ
1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up
/เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ /ฟรีแลนซ์
1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ
1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือเกณฑ์อื่น
ที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผลสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา (ผลสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต
และประสบการณ์ที่ได้รับ ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก)
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หน่วยวัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บาท

สูงกว่าเฉลี่ย
≥1,200 บาท

รางวัล

≥ 70 รางวัล

20,200 บาท
ค่าเฉลี่ย :
19,000 บาท
≥1,200 บาท
206 รางวัล

ร้อยละ

≥ ร้อยละ
ร้อยละ 23.15
23.00
≥ ร้อยละ
ร้อยละ 95.87
85.00
เริ่มประเมิน
เริม่ ประเมิน
ปี 64
ปี 64
≥ ร้อยละ 80.00 ≥ ร้อยละ 80.00
เริ่มประเมิน
เริ่มประเมิน
ปี 64 ≥ 3.75
ปี 64 ≥ 3.75

ร้อยละ
ร้อยละ

-

การบรรลุ
เป้าหมาย





-

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสาคัญด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
Smart Student มีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งกาหนดประเด็นเป็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ เพื่อถ่ายทอดให้คณะวิชาต่างๆ ดาเนินการในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนากาลังคนในระดับสูงให้กับสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
สร้างคนด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์โดยมีผลสาเร็จของการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลสาเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student มีทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
หน่วยวัด
1. ผลสาเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Smart Student มีทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ 21
1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับ
บาท
บัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบอย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงและหลักสูตร ใกล้เคียงกับ มศก.)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สูงกว่าเฉลี่ย 20,200 บาท
≥1,200 บาท ค่าเฉลีย่ :
19,000 บาท
≥1,200 บาท

1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาอื่น (ปี การศึกษา 2562) มีรายได้เฉลี่ย 20,200 บาท ค่าเฉลี่ ย 19,000 บาท ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย  1,200 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 138)
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1.2 จานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึ กษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/
ศิษย์เก่าได้รับ

หน่วยวัด
รางวัล

เป้าหมาย
≥ 70 รางวัล

ผลลัพธ์
206
รางวัล

1.2 จานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่า
มหาวิ ท ยาลั ย มี นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น / บั ณ ฑิ ต / ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ มี ผ ลงานและได้ รั บ ผลงาน
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 206 รางวัล จาแนกตามระดับชาติ
จานวน 156 รางวัล และระดับนานาชาติ จานวน 50 รางวัล (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า 139)
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ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up / เจ้าของ
กิจการ/ งานอิสระ / ฟรีแลนซ์

หน่วยวัด
ร้อยละ

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ 23

ผลลัพธ์
ร้อยละ
23.15

1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up/ เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ/
ฟรีแลนซ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรดาเนินการสารวจจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/
Start Up/ เจ้าของกิจการ (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 23.15 (รายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนภาคผนวก หน้า 176)
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย
1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

หน่วยวัด
ร้อยละ

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ 85

ผลลัพธ์
ร้อยละ
95.87

1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และประจาปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.87 (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนภาคผนวก หน้า
177)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายที่ 5
ตัวชี้วัด
1. ผลสาเร็ จ ของการสร้ า งและสื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ ศิ ล ปากร
สู่สาธารณะ
1.1 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ในมุมของผูร้ ับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ (ทาวิจัยสถาบัน)
1.2 การรับรู้ของสาธารณะต่อความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ
“ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” (ยอด view
ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชร์ใน
Social, Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม Comment ในเชิง
สร้างสรรค์, จานวน Scoop และ Column จาก Endorser และ
Influencer โดยนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหน่วยงาน
และนับสะสมได้)
2. ผลสาเร็จของการดาเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นนานาชาติ
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เป้าหมาย

ร้อยละ

รับรู้
ร้อยละ
≥ ร้อยละ
81.20
70.00
Total ≥
Total
1.0 ล้านวิว 5.3 ล้านวิว



≥ ร้อยละ
60.00



ล้านวิว

ร้อยละ

ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย

หน่วยวัด

ร้อยละ
80.00



ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
1. ผลสาเร็จของการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ
1.1 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ ร้อยละ
ในมุมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบัน และสาธารณะ (ทาวิจัยสถาบัน)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

รับรู้ ≥
ร้อยละ
70.00

ร้อยละ
81.20

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากรดาเนินงานตามนโยบายการสร้างและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ศิลปากรสู่สาธารณะ และมอบหมายให้ งานสื่อสารองค์กรดาเนินการสร้างช่องทางการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กรเพื่อเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติภายใต้ “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ ”
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แฟนเพจเอสยู สไตล์ (fanpage : SU Style) เมื่อดาเนินการครบรอบ 1 ปี ผู้วิจัยจึงได้
ประเมินผลการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิล ปากรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ ค แฟนเพจ SU Style
ผลการวิจัยพบว่า ผลสาเร็จ ของการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ศิล ปากรสู่ส าธารณะรับรู้ ร้อยละ 81.20
โดยจาแนกรายละเอียดการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ACADEMIC REPUTATION: สร้างความโดดเด่น เป็น เลิศ เฉพาะทางและความมีชื่อเสีย ง
ด้านวิชาการรับรู้ ร้อยละ 83.40
2. RESEARCH AND CREATIVITY: ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรับรู้ ร้อยละ 81.20
3. SMART AND GREEN ADMINISTRATION: นาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรม
ในการบริหารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพรับรู้ ร้อยละ 76.80
4. SMART STUDENT AND ALUMNI: พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ
ศิษย์เก่ารับรู้ ร้อยละ 84.00
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ตัวชี้วัด
หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์
1.2 การรั บ รู้ ข องสาธารณะต่ อ ความมี ชื่ อ เสี ย งด้ า นวิ ช าการ “ศิ ล ปากร ล้านวิว
Total ≥ Total 5.3
มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ ” (ยอด view ยอด Organic ยอด Reach,
1.0 ล้านวิว ล้านวิว
ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชร์ใน Social, Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม
Comment ในเชิงสร้างสรรค์, จานวน Scoop และ Column จาก Endorser และ
Influencer โดยนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหน่วยงาน และนับสะสมได้)

นอกจากนี้งานสื่อสารองค์กรได้ดาเนินการสื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กรสู่สาธารณะ โดยการเข้าสู่เป้าหมาย
ด้วยช่องทาง/วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสร้าง Media Channel ต่างๆ การสร้าง Influencer ในด้านต่าง ๆ
จากภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก การจัดทาและบริหารเนื้อหาจุดแข็ง จุดเด่นของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย
สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ Content and Media Creator การทา Branding Communication Plan เป็นต้น
โดยปัจจุบันมียอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่อ, ยอดแชร์ใน Social,
Content ที่สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม Comment ในเชิงสร้างสรรค์, จานวน Scoop และ Column จาก
Endorser และ Influencer ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา/จัดทาขึ้น Content and Media Creator เพื่อสร้างและสื่อสาร
การรั บรู้ ผ ลงาน/บริ บ ทของมหาวิทยาลั ย ต่อสาธารณะ จานวน 5,302,210 วิว (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย.63)
ประกอบด้วย
1. คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle ทั่วไป 1,450,819 วิว จานวน 85 คอนเทนต์
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1,344,763 วิว จานวน 50 คอนเทนต์
3. ของดีศิลปากร 799,458 วิว จานวน 19 คอนเทนต์
4. งานวิชาการ 524,073 วิว จานวน 19 คอนเทนต์
5. SU Smart Plus 413,233 วิว จานวน 23 คอนเทนต์
6. Lifestyle การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย 322,521 วิว จานวน 5 คอนเทนต์
7. ด้านบริการวิชาการ 173,435 วิว จานวน 9 คอนเทนต์
8. Co-Working Space 170,829 วิว จานวน 3 คอนเทนต์
9. MOOC 62,529 วิว จานวน 3 คอนเทนต์
10. EdPEx 40,550 วิว จานวน 2 คอนเทนต์
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จากตารางข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ในช่องทางต่างๆ ดังนี้
- จานวนผู้กดไลค์เพจ SU STYLE ทั้งหมด 15,809 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันยายน 2562)
จานวน 8,534 คน อัตราการเติบโต ร้อยละ 117.31
- จานวนครั้งที่คอนเทนต์ถูกแสดงผล (Impression) ทั้งหมดจานวน 3,280,126 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ
273,343 ครั้ง
- จานวนคนที่เข้าถึงคอนเทนต์ของเพจ (Reach) ทั้งหมดจานวน 2,459,540 คน เฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 204,961 คน
- จานวนการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเพจ (คนที่กดไลค์ คอมเมนต์ แชร์ และการกระทาอื่นๆ
เช่นกดคลิ้กดูคอนเทนต์) (Engagement) ทั้งหมดจานวน 221,524 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละประมาณ 18,460 ครั้ง
ทั้งนี้มีแนวทางให้นักศึกษามี ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
โดยให้อาจารย์และนักศึกษาที่เป็น influencer มาจัดทารายการ VLOG และจัดทา creative content
จานวน 14 ตอน มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1. ชวนมาทัวร์วังท่าพระไปกับสาวคณะมัณฑนศิลป์ !
2. ชวนทุกคนมาแชร์ทริคการเรียนและฝึกจด To do list ไปกับน้องเปียโน
3. เดินเที่ยวตลาดนัดมอวันพุธกับน้องเมจิเด็กวิดยา พร้อมภารกิจตามหาผู้โชคดี !
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4. อยากเป็นเด็กโบราณห้ามพลาด !! เม้าส์เพลินแบบได้สาระไปกับ "น้องนาตาชา" จากคณะโบราณคดี
5. เด็กดุดุจริงมั้ย ? พาไปคุยกับน้อง ๆ คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร”
6. VLOG กับ "น้องนัท" เด็กดุสายฮาที่จะมาพาไปทัวร์งานวันศิลป์ปี 63
7. โลกแห่งศิลปะแฟนตาซีชีวิตที่เหนือจริงของ ปัณฑิตา มีบุญสบาย
8. นักศึกษาที่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่สามารถผลักดันสังคมได้ นราธิป ฮวบคล้าย
9. เทคโนโลยีเปลี่ยน “ชีวิต” เรื่องราวในรั้วศิลปากร ชนสรณ์ สมหวัง
10. พื้นที่ เรื่องราว เรื่องเล่าของเกาะรัตนโกสินทร์-วังท่าพระ ภัสพันธ์ ใช้สมวิทย์
11. อดีตไอดอลกับการต่อต้านการมองคนเป็นวัตถุทางเพศ ณฤทัย ตันสุขเกษม
12. ศิลปะเพื่อมวลชน ศิลปะกับ Followers เกวลิน เวชกามา
13. มนุษย์ “เป็ด” ที่รักในการทดลองของชีวิต จุฑาทิพย์ จันทน์วัฒนาผล
14. เรียนรู้ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต เพราะชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว อาจารย์ปวริส มินา
ตัวชี้วัด
2. ผลสาเร็จของการดาเนินนโยบายผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

หน่วยวัด
ร้อยละ

เป้าหมาย
≥ ร้อยละ
60.00

ผลลัพธ์
ร้อยละ
83.33

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีเป้าหมายในการดาเนินงาน 6 เรื่องสาคัญ ดังนี้
1. จัดทา MOU ใหม่ และทบทวน MOU เดิมที่ต้องต่ออายุ
2. จัดโครงการ/กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 โครงการ
3. จั ดโครงการ/กิจ กรรมสนั นสนุนระดับนานาชาติ จากหน่ว ยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อย่างน้อย 5 ทุน
4. โครงการ International Office
5. โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
6. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
โดยสามารถดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามค่าเป้าหมาย จานวน 5 เรื่อง (คิดเป็น ร้อยละ 83.33) ดังนี้
1. สนับสนุนการจัดทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝ่ ายวิเ ทศสั ม พัน ธ์มี การด าเนิ น งานด้า นการจัดทาความร่ว มมื อทางวิช าการ หรื อทบทวนความร่ว มมือ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจานวนทั้งสิ้น 29 ฉบับ จาก 23 สถาบัน 13 ประเทศ ดังนี้
1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Jingdezhen Ceramic Institute of China
- Nanjing University of the Arts
1.2 สาธารณรัฐอินเดีย
- Indian Council for Cultural Relations (ICCR)
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1.3 ประเทศญี่ปุ่น
- Aichi University จานวน 2 ฉบับ
- Chiba University
- Hiroshima City University จานวน 2 ฉบับ
- Kyoto Women' s University
- Meisei University
1.4 สาธารณรัฐเกาหลี
- Hankuk University of Foreign Studies จานวน 2 ฉบับ
- Namseoul University จานวน 3 ฉบับ
- Dankook University จานวน 2 ฉบับ
1.5 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
1.6 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
- National Central University
1.7 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- Nguyen Tat Thanh University
- The University of Languages and International Studies
- Hue University
1.8 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- The Institue National Polytechnique Toulouse
1.9 สหพันธรัฐเยอรมนี
- Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO), University of Marburg
1.10 สาธารณรัฐอิตาลี
- University of Florence
1.11 ราชอาณาจักรโมร็อคโค
- Cadi Ayyad University
1.12 สมาพันธรัฐสวิส
- Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Institute of Management
and Regional Economics (IBR)
1.13 สหรัฐอเมริกา
- The University of Hawai’i at Manoa
- University of Wisconsin-Green Bay
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2. การจั ดโครงการ/กิจ กรรมสนับสนุน เพื่อผลักดัน มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 2
โครงการ คื อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการ “การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ภายใต้ หั ว ข้ อ ศิ ล ปะ ดนตรี และ
วัฒนธรรมอิตาเลียน (Italian Art, Music and Culture Workshop)” และ โครงการสัมมนา เรื่อง
"วัฒนธรรมการทางานในบริษัทญี่ปุ่น" โดยร่วมกับ Human Resource Japan (HR Japan) ประจาประเทศไทย
และคณะวิทยาการจัดการ
3. การดาเนินงานด้านทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
จานวน 7 ทุน ได้แก่ ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้โครงการ Scholarship for Master Degree
(Master 1 - 2) ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง
ไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สาหรับปีการศึกษา 2563
(Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) โครงการ Japan – East Asia Network of
Exchange for Students and Youths (JENESYS 2019) โครงการ 2019 Korean Speech contest for
Secondary School and College Students of ASEAN ณ สาธารณรัฐเกาหลีคณะอักษรศาสตร์ และทุน
แลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทยไปเกาหลี ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT NRF) คณะมัณฑนศิลป์
4. โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก่
4.1 การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ (Art Conservation Center) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ได้ดาเนินโครงการติดตามความคืบหน้าศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามความคืบ หน้ าของการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ฯ
อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม และมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
4.2 การดาเนินงานด้านการต้อนรับรับรองคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
อาคันตุกะ ผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร และพิธีลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ จานวน 7 สถาบัน เช่น ต้อนรับ Dr. Michael Alexander,
Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs จาก University of Wisconsin - Green Bay
สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ร่ว มกับ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Nguyen Tat Thanh University (NTTU)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้อนรับท่านอธิการบดีจากวิทยาลัยศิลปกรรมจีน - อาเซียน (College of
Chinese – ASEAN Arts) พร้อมคณะ ต้อนรับผู้แทนจาก Huaihua University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจาประเทศไทย H. E. Ambassador Lorenzo Galanti
พร้อมผู้ติดตาม ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ และ
ผู้ แ ทนสถานเอกอั ค รราชทู ต ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ประจ าประเทศไทย และลงนานความร่ ว มกั บ สถาน
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เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจาประเทศไทย ในฐานะผู้แทน The Indian Council for Cultural
Relations - ICCR สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น
5. นาเสนอโครงการ International Office โดยขอสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการพลิกโฉม
อุดมศึกษาศึกษา จานวนงบประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาหรับโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ โครงการพัฒนาเว็บไซต์
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2562

ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งหมด 14 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ จานวน 14 ตัวชี้วัด
ดังนั้น ร้อยละความสาเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย = 4.68 คะแนน
มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
การศึกษา
2562
ดาเนินการ
จัดทา OP

เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การศึกษา
2563
จัดทา OP จัดทา OP แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในแต่ละปีการศึกษา

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 8. มียุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Social
Impact


(กาหนด
ยุทธศาสตร์
การวิจัย)


(กาหนด
ยุทธศาสตร์
การวิจัย)

กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย
แล้วเสร็จ

ตัวชี้วัดที่ 1. ผลสาเร็จของการจัดทา
โครงร่างองค์กร (OP) ของ
มหาวิทยาลัย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย

5.00


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
=
ร้อยละ 66.66

ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย

5.00

ดาเนินการสาเร็จได้ถึงเป้าหมายทีก่ าหนดในปีการศึกษา 2563
และมี รายงานการประเมินตนเอง (EdPEx SAR) มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
พร้อมสาหรับรับการตรวจประเมินวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 178)
ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
โดยบรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 14 ตัวชี้วัด
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 179)
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4.50

ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
โดยที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม และ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี
การศึกษา
2562

เป้าหมายปี
การศึกษา
2563

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย

การสร้างสรรค์ ว่า “Creativity in Reality for Life and
Sustainability การสร้างสรรค์บนพื้นฐานความจริง เพื่อคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาที่ยั่งยืน” (มติสภาฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มิถุนายน
2563) ตามทิศทางการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เสนอ นอกจากการ
กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ยังมีโครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายวิจัย
มีโครงการทีเ่ ป็นไปตามทิศทางและได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จานวน 82,214,046 บาท
ตัวอย่าง โครงการบูรณาการที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอยู่และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมาใหม่ในปี 2563 อาทิ
1. มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
งบประมาณ 3,000,000 บาท ในโครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะ
และวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับ
การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอ
โครงการ Flagship BCG in Action “กลุ่มการพัฒนาผลิตผล
การเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูง” และได้รับ
งบประมาณในการวิจัย จานวน 19,884,210 บาท
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 180)
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 10. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 18. มีระบบและกลไกการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

เป้าหมายปี
การศึกษา
2562




เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
การศึกษา
เป้าหมาย
2563
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด


ผลการ
ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
แล้วเสร็จ



มีการกาหนดและประชุมเพื่อ

ผลการ
จัดทา (ร่าง) การกาหนดแนว
ดาเนินงานสาเร็จ
ทางการประเมินตามกรอบ
สูงกว่าเป้าหมาย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย

5.00

ดาเนินการสาเร็จได้ถึงเป้าหมายทีก่ าหนดในปีการศึกษา 2563
มีการขอแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ่านมติการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2563
วันที่ 14 ก.ค. 63 ผ่านมติสภาฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 และมีการประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อหารือแนวทางในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 184)
ดาเนินการสาเร็จได้ถึงเป้าหมายทีก่ าหนดในปีการศึกษา 2563
มีการเสนอ (ร่าง) กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และได้นาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และมีการประชุมเพื่อจัดทา (ร่าง) การกาหนด
แนวทางการประเมินตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และวางแผนในการถ่ายทอดลงสู่คณะวิชาต่อไป
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 186)

4.50

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 20. มีแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 22. ออกแบบระบบและ
กลไกเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เข้าสู่ฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายปี
การศึกษา
2562


เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การศึกษา
2563
คาสั่งเลขที่ 1352/2562 ลงวันที่

9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่
1422/2562 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแผนพัฒนาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีระบบ RIS, มีระบบ HR มีระบบเพื่อใช้ในการ
REG, ERP
ดาเนินงานหลักของ
มหาวิทยาลัย
1. ระบบ RIS
2. ระบบ REG
3. ระบบ ERP
และระบบอื่น ๆ รวม 6 ระบบ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
เท่ากับเป้าหมาย

3.50

(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 192)


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
=
ร้อยละ 100

5.00

มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
โดยมีระบบเพื่อใช้ในการดาเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย
1. ระบบ RIS
2. ระบบ REG
3. ระบบ ERP
4. ระบบตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
5. ระบบรายงานสถานะและรายละเอียดการขอตาแหน่งทางวิชาการ
6. ระบบ Silpakorn Intelligence Unit โดยนาโปรแกรม Power
BI มาใช้ในการดาเนินการวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 194)

-75-

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 38. จานวนการยื่นจด
ทรัพย์สินทางปัญญา

เป้าหมายปี เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การศึกษา
การศึกษา
2562
2563
อย่างน้อย
อย่างน้อย จานวน 208 เรื่อง
80 ชิ้น/เรื่อง 80 ชิ้น/เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 39. จานวนบทความที่สง่ ผล
จานวน
จานวน
จานวน 182 บทความ
งานตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย บทความที่ส่ง บทความที่ส่ง
มาตีพิมพ์
มาตีพิมพ์
จาก
จาก
บุคลากร
บุคลากร
ภายใน 10 ภายใน 15
บทความ/
บทความ/
บุคลากร
บุคลากร
ภายนอก
ภายนอก
100 บทความ 110 บทความ
ตัวชี้วัดที่ 40. จานวนวารสารใน
อย่างน้อย 2 อย่างน้อย 2 2 วารสาร (ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562)
ฐานข้อมูล Scopus
วารสาร
วารสาร 1. วารสาร Science, Engineering
(นับซ้าได้)
and Health Studies (SEHS)
2. วารสาร Humanities,
Arts and Social Sciences
Studies (HASSS)

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
สาเร็จสูงกว่า
เป้าหมาย =
ร้อยละ 160

5.00


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
=
ร้อยละ 65

5.00

มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
โดยในปีการศึกษา 2562 มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 208 เรื่อง
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 2562 – 14 ก.ค. 2563)
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 195)
มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
มีจานวนบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ จานวน 182 บทความ จากบุคลากร
ภายใน 29 บทความ
/บุคลากรภายนอก 153 บทความ
(ข้อมูลปีปฏิทิน พ.ศ. 2562)
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 196)


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย

3.5
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(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 198)

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การศึกษา
การศึกษา
2562
2563
ตัวชี้วัดที่ 43. ทุกคณะวิชาส่วนงานได้ มีการนาข้อมูล มีการนาข้อมูล มีการนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย ต่อหลักสูตรไปใช้ครบถ้วนทั้ง
ไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ต่อหลักสูตรไป ต่อหลักสูตรไป 15 คณะ
ตัดสินใจ
ใช้ครบถ้วนทุก ใช้ครบถ้วนทุก
ส่วนงาน
ส่วนงาน
(เป้าหมาย
(เป้าหมาย
100)
100)
ตัวชี้วัดที่ 46. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ความพึง
ความพึง ความพึงพอใจ 4.01
พอใจ ≥3.51 พอใจ ≥3.51

ตัวชี้วัดที่ 52. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ ≥ ร้อยละ 40 ≥ ร้อยละ 70 ร้อยละ 45.37
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
AUN-QA

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย

5.00


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
=
ร้อยละ 14.25

ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
=
ร้อยละ 13.42

5.00

มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
โดยคณะดาเนินการนาต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ในปีการศึกษา 2562
จานวน 15 คณะ และเสนอผลการนาต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562 ไปใช้ เข้าที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 22/2563
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 และคณะมีการนาต้นทุนต่อหน่วยไป
วางแผนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 199)
มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
ความพึงพอใจ 4.01
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการของสานักงานอธิการบดี)
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 200)
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4.50

มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
โดยในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์
AUN-QA จานวน 93 หลักสูตร จากจานวนหลักสูตรทั้งหมด 205
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 45.37
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 201)

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 56. จานวนโครงการ/
กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตรต่อภาคการศึกษา

เป้าหมายปี
การศึกษา
2562
14
โครงการ/
กิจกรรม/
แหล่งเรียนรู้

เป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
การศึกษา
2563
14
43 โครงการ/กิจกรรม/แหล่ง
โครงการ/
กิจกรรม/
แหล่งเรียนรู้

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน

การดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการ
ดาเนินงานสาเร็จ
สูงกว่าเป้าหมาย
=
ร้อยละ 207

5.00

มีดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2562
43 โครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้
(ปีการศึกษา 2562 รายงานแผนปฏิบัติการฯ 2563 รอบ12 เดือน)
(รายละเอียด รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 หน้า 202)

คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย

= 65.5/14
= 4.68
คะแนน

คณะกรรมการสอบทานให้คะแนน
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ส่วนที่ 3
ผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญ
และเร่งด่วน 10 เรื่อง/ประเด็น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นสําคัญและเร่งด่วน 10 เรื่อง/ประเด็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

1. กระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก
1. พัฒนาระบบ SU-TCAS

1. ร้อยละของจานวน
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเทียบ ระบบ SU-TCAS ที่สาคัญ โดยสรุป
เหตุผลความจําเป็นที่
กับแผนการรับ
ดังนี้
มหาวิทยาลัยเลือกประเด็นนี้
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้
เป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วน
Infographic และ Clip Video
เนื่องจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
ผ่านช่องทาง Social media
มากกว่าร้อยละ 80 มาจาก
- มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
Infographics และ Clip Video
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในระดับ
ผ่านช่องทาง Social media ใน
ปริญญาตรี
หลายช่องทาง โดยดาเนินการ
ดังนั้นการรับนักศึกษาแรกเข้า
ตลอดปีการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
รับนักศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
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1. ร้อยละของหลักสูตรทีส่ ามารถรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS
เป็นไปตามเป้าหมาย > ร้อยละ 80
อาจมีการ
หน่วย :
เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร
อีกในอนาคต
ปีการศึกษา
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย
2563
>ร้อยละ 80
94.64
ต้องเกาะติด
ข้อมูล: ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน สถานการณ์
เทียบกับแผนการรับ ปีการศึกษา 2563 = 94.64 อย่างใกล้ชิด
โดยปีการศึกษา 2562 = 39.38 (ข้อมูล ทปอ.)
- จานวนรับตามแผน (มคอ.2) 6,945 คน
- จานวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์ 6,793 คน
- จานวนนักศึกษาลงทะเบียน 6,573 คน

https://drive.googl
e.com/file/d/1XAC
XGVYZmqabWaef_N260K7QU2Lzcl/view?u
sp=sharing

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

2. การจัดการศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
2.1 วางแผนการจัดการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2563 ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19 (เพื่อลดจานวนนักศึกษา
จัดสรรปรับเวลาและลักษณะ
การเรียนการสอน ให้สามารถมี
การเว้นระยะห่างทางสังคม)
เหตุผลความจําเป็นที่
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญใน
ประเด็นนี้ เนื่องด้วยผลกระทบ
จากโรคระบาด COVID-19
ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการเรียนการสอน
ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเรียน
ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ Onsite ได้

1. จานวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน Onsite
2. จานวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน Online
3. ร้อยละของรายวิชาที่มี
การปรับปรุงการเรียนการ
สอนจาก Onsite เป็น
Online หรือแบบผสม
Onsite+Online
4. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอน หลังปรับปรุงการ
จัดการเรียนสอนให้สอดคล้อง
กับมาตรการลดการแพร่
ระบาด COVID-19 ของ
รัฐบาล และรองรับ New
Normal (Online หรือแบบ
ผสมผสาน Onsite+Online)

มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงการ
1. รายวิชาที่ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
จัดการเรียนการสอน จากเดิม
• รายวิชาในระดับปริญญาตรี ที่จัดการเรียน
ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนในลักษณะ
การสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
Onsite เท่านั้น เป็นการจัดการเรียน
1. Onsite จานวน 1,132 รายวิชา
การสอน Online หรือแบบผสม
2. Online จานวน 553 รายวิชา
โดยมหาวิทยาลัยให้แนวปฏิบตั ิ
3. Blended จานวน 846 รายวิชา
และประสานการหารือร่วมกันกับทุก • รายวิชาในระดับปริญญาโท ที่จัดการเรียน
คณะ และพัฒนาระบบสืบค้นวิธีการ การสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
เข้าเรียนในรายวิชาที่มีการเรียนการ
1. Onsite จานวน 340 รายวิชา
สอนออนไลน์
2. Online จานวน 44 รายวิชา
3. Blended จานวน 66 รายวิชา
• รายวิชาในระดับปริญญาเอก ที่จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
1. Onsite จานวน 127 รายวิชา
2. Online จานวน 22 รายวิชา
3. Blended จานวน 31 รายวิชา
2. ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงการเรียน
การสอนจาก Onsite เป็น Online หรือแบบผสม
Onsite+Online ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.27
-80-

เป็น
เรื่องที่
เกิดขึ้นใหม่
ทาให้
มหาวิทยาลัย
ต้องวางแผน
รับมือ และ
ทางานแข่ง
กับเวลา

https://drive.googl
e.com/file/d/1onFl
nO7gc78dhL336LiL
VN95giGHxQeZ/vie
w?usp=sharing

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

รวมทั้งเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกประเทศ
ทุกรัฐบาล และทุกองค์กรต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อภัยคุกคามนี้
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที โดยสามารถปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน
จาก Onsite เป็น Online หรือ
แบบผสมผสาน
(Onsite+Online) เพื่อลด
ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
ที่นักศึกษาจะได้รับ เนื่องจาก
จัดการเรียนการสอนไม่ได้ใน
ระยะแรกที่เกิดการระบาด
และมีการฝึกอบรมอาจารย์
ให้มีทักษะในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Online รวมทั้ง
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุมต่างๆ
รองรับระบบ Online วิถีชีวิตใหม่
New Normal ได้เป็นอย่างดี

- ระดับปริญญาโท ร้อยละ 24.44
- ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 29.44
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้
ปีการ
ศึกษา
ภาค
ปลาย
2562
ภาค
ต้น
2563

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

ค่า
เฉลี่ย
4.15

ร้อยละ ร้อยละ
ที่
เพิ่มขึ้น
83.06
-

มาก

4.53

90.60

9.08

พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ในภาคต้นปีการศึกษา 2563
มีร้อยละที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับภาคปลายปี
การศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.08
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

2.2 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์สาหรับ
อาจารย์

1. ความพึงพอใจของอาจารย์
ที่เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
สามารถจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

การดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนา
สมรรถนะ และทักษะในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์สาหรับอาจารย์
ในหลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มทักษะ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับรายวิชา ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ได้แก่
1) จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และเพิ่มทักษะการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่
15-19, 24 และ 26 มิถุนายน 2563
โดยมีจานวนอาจารย์ทเี่ ข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งสิ้น 187 คน
2) มหาวิทยาลัยจัดทาคลิป VDO
ทักษะการจัดทาสื่อ/จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ สาหรับให้อาจารย์ได้
ใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง โดย
แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. Google Classroom
2. MS Team
3. Google Classroom + MS Team
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ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

1. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่เข้าร่วมฝึกอบรม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกับฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
(คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.70)
จาแนกคะแนนความพึงพอใจ ในแต่ละหัวข้อ ได้ดังนี้
1. หัวข้อ Google Classroom เท่ากับ 4.71
2. หัวข้อ MS Team เท่ากับ 4.40
3. หัวข้อ Google Classroom + MS Team
เท่ากับ 4.84

มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจาก
ค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม
Zoom

https://drive.googl
e.com/file/d/1dqN
uvll4kpCg7E96htf
mzQ4xQgFcu2em/
view?usp=sharing

2. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่สามารถจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100
- จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 1,191 คน
- จํานวนอาจารย์ประจําที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ จํานวน 1,191 คน
หมายเหตุ : ข้อมูลจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด จากเล่ม
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

3) มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์/
อุปกรณ์/ โปรแกรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์/ประชุม
ออนไลน์ พบว่า การใช้งานโปรแกรม
ต่างๆ ดังนี้
1. Google Classroom (รองรับ
การใช้งานสาหรับอาจารย์และ
นักศึกษา) โดยมีจานวนการใช้งาน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
2563 รวม 47,736 ครั้ง
2. MS Teams มีจานวนผู้ใช้งาน
ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-22
ธ.ค.63) รวมจานวน 13,185 User
ซึ่งมีจานวนการใช้งานรวม
150,736 ชั่วโมง
3. Zoom มีจานวนผู้ใช้งาน
ทั้งหมด ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ตุลาคม 2563 โดยเฉลี่ยเท่ากับ
326 คน
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

1. จานวนรายวิชา/หลักสูตรระยะสัน้ ที่เสนอเข้าสู่
ระบบคลังหน่วยกิต
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มีรายวิชาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อจัดการเรียนการ
สอนในระบบคลังหน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา ได้แก่
คณะสัตวศาสตร์ฯ
(1) 714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจ
การเกษตรในอาเซียน
บัณฑิตวิทยาลัย
(2) 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(3) 104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
และมีรายวิชาที่อยูร่ ะหว่างการเสนอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจัดการเรียน
การสอนในระบบคลังหน่วยกิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
จานวน 19 วิชา ได้แก่
(1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 วิชา
(2) คณะดุริยางคศาสตร์ 12 วิชา
(3) คณะสัตวศาสตร์ฯ 4 วิชา

มหาวิทยาลัย
เพิ่งเริ่ม
ดาเนินการใน
ระยะแรก
ต้องใช้
งบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อน
ต่อไป

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

3. การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะไม่นับปริญญา และ Credit Bank ของมหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาหลักสูตรใน
ลักษณะ ไม่นับปริญญา
(Non-Degree) และ Credit
Bank
เหตุผลความจําเป็นที่
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญของ
ประเด็นนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนที่
ต้องดาเนินการ เนื่องด้วยบริบท
ที่สาคัญของโลก ที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุดมศึกษาอย่างมาก ได้แก่
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สังคม
การเรียนรู้ ขยายตัวสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต การเรียนรู้ในทักษะ
ใหม่ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่
21 ตอบสนองความต้องการทุก
ช่วงวัย (Multiple Ages) ทั้ง
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใน
ระบบ หลักสูตรยกระดับทักษะ

1. จานวนรายวิชา/หลักสูตร
ระยะสัน้ ที่เสนอเข้าสูร่ ะบบ
คลังหน่วยกิต
2. จานวนหลักสูตรใน
ลักษณะไม่นับปริญญา
(Non-Degree)

มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะไม่นับปริญญา
(non-Degree) และ Credit Bank
ที่สาคัญโดยสรุปดังนี้
1. มีระบบสารสนเทศคลังหน่วยกิต
ที่ดาเนินการสาเร็จตามแผนการ
พัฒนาที่วางไว้ โดยระบบสามารถ
ดาเนินการได้ดังนี้
• ฐานข้อมูลรายวิชา ฐานข้อมูล
หลักสูตรในลักษณะไม่นับปริญญา
ฐานข้อมูลผูส้ มัคร ฐานข้อมูล
นักศึกษา และฐานข้อมูลอาจารย์
ผู้สอน
• และระบบจัดการฐานข้อมูล
• ระบบรับสมัคร
• ระบบลงทะเบียน
• ระบบชาระเงิน
• ระบบบันทึกและรายงานผลการ
เรียน
• ระบบส่งข่าวสารถึงผูเ้ รียนและ
ผู้สอน
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1. เว็บไซต์ของระบบ
คลังหน่วยกิต
www.lifelong.su.ac.th
2. Facebook
SU4Life
www.facebook.com
/SU4Life.Silpakorn

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น
และความรู้ (Upskill/Reskill)
โดยมีลักษณะไม่นับปริญญา
(non-Degree)
ดังนั้นการพัฒนากลไกเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ
ไม่นับปริญญา (Non-Degree)
และ Credit Bank จึงเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอด
ชีวิตให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
สาหรับรายวิชาและหลักสูตร
ระยะสั้นอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

• ระบบอีเมล์
• ระบบสร้างบัตรนักศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียน
• ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ผู้สอน
2. มีเพจ SU4Life เป็นช่องทาง
ประสัมพันธ์การจัดการศึกษา
รายวิชาและหลักสูตรในลักษณะไม่
นับปริญญาบน Social media โดย
มียอดการเข้าถึงรวมมากกว่า
10,000 ครั้ง (ข้อมูลระหว่างวันที่
6-16 พ.ย. 63)
3. มีระบบและกลไกเพื่อเปิดสอน
รายวิชาและหลักสูตรในลักษณะไม่
นับปริญญา
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2. จานวนหลักสูตรในลักษณะไม่นับปริญญา
(Non-Degree) ในปีการศึกษา 2563 จานวน 1
หลักสูตร คือ หลักสูตร “Digital Content
Marketing” ของคณะวิทยาศาสตร์ (มีผู้เรียน 30 คน
และสาเร็จการศึกษา 22 คน) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. และ
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนก่อนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสาหรับหลักสูตรในลักษณะไม่นับ
ปริญญา และระบบ Credit Bank ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงยังไม่มผี ลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา/ผู้เรียน

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

1. จานวนรายวิชาที่มจี ัดการเรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรม (จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Blended Learning และ MOOC) มีจานวน 81
รายวิชา โดยทุกคณะจัดการเรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรม ร้อยละ 100 และดาเนินการได้มากกว่า
เป้ามายที่กาหนด ตัวอย่างรายวิชาที่มีจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรม เช่น คณะโบราณคดี
รายวิชา 300 441 Individual Study, 310 491
Individual Study in Art History, 320 401
Individual Study และ 330 491 สัมมนาและผล
การค้นคว้าเฉพาะ เป็นต้น
2. ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
1) อาจารย์มคี วามพึงพอใจต่อการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัย
เพิ่งเริ่ม
ดาเนินการใน
ระยะแรก
ต้องใช้
งบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อน
ต่อไป

4. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน ในลักษณะ
Spoc เพื่อนาไปใช้จัดการ
เรียนการสอนในลักษณะ
Blended Learning และ
MOOC
เหตุผลความจําเป็นที่
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ
ของประเด็นนี้เป็นประเด็น
เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ เนื่อง
ด้วยความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
การหลอมรวมของเทคโนโลยี
กับวิถีชีวิต ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย ที่ต้องเรียนรู้
พัฒนา และปรับตัวเองในทุกมิติ
ให้ทันกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

1. จานวนรายวิชาทีม่ ีจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรม (จัดการเรียนการ
สอนในลักษณะ Blended
Learning และ MOOC)
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษารายวิชาทีจ่ ัดการ
เรียนการสอนในลักษณะ
Blended Learning และ
MOOC

มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน ใน
ลักษณะ Spoc เพื่อนาไปใช้จัดการ
เรียนการสอนในลักษณะ
Blended Learning และ MOOC
ที่สาคัญโดยสรุปดังนี้
1. พัฒนารายวิชา SU101-162
ศิลปะศิลปากร (Silpakorn Arts)
เป็นวิชาออนไลน์ 100% จานวน
10 ชั่วโมงสื่อ 35 ชั่วโมงเรียนโดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จากโครงการ
การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรม
การเรียนของผู้เรียนแบบเปิดเพื่อ
มวลชนของ Thai MOOC เพื่อ
พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการวิจัย
และพัฒนารายวิชาในระบบเปิด
สาหรับมวลชน (MOOC)
โดยรายวิชาดังกล่าวผ่านมาตรฐาน
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(ค่าเฉลี่ย 4.43)
2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนใน
รายวิชา SU101-162 ศิลปะศิลปากร
(Silpakorn Arts)
- วังท่าพระ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71)

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น
ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย
ปรับตัวช้า หรือไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ในอนาคต
ซึ่งอาจมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอนล้าสมัย
ไม่ตอบโจทย์ต่อผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน ในลักษณะ Spoc
เพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะ
Blended Learning และ
MOOC จึงเป็นการตอบโจทย์
ต่อผู้เรียน และตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการ
เพื่อได้บณ
ั ฑิต มีทักษะที่
จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
และได้ตดิ ตั้งอยู่ในระบบ ThaiMOOC
รหัสวิชา SU010 ศิลปะศิลปากร เป็น
รายวิชาที่มีการบูรณาการ 4 ศาสตร์
ทางศิลปะ คือ ศิลปะ การออกแบบ
การดนตรี และการละคร โดยจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ทั้งรายวิชา มี
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 580 คน
2. ดาเนินการผลิตรายวิชา
ร่วมกับศูนย์การจัดการศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
จานวน 20 ชั่วโมงสื่อ โดยมีคลิปการสอน
แบบสรุปโดยประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ
รายวิชา ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ประมาณ 17 ชั่วโมงสื่อ ประกอบด้วย
- ภาษาอังกฤษ ที่เป็นศึกษาทั่วไป
จานวน 10 ชั่วโมงสื่อ
- รายวิชาออนไลน์ของคณะวิชา
จานวน 10 ชั่วโมงสื่อ ดังนี้
1. 262 112 การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย 2
2. 264 432 พฤติกรรมมนุษย์กับ
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- พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.08)
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.00)

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

สภาพแวดล้อม
3. พื้นฐานดนตรีไทย
4. วากยสัมพันธ์ (English
syntax)
5. 512 213 Orchid Science
and Technology
6. 515 201 สถิติพื้นฐาน
(Elementary statistics)
7. เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์
ต่อระบบทางเดินอาหาร
8. 554 102 ความรู้พื้นฐานด้านยา
โดยนวัตกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์อยู่ระหว่างการติดตั้งลง
บนระบบ LMS และฝึกอบรมเพื่อ
จัดการเรียนการสอนให้กับ
คณาจารย์ต่อไป
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

5. พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาระหว่างคณะ วิทยาเขต
ให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี และมีการบูรณา
การความรูร้ ะหว่างคณะ
2. สนับสนุนการจัด
กิจกรรม ที่สร้างแรงจูงใจ
แรงบันดาลใจในการเรียน
การประกอบอาชีพของ
นักศึกษา ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เช่น เชิญวิทยากรที่
มีชื่อเสียงมาบรรยาย และจัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก การจัดโครงการ
Startup ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
เหตุผลความจําเป็นที่
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ
ของประเด็นนี้เป็นประเด็น
เร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ เนื่องด้วย
การส่งเสริม/สนับสนุนการจัด

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อช่องทางใน
การรับฟังเสียงของลูกค้ากลุ่ม
ต่าง ๆ
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการช่วยเหลือให้
คาแนะนาเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตเพิม่ ขึ้น

มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนา
ด้านการให้บริการนักศึกษาและ
สิ่งสนับสนุนการศึกษา การจัดสรร
ทุนการศึกษา อีกทั้งมีช่องทาง
สาหรับการรับฟังเสียงของลูกค้า
ทั้งที่เป็นนักศึกษาและลูกค้ากลุม่ อื่น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองกิจการนักศึกษาได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา เช่น
- โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา
ครั้งที่ 44
"ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากร
เฉลิมวัฒน์
- โครงการพัฒนาทางจิตวิทยา
และสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน
“เครือข่ายระบายศิลป์”
- โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
และนันทนาการใน
สถาบันอุดมศึกษา “การจัด
กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ”
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1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
นักศึกษา คณะ ส่วนงาน และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก
1.1 ภาพรวม
ปี
การศึกษา
2562
2563

ระดับความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
มาก

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.90
4.32

78.09
86.30

1.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการข่าวสาร
ช่องทาง
เว็ปไซต์กองกิจการนักศึกษา
ช่องทางการให้บริการข่าวสาร
ด้านทุนการศึกษา
ช่องทางการให้บริการข่าวสาร
เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษา
กลุ่มไลน์หน่วยงานต่าง ๆ ของ
กองกิจการนักศึกษา เช่น
หน่วยงานช่าง , Silpakorn Act

ปีงบ 62 ปีงบ 63
ร้อยละ ร้อยละ
87.40 90.00
74.60 88.50
69.53

84.30

89.00

91.10

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็น
นโยบายหลักที่มหาวิทยาลัย
ต้องการขับเคลื่อนนโยบาย

Student First

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

- โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา
“การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
และนันทนาการ กลุ่มภาคกลางฝั่ง
ตะวันตก” เป็นต้น
นอกจากโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองกิจการนักศึกษาได้
ดาเนินการพัฒนาการให้บริการ
สวัสดิการเชิงรุก เพื่อการดูแล
นักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
Student Services และให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตและความ
ต้องการของนักศึกษา เช่น
- การให้บริการใบส่งตัวเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในกรณีที่ยังไม่มี
บัตรประจาตัวผู้เอาประกันภัย
อุบัติเหตุกลุ่มสาหรับสถานศึกษา
เพื่ออานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาที่
ประสบอุบตั ิเหตุ สามารถนาไป
ขอรับการรักษาตัวได้ทโี่ รงพยาบาล
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1.3 นักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ปี
งบประมาณ
2562
2563

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง
มาก

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.20
3.92

64.00
78.40

1.4 ศิษย์เก่า มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บริการศิษย์เก่า
ปี
งบประมาณ

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ร้อยละ

2563
มาก
4.06
81.20
หมายเหตุ : ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวม ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2562 ด้านความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ โดยเก็บ
จากศิษย์เก่า จานวน 90 คน (อ้างจากเล่ม รายงานการ
ประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี (SAR – EdPEx)
ประจาปีการศึกษา 2562)

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

เครือข่าย โดยไม่ต้องสารองเงิน
ค่าใช้จ่าย
- ดาเนินการจัดทาศูนย์ให้บริการ
นักศึกษา Student Center เพื่อ
เป็นสถานที่ให้บริการสวัสดิการ
เพื่อดูแลนักศึกษาอย่างครบวงจร
ณ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน
สุวัทนา พร้อมทั้งเป็นพื้นที่สาหรับ
พักผ่อน หรือทากิจกรรมที่
เสริมสร้างการเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพและตามความสนใจของ
นักศึกษา
- จัดทาแอพพลิเคชั่น การจัดการ
หอพัก ซึ่งจะสามารถดาเนินการ
ใช้ได้ประมาณ เดือนมกราคม
2564 โดยได้รวบรวมการให้บริการ
จองหอพักผ่านระบบออนไลน์ การ
แจ้งซ่อมหอพัก ด้วยระบบออนไลน์
การจ่ายค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า
- จัดทากระดานสนทนา
ออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนให้เกิด
ความสะดวกสอดคล้องกับ
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2. การเข้าถึง/การมีส่วนร่วมกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ
2.1 ในภาพรวม
ปีงบประมาณ

เฟสบุ๊ก/กลุ่มไลน์ Silpakorn Act

2563

21,840 (ยอดคนกดไลก์เพจ)

2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ปีงบประมาณ
2562
2563

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.52
3.68

70.40
73.60

2.3 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา (หน่วย : คน)
ปี
งบ
ประมาณ

พัฒนา ทักษะ
ศักยภาพ
ผู้
ผู้นา/ ประกอบ
ส่งเสริม การ/
ประชา ทักษะใน
ธิปไตย ศตวรรษ
ที่ 21

พัฒนา
ความ
คิดสร้าง
สรรค์

พัฒนา
จิต
สาธารณะ
/บริการ
สังคม/
อื่น ๆ

2562
2563*

3,837
2,476

24,920
12,520

3,902
5,199

3,959
3,935

*เนื่องจากมีสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
ตามแผนงานที่กาหนด ส่งผลให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลดลง

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตเอื้อต่อความ
ต้องการของนักศึกษา เป็นต้น

3. จ านวนนัก ศึกษาที่เข้ ารับ บริการช่ว ยเหลือให้
คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ปี
จานวนนักศึกษา
การศึกษา ทีเ่ ข้ารับบริการ
คาปรึกษา
2562
159
2563
67

จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านพัฒนาสุขภาพจิต
116
ยังไม่ถึงกาหนดการจัด
โครงการ/กิจกรรม

ช่องทางบริการให้คาปรึกษา ดังนี้
ปี
การศึกษา
2562

2563

ช่องทางในการให้คาปรึกษา
Face to Face
FB Fanpage ศูนย์ระบายศิลป์
สายด่วน
Face to Face
FB Fanpage ศูนย์ระบายศิลป์
สายด่วน

จานวน
(คน)
59
73
27
23
31
13

*ปีการศึกษา 2563 ข้อมูลในภาคการศึกษาที่ 1
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค

6. การจัดสรรทุนการศึกษา และการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
1 . การจัดสรร
ทุนการศึกษา
2. การเยียวยาช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

1. จานวนนักศึกษาที่
ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา
เพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมี
มาตรการเยียวยาช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
เหตุผลความจําเป็น ที่
COVID-19 อย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญของ 3. นักศึกษามีความพึง
ประเด็นนี้เป็นประเด็นผลงาน พอใจต่อมาตรการเยียวยา
สาคัญในรอบปีนี้ เนื่องด้วย
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด
ผลกระทบจากการแพร่
COVID-19 ส่งผลกระทบใน
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
วงกว้าง ทั้งระบบเศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
สังคม และการศึกษา
รวมทั้งเป็นเรื่องใหม่ที่ทุก
ประเทศ ทุกรัฐบาล และทุก
องค์กรต้องปรับตัวให้ทัน ต่อภัย
คุกคามนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ทันท่วงที สามารถออก

1. มหาวิทยาลัยและคณะวิชา
สารวจนักศึกษาของคณะที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤต
เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และความต้องการ
ให้ช่วยเหลือเยียวยา ทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาวหลัง
สิ้นสุดภาวะวิกฤต
2. มหาวิทยาลัย และคณะ
ดาเนินการช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน
เบื้องต้น เช่น ดูแลรักษาความ
สะอาดทางกายภาพ จัดให้มี
แอลกอฮอล์เจลในจุดต่างๆ
แจกถุงชีพ มอบทุนช่วยเหลือ
นักศึกษา และเริม่ จัดการเรียนการ
สอนและสอบทางออนไลน์ เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยจัดทาประกัน
ชีวิตครอบคลุม COVID-19 ให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรประจาทุกคน
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มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดสรรทุนให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา โดยกองกิจการนักศึกษา
ร่วมกับคณะวิชา มีดังนี้
- ปีการศึกษา 2562
1. ประเภททุนต่อเนื่อง
- จานวนทุนทีไ่ ด้รับพิจารณา จานวน 121 ทุน
- จานวนเงินเบิกจ่ายจริง 3,954,500 บาท
2. ประเภททุนรายปี
- จานวนทุนที่ได้รับพิจารณา จานวน 122 ทุน
- จานวนเงินเบิกจ่ายจริง 1,410,000 บาท
- ปีการศึกษา 2563
1. ประเภททุนต่อเนื่อง
- จานวนเงินเบิกจ่ายประมาณการ
3,900,000 บาท
2. ประเภททุนรายปี
- จานวนเงินเบิกจ่ายจริง 1,100,000 บาท
- ทุนรายปีที่ได้รบั การสนับสนุนจากเงิน
รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน
500,000 บาท

มหาวิทยาลัย
ยังไม่เคย
วางแผนด้าน
การจัด
การศึกษา
ภายใต้
สภาวะ
วิกฤตไว้
ล่วงหน้า ซึ่ง
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดเชื้อ
ไวรัส
COVID-19
เป็น
เรื่องใหม่ที่
มหาวิทยาลัย
ประสบกับ
ปัญหานี้ ต้อง
ทางานแข่งกับ
เวลา ดังนั้น

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น
มาตรการเยียวยาต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ปกครองที่
ได้รับผลกระทบ โดยกาหนด
แนวทางการช่วยเหลือเยียวยา
นักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น การทุน
ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของนักศึกษา
และผูป้ กครองแบบเร่งด่วน
ผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา แบ่งชาระเป็นงวด
ให้ทุนยกเว้น/คืนค่าธรรมเนียม
การศึกษาบางส่วน ได้แก่ ค่า
หอพัก เป็นต้น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

การดําเนินงาน

4. มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศ
ขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทางของรัฐบาล ทางาน
จากที่บ้าน Work From Home
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ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

2. การเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาและส่วนงานต่างๆ
เป็นจํานวนเงิน 139.3414 ล้านบาท มีการ
ดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
2.1 การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยให้ทุน
ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง
แบบเร่งด่วน เช่น ให้ทุนนักศึกษารายละ 500 - 5,000 บาท
ทันที โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ได้รับ จํานวน
23,157 ทุน เป็นเงิน 89,090,898 บาท ยกตัวอย่างการ
ช่วยเหลือของคณะ ดังนี้
- จิตรกรรมฯ มอบทุน 5,000 บาท จานวน
10 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท
- สถาปัตย์ฯ ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
และทุนการศึกษานักศึกษา ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา
รวม 100 ทุน เป็นเงิน 1,800,000 บาท
- ศึกษาศาสตร์ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้
ประสบวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นเงิน 7,668,600 บาท
- วิทยาศาสตร์ มอบทุน 3,000 บาท จานวน

มหาวิทยาลัย
ควรมีการ
ถอดบทเรียน
นี้เพื่อใช้เป็น
ประสบการณ์
ในการจัด
จัดการกับ
ปัญหาใน
อนาคต (หาก
มีเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นอีก)
และเพื่อให้
สามารถ
ขับเคลื่อน
การเรียน
การสอน
ออนไลน์การ
ประชุม
ออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

320 ทุน และทุน 1,500 บาท จานวน 2,600 ทุน
รวมเป็นเงิน 4,860,000 บาท
- ดุริยางค์ฯ มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน
ทุนละ 3,000 บาท จานวน 550 ทุน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบทุนละ 3,600 บาท
จานวน 228 ทุน , ทุนละ 4,200 บาท จานวน
559 ทุน และ ทุนละ 3,000 บาท จานวน 1,014
บาท รวมเป็นเงิน 6,210,600 บาท
- วิทยาลัยนานาชาติ มอบทุนละ 5,000 บาท
จานวน 514 ทุน เป็นเงิน 2,570,000 บาท เป็นต้น
2.2. การช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบชั่วคราว ให้ฟื้นตัวได้ในระยะสั้น เป็น
เงิน 30,025,100 บาท จาแนกการช่วยเหลือได้
ดังนี้
- ผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบ่งชาระเป็นงวด
- ให้ทุนยกเว้น/คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
บางส่วน ได้แก่ ค่าหอพัก
- ให้ทุนประเภทต่อเนื่อง/ ให้เงินยืมสาหรับ
นักศึกษา
- ให้ทุนการศึกษาช่วยค่าครองชีพ
- ให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. รายใหม่
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

- จ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้ประจา เช่น เป็น
ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย
- จ้างงานนักศึกษา/บัณฑิตว่างงาน
- ฝึกอบรม Up Skill/New Skill บัณฑิต
2.3 มาตรการสําหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ ได้แก่
- สนับสนุน SIM card / แพ็คเกจอินเตอร์เน็ต
ให้กับนักศึกษา สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์
- ให้ทุนเพื่อการซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนออนไลน์
2.4 มาตรการอื่นๆ เป็นเงิน 3,624,600 บาท
ได้แก่ - ทาประกันชีวิตครอบคลุม covid-19
- บริการยืม คืนหนังสือทางไปรษณีย์ จัดส่ง
หนังสือถึงหอพัก
- แจกหน้ากากอนามัย อัลกอฮอล์เจลหรืออัลกอฮอล์
สเปรย์ แก่นักศึกษา
- วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ฯ
3. ความพึงพอใจต่อมาตรการเยียวยา
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในภาพรวม ร้อยละ
82.05
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

โดยสรุปบทวิเคราะห์ในภาพรวมได้ดังนี้
1. ด้านบริหารและกลยุทธ์ (Management)
จากการประเมินบทวิเคราะห์ Scanning Model
ที่ปรึกษามองประเด็นความเชื่อมโยง/กระบวนการ
ดาเนินงานของปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การไหล
ของกระแสเงิน, ศิษย์เก่า/นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา, การสร้าง Social Impact, ผลกระทบ
ทางด้านวัฒนธรรมและฐานข้อมูลเป็นสาคัญ เพื่อ
นามาประเมินเป็น Model ที่มีความเชื่อมโยงกัน
โดยที่ปรึกษานาเสนอสรุป รายงานผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จุดแข็ง
จุดอ่อน และแสดงภาพ Scanning Silpakorn
Model ที่แสดงการเชื่อมโยงของศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในมิติตา่ งๆ (วงกลมสีน้าเงิน คือ
จุดที่ดี วงกลมสีแดง คือ จุดที่ไม่ดี วงกลม สีดา
คือ อาจจะส่งผลบวกหรือลบกับมหาวิทยาลัย
อยู่ที่มหาวิทยาลัยบริการจัดการ เส้นสีน้าเงิน
คือ การเชื่อมโยงกันที่ดี เส้นสีแดง คือ การ
เชื่อมโยงกันที่ยังดาเนินการไม่ดี ยังมีปัญหาอยู่)

เนื่องจาก
เป็นการ
วิเคราะห์
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลัย
ในเบื้องต้น
จึงมีความ
จาเป็นต้อง
ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ในระยะที่ 2–3
เพื่อให้เป็น
แนวทางการ
พัฒนาในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
โดยเร็ว
ต่อไป

7. การปฏิรูปมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
การปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Reform Agenda)
เหตุผลความจําเป็น เนื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับเปลีย่ นให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง และ Disruption
ที่ส่งผลกระทบต่อความคงอยู่
การเติบโต และพัฒนาต่อไป
อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นการดาเนินการ
ประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในมิติตา่ งๆ
ทั้งจุดแข็ง สิ่งที่ควรพัฒนา
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
จึงเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัย
ให้ความสาคัญ เพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่

1. ความสาเร็จของการดาเนิน
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการปฏิรูป
โครงการ (Silpakorn
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn
University
University Transformation)
Transformation) ระยะที่ 1 ระยะที่ 1 โดยจ้างที่ปรึกษาญี่ปุ่น ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงในการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ
ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่เป็น
ปัญหาควรพัฒนา
โดยมหาวิทยาลัยได้เริม่
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา สามารถ
สรุปการดาเนินงานในภาพรวม ได้
ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการยกร่าง
แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อกาหนดนโยบาย และ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยกับที่ปรึกษา
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
-97-

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น
เป้าหมายที่กาหนด และเพื่อ
นามาวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

- ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2563
- ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2563
2. การประชุมคณะทางานร่วมกับ
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป
องค์กร และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิรปู องค์กร จานวน 8 ครั้ง

รวมทั้งแสดงภาพทีส่ ะท้อนบทวิเคราะห์ที่แสดง
ถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบนั ซึ่งนาเสนอ
ภาพภูเขาที่บรรจุอยู่ในกล่องที่มีกญ
ุ แจล็อคอยู่
ซึ่งอธิบายโดยสรุปดังนี้ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

มีความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะและการออกแบบ
เป็น No.1 Position in Thailand มหาวิทยาลัยมี
สิ่งมีค่าที่เป็นจุดแข็ง อาทิ มีวัฒนธรรมดูแล
นักศึกษา Student 1st มีทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หากแต่มหาวิทยาลัยไม่ได้นาศักยภาพมาใช้
ประโยชน์หรือสร้างโอกาสให้กับมหาวิทยาลัย
การทางานยังติดอยู่ในระบบราชการ อยู่ในกรอบ
กฎระเบียบที่ภาครัฐกากับไว้ (กุญแจที่ล็อคอยู่)
2. ด้านข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data-IT)
- ระบบข้อมูลที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันและ
กันในระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่
- ระบบ Workflow การทางานของระบบต่างๆ
ยังมีปัญหา ไม่คล่องตัว ยึดติดกับกฎระเบียบ
- การขับเคลื่อนเพื่อการหารายได้เพิ่มยังมีน้อย
- โครงการวิจัย บริการวิชาการต่อสังคมยังเป็น
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่เป็นโครงการที่เกิด
ผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและประเทศ
- ยังไม่มีระบบในการจัดการด้าน KM เครือข่าย
และศิษย์เก่า
- จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานในเชิงรุก ปฏิบัติงานได้
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

หลากหลายทักษะ เป็นเสมือนผู้จดั การ ผู้ประสานงาน
โครงการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
เจรจาต่อรอง การตลาด และทักษะด้าน IT เป็นต้น
3. การดําเนินงานในระยะถัดไป ได้แก่
1. กาหนดทิศทางเป้าหมายในระยะเวลาที่ชัดเจน
จะขึ้นสู่ระดับโลกได้อย่างไร จะเพิ่มช่องทางการ
จัดหารายได้ในมิติต่างๆ อย่างไร จะแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอย่างไร
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ และสามารถติดตาม
ผลการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
3. การปรับตัวของพนักงานและอาจารย์ (Staff)
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมรับการแก้ไข
ปัญหาและมีแนวคิดสาหรับการสร้างรายได้ให้กับองค์กร
(รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระยะที่ 1) : การประเมินสถานสภาพปัจจุบัน
และการกาหนดทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แล้ว)
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

ปัญหา
อุปสรรค

8. การวิจัยการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม และประเทศชาติ
1. การวิจัยการสร้างองค์
ความรู้
และนวัตกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหา
และการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติ
เหตุผลความจําเป็น เนื่อง
ด้วยการสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา
พัฒนาสังคม และประเทศชาติ
เป็นหน้าที่หลักตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และโจทย์
สาคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนัก
ถึงและให้ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนิน
โครงการเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน สังคม และพื้นที่
และแก้ไขปัญหาของพื้นที่และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย
โครงการที่ดาเนินการได้ส่งผล

1. ดาเนินโครงการวิจยั /
งานสร้างสรรค์ โครงการ
บริการวิชาการ โครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเชิง
บูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชน
สังคม และพื้นที่ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหา และส่งผล
กระทบต่อสังคม และ
ประเทศชาติในวงกว้าง
2. มีความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณ/ ได้รับทุนใน
การดาเนินโครงการวิจัย
โครงการบริการวิชาการ
โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จาก
ภายนอกมากขึน้

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสานัก
บริหารการวิจัย นวัตกรรม และ
สร้างสรรค์ ศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบัน
ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
ได้ดาเนินงานโครงการที่สาคัญ
จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการวิจัย “การพัฒนา
ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่าน
เยาวราช” ภายใต้ชุดโครงการ
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่” ครั้งที่ 3
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1. โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะ
และวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ภายใต้ชุด
โครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ครั้งที่ 3
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก 5 ภาคีหลัก
ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา ภาคประชา
สังคม/ชุมชน ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครือข่ายศิลปิน และภาคธุรกิจ/เอกชน
โดยบูรณาการองค์ความรู้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โบราณคดี 2) ด้านสถาปัตยกรรม 3) ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและศาลเจ้าจีน 4) ด้านอาหาร
5) ด้านศิลปะ 6) ด้านผลิตภัณฑ์ 7) ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และ8) ด้านสื่อมัลติมีเดียและการ
ประชาสัมพันธ์
> ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การสร้างแผนที่วัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากทุนศิลปะและวัฒนธรรม การออกแบบ
ศิลปะบนฝาท่อเพื่อเผยแพร่แผนที่ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน การพัฒนาเมนูอาหารต้นแบบด้วยทุน
ทางวัฒนธรรมของเยาวราช การพัฒนาศาลเจ้า
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเยาวราช

1.กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่าย
ยังไม่ คล่องตัว
ในการ
ดาเนินการ
2. แหล่งทุน
ภายนอกมีการ
แข่งขันสูง

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

กระทบต่อสังคม (Social
Impact) และประเทศชาติใน
วงกว้างต่อไป

นอกจากนีผ้ ลงานวิจัย “การพัฒนาทุนทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ยังได้รับรางวัล
Silver Award จากการนําเสนอผลงานวิจัยภาค
นิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

2. โครงการวิจัย “การพัฒนา
ตลาดอาหารปลอดภัย : Green
market @ SU”

-103-

2. โครงการวิจัย “การพัฒนาตลาดอาหาร
ปลอดภัย : Green market @ SU” ร่วมกับ
สํานักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม โดยพัฒนา
ตลาดจาหน่ายอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในลักษณะ Greenery Market โดยเน้น
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผัก และ
ผลไม้ ตลอดจนสินค้าอาหารแปรรูป เพื่อเป็นการ
สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ
และเกษตรอินทรียไ์ ด้เข้ามาขายสินค้าและพบปะ
กับผู้บริโภคโดยตรง และเพื่อให้บริการกับ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคล
ทั่วไปทีต่ ้องการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย
โดยมีผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้
> ผลผลิต :
1. การพัฒนาระเบียบมาตรฐานตลาดและ
ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า
ทั้งจุดจาหน่ายหน้าร้านและแหล่งผลิตของผูค้ ้า
ตามมาตรฐานตลาด Silpakorn Green Market
2. การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของร้านค้า
และตลาด Silpakorn Green Market
3. ประชาสัมพันธ์ตลาด Silpakorn Green
Market ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรม

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
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หมายเหตุ
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เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ตลาด, เพจเฟสบุ๊กตลาด, ตราสินค้า
(Branding), สื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์ตลาด

ตลาด Silpakorn Green Market ก่อนการปรับปรุง
และพัฒนาภูมิทัศน์

ตลาด Silpakorn Green Market
หลังการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์

> ผลลัพธ์ :
1. สามารถบริหารจัดการตลาดได้อย่างเป็นระเบียบ
อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น
2. ผู้บริโภคให้ความสนใจและมาใช้บริการตลาด
มากขึ้น
- โดยก่อนดาเนินโครงการ มีผู้บริโภคให้ความ
สนใจและมาใช้บริการตลาดเฉลี่ย 300 คน
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กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
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ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

หลังจากได้ดาเนินโครงการมีผู้บริโภคให้ความ
สนใจและมาใช้บริการตลาดเฉลี่ย 500 – 700 คน
- การจัดกิจกรรม “เกษตรรักคุณ @
Silpakorn Green Market ครั้งที่ 1” และครั้งที่ 2
มีผู้บริโภคให้ความสนใจและมาใช้บริการตลาด
เฉลี่ย 1,500 คน และ 2,000 คน ตามลาดับ
3. ส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ขายได้จดั จาหน่ายสินค้า
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านเพจ
เฟสบุ๊กSilpakorn Green Market เพื่อให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้าง โดยปัจจุบัน มีผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊ก
จานวน 377 คน ผู้ติดตามเพจ จานวน 398 คน

กิจกรรม “เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green Market
ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรม “เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green Market
ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
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> ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตร และชุมชน :
1. ผู้บริโภคมีตลาดจาหน่ายทีผ่ ัก ผลไม้ และ
อาหารปลอดภัยที่มคี วามน่าเชื่อถือ
2. เกษตรกรและผู้จาหน่ายสินค้า มีช่องทาง
การตลาดที่ชัดเจน ส่งผลให้สามารถวางแผนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และส่งผลให้การดูดซับ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่
เพิ่มขึ้น จากเดิมมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาท
ต่อผู้ค้าหนึ่งรายและปัจจุบนั รายได้เฉลี่ยประมาณ
1,800 บาทต่อผู้ค้าหนึ่งราย
3. ผลกระทบที่ได้รับทางสังคม อาทิเช่น อัตรา
การจ้างงานสูงขึ้นส่งผลให้มีการกระจายรายได้ที่
เพิ่มขึ้น และอัตราการเจ็บป่วยของเกษตรกรและ
ผู้บริโภคที่มสี าเหตุมาจากอาหารลดลง
4. ผลที่ได้รับทางสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น
เกษตรกร/พื้นที่เพาะปลูกผักและผลไม้ปลอดภัย/
อินทรีย์เพิม่ ขึ้น ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีทสี่ ่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
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3. โครงการพัฒนาธุรกิจอาหาร 3. โครงการพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และ
(SME) และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการ
ด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ร่วมกับภาคี
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ภายนอก ได้แก่
- เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis
- Maruzen Chemicals Co.,Ltd
- โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food
Innovation Service Plant; FISP)
- สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมาร์ไทย
- มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ธนาคารกรุงเทพ
- บริษัท ยินดีดีไซน์ จากัด เป็นต้น
ดาเนินโครงการพัฒนาธุรกิจอาหาร (SME) และ
อุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงาน
เชิงประจักษ์ ดังนี้
> ผลผลิต :
1. ได้สตู รผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่
สร้างบนพื้นฐานของ Marketing และ Branding
มากกว่า 70 ผลิตภัณฑ์
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
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ที่เป็น SME หรือ Startup ได้มากกว่า 40 ราย ที่เข้มแข็ง
ทาธุรกิจแบบเกื้อกูลและสานประโยชน์ร่วมกัน
3. ได้ Platform การบริหารจัดการทุนที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผ่านการ
ทางานบนพื้นฐาน Eco Research System
> ผลลัพธ์ :
1. บริษัทเอกชนที่เป็น SME หรือ Startup ที่นา
องค์ความรู้ / สินค้า ไปต่อยอดประยุกต์ใช้จริงใน
เชิงพาณิชย์ มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10
2. เกิดการดาเนินธุรกิจแบบสานประโยชน์
ร่วมกันตั้งแต่เกษตรกร-ผู้ผลิต-ผู้ขาย (ต้นน้า-กลาง
น้า-ปลายน้า) บนพื้นฐานการทางานแบบเกื้อกูลกัน
3. มีการขยายผลการใช้ Platform ไปที่แหล่ง
ให้ทุนต่างๆ ทั่วประเทศ ทาให้รูปแบบการให้ทุน
สนับสนุนทรงประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เชิงประจักษ์ ภายใต้ รวดเร็ว คุม้ ค่า มีประสิทธิภาพสูง
> ผลกระทบที่เกิดขึ้น : โดยการดาเนิน
โครงการของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งผลกระทบทางบวก
ในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมพัฒนาอาหาร ได้แก่
1. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
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มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นต้นแบบ iTAP ที่จะ
ขยายไปทั่วประเทศ(Best Practice Platform
& Collaboration Platform)
2. เป็น Future Food Lab พัฒนา
ศักยภาพ SME และ Start Up อย่างยั่งยืน
ด้วย RBL
3. เป็น SMART Center Innovation
Ecosystem Commercialization & Deep
Research
4. เมื่อ SME มีธุรกิจที่มั่นคง และมีการเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะพัฒนาขึ้น
เนื่องจาก SME คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศไทย
5. เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชน
6. เกิดการกระจายรายได้ตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. โครงการประกวดต้ นแบบ
4. โครงการประกวดต้นแบบแนวคิดธุรกิจขยะ
แนวคิ ด ธุ ร กิ จ ขยะ สู่ โ รงไฟฟ้ า สู่โรงไฟฟ้า (Startup Waste to Energy)
(Startup Waste to Energy) ร่วมกับภาคีภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการพลังงาน และชุมชน/สถาบันอื่นๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา ชุมชนวัดไผ่ล้อม โรงเรียนราชินี
บูรณะ เทศบาลนครปฐม ชุมชนวัดใหม่ปิ่นเกลียว
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
หรือ สานักงาน กกพ. เพื่อกิจการตามมาตรา
97(5) ประจาปีงบประมาณ 2562
> ผลผลิต/ ผลลัพธ์ นักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์ต้นแบบแนวคิดธุรกิจในการบริหาร
จัดการขยะที่เป็นไปได้จริง เพื่อเปลี่ยนเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่ทกุ คนเข้าถึงได้
> ผลกระทบ นักศึกษาสร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะและ
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กระบวนการบริหารจัดการขยะ รวมถึงปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะและให้รู้
คุณค่าของการคัดแยกขยะ ให้แก่ นักศึกษาและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป
5. โครงการวิจัยในหัวข้อ “อุดร
5. โครงการวิจัยในหัวข้อ “อุดรนาคิน”
นาคิน” สีผงธรรมชาติดูดซับด้วย ร่วมกับภาคีภายนอก คือ ชุมชนท่องเที่ยว
ดินนาคา สําหรับตกแต่งสิ่งทอ
OTOP นวัตวิถี จํานวน 63 จังหวัด ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สีผงธรรมชาติดูดซับด้วยดิน
นาคา สาหรับตกแต่งสิ่งทอ และได้รับการคัดเลือก
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลนวัตกรรม
แห่งชาติ ประจาปี 2563 และเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจาปี 2563 ที่
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม
2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ห้องประชุม
จามจุรี 1 ชั้น M โดยมี อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ และ
นางสาวศริณยา ปานมณี นวัตกร โดยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจําปี
2563
> ผลผลิต/ ผลลัพธ์ เกิดนวัตกรรม
ระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
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ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
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การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

สีผงธรรมชาติจากดินนาคา โดยเป็นการออกแบบ
ระบบการผลิตสีผงธรรมชาติดดู ซับด้วยดินนาคา
สาหรับตกแต่งสิ่งทอ โดยใช้เทคโนโลยีการดูดซับ
ผงสีธรรมชาติลงบนพื้นผิวของดินนาคา ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็น innert organic substrate ที่มีชั้น
ของ silicate ที่เรียกว่า phyllosilicate และความ
มีประจุทาให้เกิดการแทรกในช่องว่างและยึดติด
กับผงสีธรรมชาติ (lake pigment) มีคุณสมบัติ
เป็นสีย้อมธรรมชาติที่สามารถละลายน้าได้ โดยมี
เฉดสีที่หลากหลายไม่น้อยกว่า 20 เฉดสี เพื่อใช้
วิธีการย้อมเย็น โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานย้อมและงานพิมพ์สิ่งทอได้อย่างหลากหลาย
> ผลกระทบ ลดปัญหาวัตถุดบิ เหลือทิ้งทีเ่ กิด
เป็นมลภาวะ คือ เกิดการเน่าเสียและเป็นช่องทาง
ในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และขยายตลาดของ
ภาคอุตสาหกรรม
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6. โครงการขยายแบบ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชา
สามัคคี วัดเขาสุกิม จังหวัด
จันทบุรี มาตราส่วน 1:1

6. โครงการขยายแบบสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรม เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน 1:1 โดยดาเนินการ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างฯวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งการปฏิบัติงานการขยายลวดลายสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมเท่าขนาดจริงโดยมีหลักวิธีการ เทคนิค
และขั้นตอนการขยายแบบเท่าขนาดจริงอย่างถูกต้อง
โครงการออกแบบตกแต่งภายในสถานีวัดพระรามเก้า
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีสม้ (ส่วนตะวันออก)
สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึง
รามคาแหง 12 และดาเนินโครงการขยายแบบ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์บูรพาฐิตวิริยา
ประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี มาตราส่วน 1:1
ดาเนินการโดยสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
> ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ให้การบริการด้านการออกแบบ
ขยายแบบเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝัง
ให้เยาวชน สามารถนาความรู้ไปใช้ทั้งในด้านการอนุรักษ์
และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคต
> ผลกระทบ เป็นผู้นาในทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยให้ดารงสืบไป
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ปัญหา
อุปสรรค

9. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สีเขียว (University Green
Campus) สานักงานสีเขียว
(GREEN OFFICE)
2. ขับเคลื่อนนโยบาย
ประหยัดพลังงาน และลด
ค่าใช้จ่าย
3. พัฒนาลักษณะทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์
เหตุผลความจําเป็น เนื่อง
ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีความ
ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับสิ่งแวดล้อม เป็นโจทย์
สาคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนัก
ถึงและให้ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนด
นโยบายเพื่อขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย

1. อันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (University Green
Campus)
2. รางวัลสานักงานสีเขียว
(GREEN OFFICE)

มหาวิทยาลัยดาเนินการตาม
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (University
Green Campus) โดยได้เข้าร่วม
การจัดอันดับสถาบันศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยทั่วโลก ดาเนินการโดย
University of Indonesia เพื่อประเมิน
และเปรียบเทียบกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ในการรักษา
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในหลักสูตรและ
การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นสีเขียว อีกทั้งยังได้เข้าร่วม
การประเมินสานักงานสีเขียว
(GREEN OFFICE) ซึ่งเป็นการ
ดาเนินงานเพิ่มเติมจากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียว (University Green campus)
โดย UI Green Matric World
University Ranking)
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1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(University Green Campus) โดย UI Green
Metric World University Ranking ของ
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas
Indonesia, UI) โดยในปี 2019 มีผลการจัด
อันดับที่ 476 ของโลก และ อันดับที่ 28 ของ
ประเทศไทย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2020 มีผลการจัด
อันดับที่ 347 ของโลก และอันดับที่ 22 ของ
ประเทศไทย ซึ่งมีอันดับที่ดีขนึ้

การขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
สู่มหาวิทยาลัย
สีเขียวยัง
ต้องใช้
งบประมาณ
ในการพัฒนา
และขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น
สีเขียว (University Green
Campus) อย่างต่อเนื่อง และ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายให้แก่ วิทยาเขต
คณะ/ส่วนงาน ดาเนิน
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ลดการใช้พลังงาน และ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็น
สาคัญ เพือ่ ขับเคลื่อนสังคม
ประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และ
กระแสของโลก

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญใน
ด้านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทาโครงการ
SMART AND GREEN CAMPUS
ของทุกวิทยาเขต ดังนี้
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ได้ดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการรณรงค์ลดการใช้
กระดาษและพลาสติก ดาเนินการ
จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรในสังกัดกองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ การลดขยะ
เป็นศูนย์ (Zero Waste)
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ
และจัดทาจุดคัดแยกขยะ
(Garbage Seperation Point)
2. โครงการให้คําปรึกษาในการ
ทํางานแก่บุคลากรผ่านระบบ
Cloud computing ดาเนินการ
อบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ “Cloud Computing
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2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ได้เข้าร่วมการประเมินสํานักงาน
สีเขียว (GREEN OFFICE) ซึ่งเป็นการดาเนินงาน
เพิ่มเติมจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green
campus) โดย UI Green Matric World
University Ranking) และจากการสรุปผลการ
ประเมินสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
ประจาปี 2563 ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาให้สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ มีเกณฑ์การประเมิน
สํานักงานสีเขียวอยู่ในระดับดี (G ทองแดง)

ปัญหา
อุปสรรค
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หมายเหตุ
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ที่คณะ
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การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

for e-Government services”
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ดาเนินการจัดบรรยายใน
หัวข้อ Green and Smart
Campus ให้แก่บุคลากรกองงาน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
และศึกษาดูงานในการส่งเสริม
สานักงานสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรด้วยการมีส่วนร่วมในการ
ลดใช้พลังงาน ทรัพยากร ลดของเสีย
และเป็นแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสานักงานสีเขียวต่อไป
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 วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ได้ดาเนินงานโครงการ
จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
GREEN CAMPUS ได้แก่
1.1 โครงการลดการใช้แก้ว
พลาสติกในมหาวิทยาลัย โดยการ
ใช้แก้วและหลอดที่เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bio PBS
1.2 โครงการทาปุ๋ยจากใบไม้
และแก้วไบโอพลาสติก ระยะที่ 1
1.3 จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
1.4 การขุดเจาะน้าบาดาล
โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อ
เป็นแหล่งน้าสารองให้ช่วงหน้าแล้ง
2. โครงการ/กิจกรรมปรับปรุง
กายภาพ ได้แก่
2.1 โครงการก่อสร้างที่จอด
รถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์
ด้านหน้าอาคารที่พักบุคลากร
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2.2 ปรับปรุงพื้นที่โรงจอด
รถอาคารบริหาร
3. โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่
3.1 โครงการเตรียมความ
พร้อมของห้องเรียนเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์
3.2 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา (ตาม
มาตรการ COVID-19) ด้านหอพัก
นักศึกษา โรงอาหาร การรักษา
ความปลอดภัย
4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยของนักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 2) ตัดแต่งต้นไม้
ใหญ่รอบตัวอาคารหอพักนักศึกษา
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3) จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยจากบริษัทเอกชนประจา
ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้านหน้า
มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัย
ของนักศึกษาในการเดินทางเข้า-ออก
มหาวิทยาลัยยามวิกาล และ
5) ปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอล
ด้านหน้าโรงพลศึกษา
5. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวตามนโยบาย Green
Campus นาโดยอธิการบดีพร้อม
ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกันปลูกต้นพะยูงบริเวณ
ด้านหน้าอาคารสถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ,
บริเวณด้านข้างสระศิลป์เพชรภิรมย์
และบริเวณสระศิลป์เพชรภิรมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
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6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การประหยัดพลังงาน โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ได้จ้างเหมา
บริการรถรางไฟฟ้าเพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563 จานวน 5 คัน
อัตราค่าเช่าคันละ 45,000 บาท
เป็นจานวนเงิน 225,000 ต่อเดือน
ระยะเวลาจ้างเหมาบริการ 28 เดือน
เป็นเงิน 6,300,000 บาท จาก
เงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
และในปีนมี้ หาวิทยาลัยขึ้นสู่
อันดับโลก THE Impact
Rankings 2020 เพื่อร่วม
อุดมการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
UN Sustainable
Development Goals”
ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ไม่ได้เป็น
การแข่งขันทางวิชาการ แต่เป็นการ
ร่วมกันพัฒนาวงการอุดมศึกษาสู่
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) ตาม
เป้าหมายขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) โดยเมื่อวันที่
22 เมษายน 2563 “THE” หรือ
“Times Higher Education”
สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ
โลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับ “THE Impact
Rankings 2020” เพื่อส่งเสริม
มหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินงาน
หรือโครงการที่ยังประโยชน์ต่อสังคม
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้
เข้าร่วมเป็นปีแรกและเป็นหนึ่งใน
19 มหาวิทยาลัยของไทย ได้รับ
ประกาศอันดับโลกในปีนี้
โดย The Global Goals for
Sustainable Development
หรือ UN SDGs ขององค์การ
สหประชาชาติประกอบด้วย 17 เป้าหมาย
ครอบคลุมในเรื่องของความเท่า
เทียมกัน การเข้าถึงทรัพยากรและ
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การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สันติภาพ
ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ร่วมส่งข้อมูลการ
ดําเนินการตามเป้าหมายจํานวน
4 SDGs ได้แก่ SDG4 Quality
Education / SDG6 Clean
Water and Sanitation /
SDG11 Sustainable Cities
and Communities และ
SDG17 Partnerships for the Goals
มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มรวบรวม
ข้อมูลการดําเนินงานใน 4 ด้าน และ
จะร่วมพัฒนา ในอนาคตต่อไป
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
และการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อมวลมนุษยชาติต่อไป
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ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

จากการรับรู้สื่อสมัยใหม่ในช่องทางต่างๆ
สามารถสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยมี Engagement
Rate เฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 9%
โดยพบว่า การพัฒนาสื่อผ่านช่องทางสื่อสาร
สมัยใหม่ มี Performance ค่อนข้างดี และนาไปสู่
การสร้าง Branding และการสร้าง Corporate
Image ไปถึงกลุม่ เป้าหมาย
โดยช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
มียอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่
การออกสื่อ, ยอดแชร์ใน Social, Content ที่
สาธารณะรับรู้ มีส่วนร่วม Comment ในเชิงสร้างสรรค์,
จานวน Scoop และ Column จาก Endorser
และ Influencer ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา/จัดทาขึ้น
Content and Media Creator เพื่อสร้างและสื่อสาร
การรับรู้ผลงาน/บริบทของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ
จานวน 5,302,210 วิว (ก.ย. 63) ประกอบด้วย
1. คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle ทั่วไป
1,450,819 วิว จานวน 85 คอนเทนต์
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1,344,763 วิว
จานวน 50 คอนเทนต์
3. ของดีศลิ ปากร 799,458 วิว จานวน 19 คอนเทนต์

ยังต้อง
ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

10. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
1. พัฒนาสื่อสมัยใหม่ ตอบ
โจทย์สังคม พฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
เหตุผลความจําเป็น
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย
จาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และต้อง
ปรับเปลีย่ นให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง และ
Disruption ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความคงอยู่ การเติบโต
และพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาสื่อสมัยใหม่
เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรม
ของผู้รับบริการสมัยใหม่จึง
จาเป็นที่ต้องขับเคลื่อนอย่าง
เร่งด่วน

1. การรับรู้เกีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้งาน
มหาวิทยาลัยศิลปากรจาก สื่อสารองค์กร ดาเนินการสื่อสาร
สื่อสมัยใหม่ในช่องทางต่างๆ ภาพลักษณ์องค์กรสูส่ าธารณะโดย
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ดาเนินการ
ตามมาตรฐานการสารวจ การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรจาก
ภายในสูภ่ ายนอก ด้วยการเข้าสู่
ข้อมูลการประเมิน
เป้าหมายด้วยช่องทาง/วิธีการที่
ประสิทธิภาพช่องทางการ
หลากหลาย เช่น การสร้าง Media
สื่อสารโดยใช้ Facebook
พบว่า ส่วนใหญ่จะพิจารณา Channel ต่างๆ การสร้าง
จาก “อัตราการมีส่วนร่วม หรือ Influencer ในด้านต่าง ๆ จาก
Engagement Rate (Likes ภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก
+ Comment + Shares) ” การจัดทาและบริหารเนื้อหา จุดแข็ง
ซึ่งไม่มีมาตรฐานการรับรู้ที่ จุดเด่นของคณะวิชาและของ
ตายตัว แต่สาหรับการรับรู้ มหาวิทยาลัย สื่อสารผ่านช่องทาง
สื่อสารสมัยใหม่ Content and
โดยทั่วไป เช่น
Media Creator การทา Branding
- ธุรกิจสื่อ/สานักข่าว
Communication Plan เป็นต้น และ
มาตรฐานอยู่ในระดับสูง
ได้กาหนดแนวทางให้นักศึกษา
ประมาณ 20-30%
มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เชิง
- ร้านขายของออนไลน์
รุกร่วมกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
ประมาณ 10%
และมีแนวทางให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
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- Marketing Agency จะ
ใช้อัตราที่ 3-8% (โดย 3%
เป็นค่าต่าสุด , 5% เป็นค่า
มาตรฐาน และ 8% ขึ้นไปอยู่
ในระดับดี)
ดังนั้น จึงสามารถสรุป
มาตรฐานการรับรู้ของอัตรา
การมีส่วนร่วม จากข้อมูล
ของเว็บไซต์ Social Media
Today ซึ่งรายงานว่า “ใน
เดือนมกราคม 2563 อัตรา
เฉลี่ยของ Engagement
Rate ของประเทศไทย จาก
คอนเทนต์ทุกประเภท
(video, image, link,
status) อยู่ที่ 3.05%”

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยให้
อาจารย์และนักศึกษาที่เป็น influencer
มาจัดทารายการ VLOG และจัดทา
creative content จานวน 14 ตอน
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1. ชวนมาทัวร์วังท่าพระไปกับสาว
คณะมัณฑนศิลป์ !
2. ชวนทุกคนมาแชร์ทริคการเรียน
และฝึกจด To do list ไปกับน้องเปียโน
3. เดินเที่ยวตลาดนัดมอวันพุธกับ
น้องเมจิเด็กวิดยา พร้อมภารกิจ
ตามหาผู้โชคดี !
4. อยากเป็นเด็กโบราณห้าม
พลาด !! เม้าส์เพลินแบบได้สาระไป
กับ "น้องนาตาชา" จากคณะ
โบราณคดี
5. เด็กดุดุจริงมั้ย ? พาไปคุยกับน้อง ๆ
คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”
6. VLOG กับ "น้องนัท" เด็กดุสายฮา
ที่จะมาพาไปทัวร์งานวันศิลป์ปี 63
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4. งานวิชาการ 524,073 วิวจานวน 19 คอนเทนต์
5. SU Smart Plus 413,233 วิว จานวน 23 คอนเทนต์
6. Lifestyle การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย 322,521 วิว
จานวน 5 คอนเทนต์
7. ด้านบริการวิชาการ 173,435 วิว จานวน 9 คอนเทนต์
8. Co-Working Space 170,829 วิว จานวน 3 คอนเทนต์
9. MOOC 62,529 วิว จานวน 3 คอนเทนต์
10. EdPEx 40,550 วิว จานวน 2 คอนเทนต์
ดังแสดงตามรูปดังนี้

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

เรื่อง / ประเด็น และ
เหตุผลความจําเป็น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน ผลลัพธ์ และ Impact
ตามตัวชี้วัด

การดําเนินงาน

7. โลกแห่งศิลปะแฟนตาซีชีวิตที่
เหนือจริงของ ปัณฑิตา มีบุญสบาย
8. นักศึกษาที่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่
สามารถผลักดันสังคมได้
นราธิป ฮวบคล้าย
9. เทคโนโลยีเปลีย่ น “ชีวิต”
เรื่องราวในรั้วศิลปากร ชนสรณ์ สมหวัง
10. พื้นที่ เรื่องราว เรื่องเล่าของ
เกาะรัตนโกสินทร์-วังท่าพระ
ภัสพันธ์ ใช้สมวิทย์
11. อดีตไอดอลกับการต่อต้าน
การมองคนเป็นวัตถุทางเพศ
ณฤทัย ตันสุขเกษม
12. ศิลปะเพื่อมวลชน ศิลปะกับ
Followers เกวลิน เวชกามา
13. มนุษย์ “เป็ด” ที่รักในการทดลอง
ของชีวิต จุฑาทิพย์ จันทน์วัฒนาผล
14. เรียนรู้ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต
เพราะชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว
อาจารย์ปวริส มินา
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จากตารางข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีการรับรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ในช่องทางต่างๆ ดังนี้
- จานวนผู้กดไลค์เพจ SU STYLE ทั้งหมด 15,809 คน
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กันยายน 2562)
จานวน 8,534 คน อัตราการเติบโตร้อยละ 117.31
- จานวนครั้งทีค่ อนเทนต์ถูกแสดงผล
(Impression) ทั้งหมดจานวน 3,280,126 ครั้ง
เฉลี่ยเดือนละ 273,343 ครั้ง
- จานวนคนที่เข้าถึงคอนเทนต์ของเพจ (Reach)
ทั้งหมดจานวน 2,459,540 คน เฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 204,961คน
- จานวนการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเพจ (คนที่
กดไลค์ คอมเมนต์ แชร์ และการกระทาอื่นๆ เช่น
กดคลิ้กดูคอนเทนต์) (Engagement) ทั้งหมดจานวน
221,524 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละประมาณ 18,460 ครั้ง

ปัญหา
อุปสรรค

รายการหลักฐาน
(พร้อมแนบไฟล์
ประกอบ)/
หมายเหตุ

คะแนน
ที่คณะ
กรรม
การ
ประเมิน

ภาคผนวก

 ตัวชี้วัดที่ 1.3 บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ด้านจานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรายละเอียดการยื่น
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
- วันยื่นคาขอ
21 มิ.ย. 62
- วันรับคาขอ
2 ต.ค.62

ลาดับ

เลขที่คาขอ

1

1901006316

2

2001003222

3

2001005057 9 d.p.63

10 มิ.ย.63

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
โมเลกุลเลียนแบบซอราเฟ นายภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
นิบที่พิโคลินาไมด์
นายพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
(picolinamide) ของซอ
นายอภิชาต สุขสาราญ
ราเฟนิบถูกแทนที่ด้วยหมู่
นางสาวณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ
1,2,3-ไตรเอโซลที่เชื่อมต่อ นายโยธิน มาตะโก
กับเบนซีนที่มีฤทธิ์ในการ
นางสาวชนิกานต์ เอี่ยมสอาด
ยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะ นางสาวยุวภรณ์ เกตุแก้ว
เซลล์มะเร็งตับและกรรมวิธี นายคมสันต์ สุทธิสินทอง
การสังเคราะห์
อนุพันธ์ของสารประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
2,2’-((1อี,1’อี)-(9-(2-คาร์ นายยอดขวัญ เตละเพิ่มผล
บอกซีฟีนิล)-6ไฮดรอกซี-3- นางสาวพิชญนันท์ สินธุประเสริฐ
ออกโซ-3โฮโดรเจน-แซน
นางสาวเบญจวรรณ ฟักขา
ทีน-4,5-ไดริล)บิส(อีทิน-2,1- นางสาวนภาภัทร มนต์วินิชภักดิ์
ไดริล))บิส(1,3,3-ไตรเมทิล-3 นางสาวนิศารัตน์ กุลจินดา
ไฮโดนเจน-อินโดล-1-เอียม)
ไอโอไดด์(2,2’-((1E,1’E)-(9(2-carboxyphenyl)-6hydroxy-3-oxo-3Hxanthene-4,5diyl)bis(ethane-2,1diyl))bis(1,3,3-trimethyl3H-indol-1ium)iodideสาหรับใช้
ตรวจวัดไอออนไซยาไนด์
และกรรมวิธีการสังเคราะห์
สารดังกล่าว
กรรมวิธีการประดิษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต
อุปกรณ์นาส่งยาที่กระเพาะ โอปณะโสภิต
อาหารรูปแบบรับประทาน นายฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง
ด้วยพอลิเมอร์สองชนิดจาก นายประสพชัย พัฒน์โรจน์โสภณ
เครื่องพิมพ์สามมิติ
ชื่อเรื่อง
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คณะ
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เภสัชศาสตร์

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

1902004611
1902004612
1902004613
1902004614
1902004615
1902004616
1902004617
1902004618
1902004619
1902004620
1902005050
1902005051
1902005052
1902005053

วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
16 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62

ม่านกก
ม่านกก
ม่านกก
ม่านกก
ม่านกก
ม่านกก
เก้าอี้
ม่านกก
เก้าอี้
ม่านกก
เจดีย์
เจดีย์
เจดีย์
เข็มกลัด

18

1902005054

16 ธ.ค. 62

เข็มกลัด

19

1902005055

16 ธ.ค. 62

เข็มกลัด

20

1902005056

16 ธ.ค. 62

เข็มกลัด

21

1902005057

16 ธ.ค. 62

เข็มกลัด

22

1902005058

16 ธ.ค. 62

เข็มกลัด

23
24
25

2002000891
2002000892
2002000893

28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63

หมวก
หมวก
หมวก

ลาดับ

เลขที่คาขอ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อเรื่อง

-127-

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
รองศาสตราจารย์ ประภากร สุนธมณี
อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ
นายสุพจน์ ศุภธนาเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ
นายสุพจน์ ศุภธนาเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ
นายสุพจน์ ศุภธนาเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ
นายสุพจน์ ศุภธนาเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ
นายสุพจน์ ศุภธนาเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ
นายสุพจน์ ศุภธนาเศรษฐ์
นายธีรวัฒน์ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร

คณะ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ลาดับ

เลขที่คาขอ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2002000894
2002000895
2002000896
2002000897
2002000898
2002000899
2002000900
2002000901
2002000902
2002000903
2002001485
2002001486
2002001487
2002001488
2002001489
2002001490
2002001491
2002001492
2002001493
2002001494
2002001495
2002001496
2002001497
2002001498
2002001499
2002001500
2002001501
2002001502
2002001503
2002001504
2002001505
2002001506
2002001507
2002001508

วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63

ชื่อเรื่อง
แจกัน
แจกัน
หมวก
หมวก
หมวก
หมวก
หมวก
หมวก
หมวก
โคมเทียน
แว่นตา
ชั้นวางของ
ชั้นวางของ
ชั้นวางของ
ชั้นวางของ
ชั้นวางของ
ฐานวางของ
ชั้นวางของ
ชั้นวางของ
พรม
โคมไฟ
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ตุ๊กตา
ตุ๊กตา
ตุ๊กตา
เก้าอี้
เก้าอี้
เก้าอี้
โต๊ะ
เก้าอี้
โต๊ะ
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ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
นายธีรวัฒน์ ฉั่วศิริพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปั้นกล้า
นายกฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล
นางสาวสุญดา ชยาศิสรัตรกร
นางสาวนวเก้า ชิตวงศ์
นางสาวชัญญา ปาลกะวงศ์
นางสาววรรณรักษ์ อร่ามวาณิชย์
นางสาวปราชญ์ ปั้นกล้า
นางสาวเตชิดนี เหล่าเอีย่ ม
เด็กหญิงกัญชรส นาคสินธุ์
นางสาวเมืองไทย พิทักษ์ศฤงคาร
นายวัชรวีร์ คณาประดิษฐ์
นายวัชรวีร์ คณาประดิษฐ์
นายวัชรวีร์ คณาประดิษฐ์
นายวัชรวีร์ คณาประดิษฐ์
นายวัชรวีร์ คณาประดิษฐ์
นายวัชรวีร์ คณาประดิษฐ์
นางสาวกรกนก ประดับทอง
นางสาวกรกนก ประดับทอง
นางสาวกรกนก ประดับทอง
นางสาวกรกนก ประดับทอง
นางสาวกรกนก ประดับทอง
นางสาวกายกานต์ ปลื้มประภากร
นางสาวกายกานต์ ปลื้มประภากร
นางสาวนัทธมณ เพ็ญสว่าง
นางสาวนัทธมณ เพ็ญสว่าง

คณะ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
สาธิตมัธยม
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ลาดับ

เลขที่คาขอ

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2002001509
2002002464
2002002833
2002002834
2002002835
2002002836
2002002837
2002002838
2002002839
2002002840
2002002841
2002002842
2002002843
2002002844
2002002845
2002002846
2002002847
2002002848
2002002849
2002002850
2002002851
2002002852
2002002853
2002002854
2002002855
2002002856

วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
3 เม.ย. 63
10 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63

86
87
88
89
90
91
92

2002002857
2002002858
2002002859
2002002860
2002002861
2002002862
2002002863

30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
โคมไฟ
นางสาวธารดา ขาวสุวรรณ
ของประดับตกแต่ง
นายธาตรี เมืองแก้ว
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
ของประดับตกแต่ง
นายอนุชา แพ่งเกษร
แหวน
นางสาวเวนิกา กังสดาร
แหวน
นางสาวเวนิกา กังสดาร
กาไล
นางสาวมาริสา หมู่คา
กาไล
นางสาวมาริสา หมู่คา
กาไลข้อเท้า
นางสาวมาริสา หมู่คา
เข็มกลัด
นางสาวมาริสา หมู่คา
เข็มกลัด
นางสาวมาริสา หมู่คา
เข็มกลัด
นางสาวมินตรา ปานเหล็ง
เข็มกลัด
นางสาวมินตรา ปานเหล็ง
เข็มกลัด
นางสาวมินตรา ปานเหล็ง
เข็มกลัด
นางสาวมินตรา ปานเหล็ง
เครื่องประดับสาหรับตกแต่ง นางสาวมินตรา ปานเหล็ง
ร่างกาย
เครื่องประดับหลัง
นายอธิกบุตร อินละพัด
ต่างหู
นายอธิกบุตร อินละพัด
ต่างหู
นายอธิกบุตร อินละพัด
ต่างหู
นายอธิกบุตร อินละพัด
ต่างหู
นายอธิกบุตร อินละพัด
เข็มกลัด
นายศตายุ เฉลิมสวัสดิ์วงศ์
แหวน
นายศตายุ เฉลิมสวัสดิ์วงศ์
ชื่อเรื่อง
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คณะ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ลาดับ

เลขที่คาขอ

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

2002002864
2002002865
2002002866
2002002867
2002002868
2002002869
2002002870
2002002871
2002002872
2002002873
2002002874
2002002875
2002002876
2002002877
2002002878
2002002879
2002002880
2002002881
2002002882
2002002883
2002002884
2002002885
2002002886
2002002887
2002002888
2002002889
2002002890
2002002891
2002002892
2002002893
2002002894
2002002895
2002002896
2002002897

วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
ต่างหู
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
ปิน่
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กระเป๋า
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กระเป๋า
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กาไล
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กาไล
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กาไล
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
แหวน
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กาไล
นางสาวพิมพ์ชนก อินเหลา
กาไล
นางสาวสุปรียา ผนึกดี
กาไล
นางสาวสุปรียา ผนึกดี
กาไล
นางสาวสุปรียา ผนึกดี
กระเป๋า
นางสาวสุปรียา ผนึกดี
แหวน
นางสาวสุปรียา ผนึกดี
หน้ากาก
นายภูรณ
ิ ัฐ มั่งนิมติ ร
เครื่องประดับคอ
นายภูรณ
ิ ัฐ มั่งนิมิตร
ปลอกแขน
นายภูรณ
ิ ัฐ มั่งนิมิตร
เครื่องประดับแว่น
นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
แหวน
นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
แหวน
นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
แหวน
นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
แหวน
นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
แหวน
นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
เครื่องประดับสาหรับติดปาก นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
เครื่องประดับสาหรับติดปาก นางสาวโศภิสรา บุญวิเศษ
กาไล
นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง
กาไล
นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง
ต่างหู
นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง
กาไลข้อเท้า
นางสาวอารยา รัตนกระจ่าง
โคมไฟ
นายรชต ข้องเกี่ยวพันธ์
โคมไฟ
นายรชต ข้องเกี่ยวพันธ์
กาไล
นางสาวกุลนาถ สุวรรณไตรย์
แหวน
นางสาวกุลนาถ สุวรรณไตรย์
เครื่องประดับสาหรับตกแต่งร่างกาย นางสาวกุลนาถ สุวรรณไตรย์
ชื่อเรื่อง
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คณะ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ลาดับ

เลขที่คาขอ

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

2002002898
2002002899
2002002900
2002002901
2002002902
2002002903
2002002904
2002002905
2002002906
2002002907
2002002908
2002002909
2002002910
2002002911
2002002912
2002002913
2002002914
2002002915
2002002916
2002002917
2002002918
2002002919
2002003037
2002003038
2002003039
2002003040
2002003041
2002003042
2002003043
2002003044
2002003045
2002003046
2002003047
2002003048

วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63

ชื่อเรื่อง
สร้อยคอ
ต่างหู
เครื่องประดับปาก
เครื่องประดับปาก
แหวน
เครื่องประดับจมูก
เครื่องประดับจมูก
เครื่องประดับหู
แหวน
ต่างหู
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ที่วางเครื่องหอม
ของประดับตกแต่ง
ที่กรวดน้า
จานเชิง
ถ้วย
แจกัน
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
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ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวปานเกล้า สุนทรีวงศ์
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวสรัตยา มูหะหมัด
นางสาวณัฐณิชา มากบริบรู ณ์
นางสาวสุพิชฌาย์ คงมี
นางสาวสุพิชฌาย์ คงมี
นางสาวสุพิชฌาย์ คงมี
นายธนพร ศรีหงษ์
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา

คณะ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ลาดับ

เลขที่คาขอ

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

2002003049
2002003050
2002003051
2002003052
2002003053
2002003054
2002003055
2002003056
2002003057
2002003058
2002003059

วันยื่นคาขอ/
วันรับคาขอ
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63

ชื่อเรื่อง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ของประดับตกแต่ง
ต่างหู
สร้อยคอ
สร้อยคอ
กาไล
กาไล
เข็มกลัด

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวธนวรรณ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
นางสาวเบญญาภา ทองดี
นางสาวเบญญาภา ทองดี
นางสาวเบญญาภา ทองดี
นางสาวเบญญาภา ทองดี
นางสาวเบญญาภา ทองดี
นางสาวเบญญาภา ทองดี
นางสาวเบญญาภา ทองดี

คณะ
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์
มัณฑนศิลป์

อนุสิทธิบัตร
ลาดับ

เลขที่คาขอ

172

1903002556

173

1903002557

วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
2ต.ค. 62 องค์ประกอบของสีน้าทึบ
แสง (Qpaque Water
Color)

2ต.ค. 62

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร สุพรรณี
ฉายะบุตร
อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิปชยาพร
อาจารย์ ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์
อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ
นางสาวศริณยา ปานมณี
นายโกเมศ แสงอุทัย
นางสาวศรีสุดา ธัญญเจริญ
การใช้อนุพันธ์ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์
สารประกอบ 2-อะมิโนวานิชาชีวะ
3’,6’-บิส(ไดเอทิลอะมิโน) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา
สไปโร[ไอโซอินโดลีน-1,9’- ธรรมยงค์กิจ
แซนธีน]-3-ไทโอน (2อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ
amino-3’,6’อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิรริ ักษ์
bis(diethylamino)spiro[is นางสาวศศิวิมล ไกรทอง
oindoline-1,9’นายฐิติวัฒน์ มหาวีโร
xanthene]-3thione)สาหรับตรวจวัด
ไอออนปรอท
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คณะ
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อนุสิทธิบัตร
วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
2ต.ค. 62 กรรมวิธีการผลิตแผ่น
เซลลูโลสผสมเม็ดสีเมลานิน
เพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่ม
15พ.ย. 62 องค์ประกอบของสีน้าที่ใช้
สารสีข้นจากธรรมชาติเป็น
สารให้สี

ลาดับ

เลขที่คาขอ

174

1903002625

175

1903002973

176

2003000095

177

2003000096 17ม.ค. 63

17ม.ค. 63

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
นายขจรศักดิ์ นาคปาน

รองศาสตราจารย์ ดร สุพรรณี
ฉายะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร
ระย้านิล
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณวรวรรณโณทัย
อาจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
นางสาวศริณยา ปานมณี
นายโกเมศ แสงอุทัย
นางสาวศรีสุดา ธัญญเจริญ
วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ิยา อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษืกุล
ทองคาขาวบนตัวรองรับท่อ นางสาวศศิประภา วิลาวัลย์
นาโนคาร์บอนผนังหลายชั้น นางสาวปัณณพร พูสมจิตต์
ที่มีหมู่คาร์บอกซิลด้วย
วิธีการตกผลึกควบคู่กับการ
ยึดเกาะเพื่อใช้เป็นขั้วแคโทด
สาหรับเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ
กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต
นาส่งยาทางผิวหนังรูปแบบ โอปณะโสภิต
ไมโครนีดเดิลส์
นางสาวบุณณดา ภมรปฐมกุล
(microneedles) โดยใช้
การเชื่อมขวางอุปกรณ์นาส่ง
นาส่งด้วยอุณหภูมริ ะหว่าง
พอลิเมอร์พอลิอะครีลิกโค
มาลีอิกแอซิด (Poly(Acrylic
Acid-Co-Maleic Acid))
และพอลิเมอร์ไวนิล
แอลกอฮอล์ (Poly(Vinyl
Alcohol))
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คณะ
มัณฑนศิลป์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เภสัชศาสตร์

อนุสิทธิบัตร
วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
28ก.พ. 63 องค์ประกอบของ
เครื่องสาอางประเภท
ลิปสติกขึ้นรูปแบบแท่งชนิด
ด้าน (Matte Lipstick) ที่ใช้
ผงสีธรรมชาติเป็นสารให้สี

ลาดับ

เลขที่คาขอ

178

2003000425

179

20030001044

19พ.ค. 63

180

20030001045

19พ.ค. 63

181

2003001462

30 มิ.ย. 63

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร สุพรรณี
ฉายะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา
ศิริรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา
สุวรรณชวลิต
ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง
นางสาวศริณยา ปานมณี
นายโกเมศ แสงอุทัย
นางสาวนวรัตน์ ทวีวุฒิ
อนุภาคนาโนชนิดพอลิเมอร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต
รูปแบบยึดติดเยื่อเมือกพรี โอปณะโสภิต
แอคติเวตเทต ไทโอเลเทต ภก.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจน์
กรดอะคริลอกและเอ็น-ไว โสภณ
นิลไพโรลิโด (Preactivated- นายไชยกาญจน์พรพิชณรงค์
thiolated acrylic acid/Nvinylpyrrolidone
polymeric anoparticles)
เพื่อเป็นตัวพาในการนาส่ง
ยาทางเยื่อบุเมือก และกรรม
วิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว
ตัวพานาโนไคโตซาน-มาลิอิ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต
ไมด์และไทโอเลเทต-แอลจิ โอปณะโสภิต
เนตจากปฏิกริ ิยาคลิก
ภก.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจน์
สาหรับการนาส่งยาและ
โสภณ
กรรมวิธีการเตรียมตัวพา
นายไชยกาญจน์พรพิชณรงค์
ดังกล่าว
กรรมวิธีการผลิตแผ่นเยื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี
พลาสติกทีม่ ีองค์ประกอบ
เกิดเทพ
ของอนุพันธ์โรดามีนสาหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์
ตรวจวัดปริมาณปรอทโดย วานิชชาชีวะ
สังเกตจากการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
นางสาวนฤมล ใจเหล็ก
กรรมวิธีนี้
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คณะ
วิทยาศาสตร์

เภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อนุสิทธิบัตร
ลาดับ

เลขที่คาขอ

182

2003001463

183

2003001850

วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
30 มิ.ย. 63 กรรมวิธีการเตรียมน้ากาวเฮ
มิเซลลูโลสจากเนื้อในเมล็ด
มะขามเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์
จิตกรรมไทย
7ส.ค. 63 บรรจุภัณฑ์สีคอมโพสิตย่อย
สลายได้ทางชีวภาพโดย
วิธีการหล่อจากสารละลาย
สาหรับตะไคร้อบแห้งและ
กรรมวิธีการผลิต

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภ
รังษิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี
เกิดเทพ

คณะ
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ลิขสิทธิ์
ลาดับ

เลขที่คาขอ

184

ลข378351/ศ

185

ลข384189/ด

186

ลข384190/ด

187

ลข384191/ด

188

ลข384192/ด

189

ลข384193/ด

วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
9ต.ค. 62 หมอยาภูมปิ ัญญาชาวบ้าน
ตอนที่ 1
25มิ.ย. 63 Episodes No.1-3 สาหรับ
กลองทิมปานี เพลง
Timpani Solo Episode
“One”
25 มิ.ย. 63 Episodes No.1-3 สาหรับ
กลองทิมปานี เพลง
Timpani Solo Episode
“Two”
25 มิ.ย. 63 Episodes No.1-3 สาหรับ
กลองทิมปานี เพลง
Timpani Solo Episode
“Three”
25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดิเวอร์ติ
เมนโตสาหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Fantastic Drums
25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดิเวอร์ติ
เมนโตสาหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Hero The
Overture for Percussion Trio
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ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์
วานิชชาชีวะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

คณะ
วิทยาศาสตร์
ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

ดุริยางค์ศาสตร์

ลิขสิทธิ์
วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดิเวอร์ติ
เมนโตสาหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Three
Movements for
Percussion Ensemble
25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดิเวอร์ติ
เมนโตสาหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลง Time for
10 Percussionists
25 มิ.ย. 63 บทประพันธ์เพลงดิเวอร์ติ
เมนโตสาหรับเครื่องกระทบ
คลาสสิก เพลงTimpano
Solo for 1 drum
20ส.ค. 63 เพลง The Air

ลาดับ

เลขที่คาขอ

190

ลข384194/ด

191

ลข384195/ด

192

ลข384196/ด

193

ลข385816/ด

194

ลข385817/ด 20 ส.ค. 63

เพลงExodus

195

ลข385818/ด 20 ส.ค. 63

เพลงRed Coral

196

ลข385819/ด 20 ส.ค. 63

เพลงMr.R.G.

197

ลข385820/ด 20 ส.ค. 63

เพลงSleepless

198

ลข385821/ด 20 ส.ค. 63

เพลงNanick

199

ลข385822/ด 20 ส.ค. 63

เพลง2 am
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ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

คณะ
ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายเผ่าพันธุ์ ดานาจธรรม)

ดุริยางค์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ลิขสิทธิ์

200

วันยื่นคาขอ/
ชื่อเรื่อง
วันรับคาขอ
ลข385823/ด 20 ส.ค. 63
เพลงApril Water

201

ลข385824/ด

20 ส.ค. 63

เพลงAlone

202

ลข385825/ด

20 ส.ค. 63

เพลงAnd Chill

203

ลข385826/
สิ่งบันทึกเสียง

31 ส.ค. 63

อัลบั้ม Sunny Trio and
Jakob Dinesen

ลาดับ

เลขที่คาขอ
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ผู้ประดิษฐ์/
ผู้สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ และ
นายชนุตร์ เตธนนันท์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ)

คณะ
ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

ดุริยางค์ศาสตร์

 ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น (เปรียบเทียบอย่างน้อย 4 สถาบัน
โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและหลักสูตร ใกล้เคียงกับ มศก.)
ตารางแสดงคู่เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร กับบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ปีการศึกษา 2561)
คู่เปรียบเทียบ
รายได้
(บาท)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
ศรีนครินทรวิโรฒ
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1-15,000
706
29.59
544
22.81
1,912
56.43
0
0
15,001-25,000
1,400
58.68
1,336
56.04
1,140
33.64
1,335
84.01
25,001-35,000
180
7.54
251
10.52
150
4.42
201
12.64
35,001-45,000
52
2.18
97
4.06
86
2.53
29
1.82
45,001-55,000
29
1.22
81
3.39
39
1.15
12
0.75
55,001-65,000
3
0.13
42
1.76
27
0.79
1
0.06
65,001-75,000
3
0.13
12
0.50
16
0.47
0
0
75,001-85,000
1
0.04
5
0.20
13
0.38
0
0
85,001-95,000
0
0
0
0
0
0
0
0
95,001 ขึน้ ไป
12
0.50
16
0.67
5
0.14
11
0.69
รวมทั้งหมด
2,386
2,384
3,388
1,589
รายได้เฉลี่ย (บาท)
20,200
19,000
19,000
23,000
หมายเหตุ : รายได้เฉลี่ยที่นามาเป็นคู่เทียบไม่นบั รวมคณะแพทยศาสตร์ (ฐานข้อมูลจาก สกอ. ปรับปรุง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0

ร้อยละ
0
66.66
0
0
0
33.33
0
0
0
0
3
23,000

 ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนรางวัลระดับชาติ - นานาชาติที่นักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาปัจจุบัน/ บัณฑิต/ ศิษย์เก่าที่มีผลงานและได้รับผลงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 206 รางวัล จาแนกตามระดับชาติ จานวน 156 รางวัล
และระดับนานาชาติ จานวน 50 รางวัล ดังนี้
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผู้ได้รับรางวัล
นางสาววริศราอภิสมั ภินวงค์

นายเทพพงษ์หงษ์ศรีเมือง

นายธีรวุฒิ คาอ่อน

นายวรรธนัย มาเกตุ

นายชาคริต ลาภอุดมเลิศ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัล Honorable Mention
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : International Biennial Print Exhibit:
2020ครั้ง R.O.C ประเทศไต้หวัน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 3)
เมื่อวันที่ : ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม– 27 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : Second Prize
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน: The 11th Kochi International
Triennial Exhibition of Prints
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : International Graphic Arts Prize
JesúsNúñez 2019 ประเทศสเปน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลสนับสนุน
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : International Graphic Arts Prize
JesúsNúñez 2019 ประเทศสเปน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ :29 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : Prize winner
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กระทรวงวัฒนธรรม, กีฬาและการ
ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : เดือนสิงหาคม 2563
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ระดับนานาชาติ

ระดับนานาชาติ
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ผู้ได้รับรางวัล
นายปฏิพล สุพรรณพงศ์

นายเมตไตร พงษ์ชมพร

นางสาวสุพิชฌาย์สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

นางสาวรัตนา สุจริต

นางสาวพิสชา พ่วงลาภ

นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : Honorary Awards
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : The International Printmaking
Center of National Taiwan Normal University ณ NTNU
Teh – Chun Art Gallery ประเทศไต้หวัน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 3)
เมื่อวันที่ : เดือนสิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : Prize winner
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กระทรวงวัฒนธรรม, กีฬาและการ
ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 5)
เมื่อวันที่ : เดือนสิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : Nagy Imre Prize Winner of the Biennial
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : The Graphic Art Biennial of
Szeklerland celebrates its 10th anniversary in the year
2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ :เปิดแสดงให้เข้าชมวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ชื่อรางวัล : BaászImre Prize Winner of the Biennial
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : The Graphic Art Biennial of
Szeklerland celebrates its 10th anniversary in the year 2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : เปิดแสดงให้เข้าชมวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : ระหว่างวันที่ 8 –20 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 2)
เมื่อวันที่ : ระหว่างวันที่ 8 –20 ตุลาคม 2562
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ระดับ
ระดับนานาชาติ

ระดับนานาชาติ

ระดับนานาชาติ

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

ผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ ชื่อรางวัล : รางวัลสนับสนุนพิเศษนามมี สมบรูณ์พูนสุข
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท นานมี จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 5)
เมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2563
นายสมบูรณ์ อุ่นประชา
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 5)
เมื่อวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
นายชาญณรงค์ แดงประคา
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทประชาชนทั่วไป)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 1)
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
นายพลวัฒน์ สามิดี
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 1 (ประเภทบุคคลทั่วไป)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : ธนาคารออมสิน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 8 ตุลาคม 2563
นางสาว ธิดารัตน์ จันทเชื้อ
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 3 (ประเภทบุคคลทั่วไป)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : ธนาคารออมสิน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 8 ตุลาคม 2563
นายชุมพล อักพันธานนท์
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : ธนาคารออมสิน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ :8 ตุลาคม 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม

นายวีระวุธ บุญเนือง

นายธนากร สารารักษ์

นายวุฒิชัย บุญยิ่ง

นายเจนณรงค์ แคะมะดัน

นายพฤกษ์ โตหมื่นไวย

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทประชาชนทั่วไป)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย (ประเภทประชาชนทั่วไป)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย (ประเภทประชาชนทั่วไป)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายบุญนา สาสุด

นายคเณศ แสนศรีลา

นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์

นางสาวธมลวรรณ แสงนาค

นายสาคร วงษ์ราชสี

นางสาวปรัชญา เจริญสุข

นางสาวอรุณกมล ทองมอญ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 1)
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลช้างเผือก
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี”
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 1)
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวชนิยา มณีนวล

นางสาวณัฐนิชา สัมฤทธิ์

นางสาวพิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ

นางสาวสมฤทัย วงศ์ใหญ่

นายวิรัตน์ เอกปัจชา

นายธวัชชัย โตขา

นายอรุณศักดิ์ เผ่าภูรี

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลป์ พีระศรี”
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลป์ พีระศรี”
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ “ศิลป์ พีระศรี”
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 1 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 2 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 1 จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายศุภัชฌา โรจนวนิช

นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน

นายชมรวี สุขโสม

นายภัทร ทองขจร

นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย

นายพลวัฒน์ สามิดี

นายตะวัน สุขขี

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 2 จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 1 จิตรกรรมร่วมสมัย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 2 จิตรกรรมร่วมสมัย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิบวั หลวง
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายจิรภัทร ตรีรัตนธารง

นายพิพัฒน์ จันทร์ทิพย์

นายธนพล ดาทุมมา

นายสุรศักดิ์ สอนเสนา

นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์

นายเทพพงษ์หงษ์ศรีเมือง

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 1)
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน2563
ชื่อรางวัล : รางวังยอดเยี่ยม
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวลดากร พวงบุบผา

นางสาววริศราอภิสมั ภินวงค์

นายสกล มาลี

นางสาววริศราอภิสมั ภินวงค์

นายอภิรัฐ ฤกษ์ดี

นายพลวัฒน์ สามิดี

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน :: มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายภัทร ทองขจร

นายวิทยา หอทรัพย์

นายศักชัย อุทธิโท

นายภัทร ทองขจร

นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม

นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์

นายสมบูรณ์ อุ่นประชา

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ คณะจิตรกรรมฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล Gold
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 1 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัล Silver
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก (ปี 5)
เมื่อวันที่ : 1 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัล Bronze
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 1 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สถาบันวิจัยแสงชินโคตรอน (องค์การ
มหาชน)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กระทรวงพลังงาน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กระทรวงพลังงาน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 5)
เมื่อวันที่ :30 กันยายน2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กระทรวงพลังงาน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน2563
นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กระทรวงพลังงาน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 2)
เมื่อวันที่ : 30 กันยายน2563
นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง
ชื่อรางวัล : รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน 2563
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล
นายภคิน ทรัพย์สาธร

นายธนิก หมื่นคาวัง

นาย กิตติ ชัยวานิชสกุล และ
นางสาว กุลนันทน์ เลาหวิโรจน์

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอเนื้อหาการออกแบบ
วิทยานิพนธ์ ในงาน KurulaVerkey Design Forum 2020 (KVDF
2020) ผ่านทาง Facebook Live
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : CEPT University ร่วมกับ Ahmedabad, India
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 15-18 สิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัยในวิทยานิพนธ์
(Asian Graduate Student Fellowship 2020)
ประเภทรางวัล : ทุนศึกษาต่อ
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : National University of Singapore
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : กรกฎาคม2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ “SCG Fretwork
Design Contest 2019”ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562
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คณะมัณฑนศิลป์
ผู้ได้รับรางวัล
นายวราธร วสุนทราราม

นางสาวปาณิตา บุญรอด

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวดออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ Tokyo
Olympac 2019
เมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวด The Challenge Design
2019Packaging Design Contest
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2562
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศ การประกวดAsia Star 2019 Winner
เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

นางสาวปพิชชา ธนสมบูรณ์

ชื่อรางวัล : ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ
UNKNOWNAsia Art Exchange Osaka
เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
นางสาวขวัญชนก หาญอุดมลาภ ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ Gold Award ในงาน Asia Young Designer
Awards 2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29พฤศจิกายน 2562
นายสุรศักดิ์ กาญจนกันติกะ
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 Bronze Award ในงาน Asia
Young Designer Awards 2019 : Forward Sustainable
Future
เมื่อวันที่ : 29พฤศจิกายน 2562
นางสาวณัฐรุจา สุสัมพันธ์ไพบูลย์ ชื่อรางวัล : รางวัลพิเศษ Best Color Choice ในงาน Asia Young
Designer Awards 2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29พฤศจิกายน 2562
นางสาวกุลภรณ์ อิสสระวาณิชย์ ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในงาน Asia Young Designer Awards
2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29พฤศจิกายน 2562
นายเจษฎาวิทย์ กาบแก้ว
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในงาน Asia Young Designer Awards
2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29พฤศจิกายน 2562
นางสาวชวัลญา วาดเขียน
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในงาน Asia Young Designer Awards
2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
นายชาคริต จิตกูลสัมพันธ์
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในงาน Asia Young Designer Awards
2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
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ผู้ได้รับรางวัล
น.ส.รินรดา บุญดีสกุลโชค

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในงาน Asia Young Designer Awards
2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย ในงาน Asia Young Designer Awards
2019 : Forward Sustainable Future
เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Tokyo
OLYMPAC 2019
เมื่อวันที่ : 5 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย Merit Award การประกวดAsia Student
Package Design Competition 2019 Tokyo
เมื่อวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563
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นางสาวขวัญชนก หาญอุดมลาภ ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวด Asia Young Designer Awards
Thailand
เมื่อวันที่ : 14 กรกฎาคม 2563

ระดับนานาชาติ

น.ส.ศนิ เถื่อนถ้า

นายวราธร วสุนธราธรรม

นางสาวปาณิตา บุญรอด

นางสาวสโรชา เตียนศรี

นายนัทธพงศ์ เขียวสะอาด

นายธนกานต์ จิรโสภณ

นางสาวรินรดา เพ็ชร์เหลือง

นางสาวพัสวี ประจวบศรีรัตน์
น.ส.นันทิยา ณ หนองคาย

ชื่อรางวัล : รางวัล Best of Product จากโครงการออกแบบกี่ทอผ้า
และกระบวนการทอผ้าสาหรับการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ในการ
ประกวด Degree Show (จดสิทธิบัตรการออกแบบ)
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัล Best of Product การประกวด Degree Show
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวด DM Home Young Designer
2019
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด DM Home Young
Designer 2019
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด DM Home Young
Designer 2019 เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ และส่งเสริมสังคมผูส้ ูงอายุให้มีคุณภาพ (Life
Enhancement) กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน
เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
นางสาวนภัสวรรณ เพิ่มผลทวีคูณ ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วาง
หนังสือพระไตรปิฎก
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวเพ็ญประภา ประคุณหังสิต ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่วาง
หนังสือพระไตรปิฎก
เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
นายธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบผ้าพันคอ
LE Grand Prix Du Carre Hermes
เมื่อวันที่ : 1 มีนาคม 2563
นางสาวมนัชญา กิจประเสริฐ
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9
“สยามเมืองยิ้ม”
เมื่อวันที่ : 6 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2563
นายอวิโรธน์ ฉมาเมธากุล
ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดPOSCO - Thainox
Design Awards 2020
เมื่อวันที่ : 5, 28 สิงหาคม 2563
นายพีระศิลป์ หุตะแพทย์
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบระดับเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (NYD) การออกแบบเครื่องเรือน ภายใต้โจทย์การ
พัฒนาเครื่องเรือนจากไม้ไผ่ ชุมชนนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
เมื่อวันที่ : 9 สิงหาคม 2563
นายสุทธิเชษฐ์ บุญมีรักษ์
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 (NYD) การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย ภายใต้โจทย์การพัฒนา
ผ้าย้อมดินสีมายา จากจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ : 9 สิงหาคม 2563
นางสาวธัญญามาศมีสาราญ
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชยการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์น่าน:
เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2563
นางสาวกุลนันท์ โอภาสสถาพร ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ ในงาน PIXI Awards 2019 หมวด Innovation
เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2563
นางสาวธิรดา ดีประสิทธิกุล
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ ในงาน PIXI Awards 2019 หมวด Book
เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2563
นายนัทธพงศ์ คงรักษ์
ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ การประกวดออกแบบจากโครงการ ผ้าไทยใส่
ได้ทุก Gen
เมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2563
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คณะอักษรศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล
นางสาววรดา ตุม้ ชี

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 3 การแข่งขันคอนเทนท์วีดิโอภาษาเกาหลี
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : มหาวิทยาลัย Korea University
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 5)
เมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม 2562
นายอภิลาภ เอี่ยวอุดมสิน
ชื่อรางวัล : รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเขียนบรรยายภาพที่
กาหนดให้เป็นภาษาฝรั่งเศส
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
นายทินภัทร รุ่งทองคากุล
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 1 การแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศฝรั่งเศส-ไทย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
นางสาวพิชญา เชาว์นวม
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 1 การแข่งขันเล่าเรื่อง
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
นางสาวปัทมพร แก้วนิคม
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 2 การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
1. นายณัฐภูมิ โคตรธรรม
ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 3 การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
2.นางสาวธนภรณ์ แสงแก้ว
ประเภทรางวัล: ประกวด
3. นางสาวสรินนาถ พันธ์ดี
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
4. นายณัฐวัตร เรืองกฤษ
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
5. นางสาวธรณ์ชมณฑน์ ฐากุลวีรนันท์ เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
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ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวศุภวรรณ กันทา

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามคาบอก
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
นางสาวธนิดา หนูสาย
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
1. นางสาวกุลรณ์ กัลยาโพธิ์
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภท
2. นายทศพล เทียนชัยทัศน์
การนาเสนอแบบโปสเตอร์ การแข่งขันประชุมวิชาการนิสติ
3. นายธัญวิชญ์ เทพญา
นักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
4. นายพงศกร ตุลารักษ์
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
5. นายเพิ่มศักดิ์ แจ่มจารัส
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2563
1. นางสาวฐิตาภา แสงกล้า
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภท
2. นายณัฐดนัย กิจเจริญ
การนาเสนอแบบปากเปล่า การแข่งขันประชุมวิชาการนิสิต
3.นายสาวนิตยา พวงแก้ว
นักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
4. นางสาวภารดี ปานเทวัญ
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3)
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2563
1. นางสาวปวรรัตน์ เทียนศิริฤกษ์ ชื่อรางวัล : รางวัลพิเศษ จากการเข้าร่วมแสดงละครเวทีในเทศกาล
2. นางสาวปวีรัตน์ ธนนิศฐ์
การแสดงความสามารถของนักเรียนแลกเปลี่ยนครั้งที่ 9
3. นางสาวปาจรีย์ ต่วนเทศ
ประเภทรางวัล : แสดงคอนเสิร์ต
4. นายพลวัต พุตติ
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : มหาวิทยาลัยชุงบุก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
5. นางสาววรางคณา สุวรรณสิทธิ์ ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 4)
6. นางสาวอัจจิมา วาทีภักดี
เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
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ผู้ได้รับรางวัล
นายสิขรินทร์ สนิทชน

นายเมธาวี ก้านแก้ว

นางสาวณัฐฎา กุลกรรณ์

นางสาวน้าทิพย์ หอมจันทร์

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วม
สมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์"
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การประกวดแต่งคาประพันธ์ "นิราศคลาด
โควิด" ประเภทประชาชน นิสิต นักศึกษา
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่กระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 26 มิถุนายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย การประกวดบทร้อยกรอง "ชาติ ชีวิต โควิด 19"
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานที่ให้รางวัล : สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลยุวสตรีดีเด่น ประจาปี 2563
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 สิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดคาขวัญ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2563 หัวข้อ "สองมือแม่ผู้สร้างโลก"
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2563
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คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล
นายไพฑูรย์ ประเสริฐยิ่ง

นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย

นางสาวเกษมสิริ โฆษะบดี

นางสาวช่อผกา สอนทา

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัล Outstanding Poster Presentation Award
จากการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry
International Conference (PACCON 2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล Outstanding Poster Presentation Award
ในหัวข้อเรื่อง Synthesis of an Aryl Analog of Tabertinggine
Featuring Ene-yne Metathesis จากการประชุมวิชาการ Pure
and Applied Chemistry International Conference
(PACCON 2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท
เมื่อวันที่ : 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล Metrohm-CST Young Chemist Award 2019
ในหัวข้อเรื่อง Development of electrochemical methods
for determination of p-hydroxybenzoic acid in cosmetic
and pharmaceutical products จากการประชุมวิชาการ Pure
and Applied Chemistry International Conference
(PACCON 2020)International Conference (PACCON 2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงานเรื่อง I'rice
logistech ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 5 ตุลาคม 2562
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ผู้ได้รับรางวัล
นายกัมปนาท แก้วใหญ่

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลงานวิจัยประเภทดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง เซนเซอร์
การเปล่งแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรด์ควอนตัมดอทที่เคลือบผิวด้วย
กรดไทโอไกลโคลิก สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณฮีสตามินในอาหาร
จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Graduate
School Conference 2019
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานที่ให้รางวัล : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
1. นางสาวกาญจนา สุราภา
ชื่อรางวัล : รางวัลงานวิจัยประเภทดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง เซนเซอร์
2. นางสาวสิริประภัสสร์ ระย้าย้อย การเปล่งแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรด์ควอนตัมดอทที่เคลือบผิวด้วย
3. นางสาวศศิธร สายแก้ว
กรดไทโอไกลโคลิก สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณฮีสตามินในอาหาร
จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Graduate
School Conference 2019
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562
นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันหญิงเดี่ยว ในโครงการแข่งขันกีฬาและวิชาการจุล
ชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) ครัง้ ที่ 16 "ฟ้ามุ่ยเกมส์"
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 27-29 ธันวาคม 2562
1. นายสุรพงษ์ พงศ์นรินทร์
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันฟุตซอล
2. นายซัลมาน ยะบะกา
ชาย ในโครงการแข่งขันกีฬาและวิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนี
3. นายภูวเนตร ลวณะคุปต์
เกมส์) ครั้งที่ 16 "ฟ้ามุ่ยเกมส์"
4. นายปฐมพงศ์ มุ่งสุขใจ
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
5. นายนัทธพงศ์ ล้อมน้า
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
6. นายชุติพนธ์ อเนกธนโรจน์กุล พะเยา
7. นายเทียนชัย บัวพา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
8. นายเสกข์ บัวเจริญ
เมื่อวันที่ : 27-29 ธันวาคม 2562
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ผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
1. นายศุภกิตติ์ เหมลา
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันเทคนิค
2. นายธนาวุฒิ จันทร์เพ็ญ
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ในโครงการแข่งขันกีฬาและวิชาการจุล
3. นางสาวนันทนัช เลิศประเสริฐ ชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์) ครัง้ ที่ 16 "ฟ้ามุ่ยเกมส์"
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 27-29 ธันวาคม 2562
1. นางสาวสมฤทัย พยานอน
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขัน
2. นางสาวกรกมล อักษร
โปสเตอร์ ในโครงการแข่งขันกีฬาและวิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์
3. นางสาวณีรนุช ทองกัณฑ์
(โคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 16 "ฟ้ามุ่ยเกมส์"
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 27-29 ธันวาคม 2562
นางประวิตา ษรบัณฑิต
ชื่อรางวัล : รางวัล ให้เป็นครูดีไม่มอี บายมุข ประจาปี พ.ศ. 2563
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2563
นายวิศรุต ศรีนวล
ชื่อรางวัล : รางวัล ให้เป็นครูดีไม่มอี บายมุข ประจาปี พ.ศ. 2563
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2563
นางสาวธารทิพย์ สอดสี
ชื่อรางวัล : รางวัล ครูดเี ด่น ประจาปี พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2563
นางสาวมยุรตั น์ ตั้งวิชัย
ชื่อรางวัล : รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล ให้เป็นครูดีไม่มอี บายมุข ประจาปี พ.ศ. 2563
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
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ผู้ได้รับรางวัล

นางสาวณัฐกาญจ์ เสมาเพชร์

นายประวิทย์ สมาคม
นายอนุชา ซังยืนยง

นายวันชัย เทียนธนะวัฒน์

นายไพรัตน์ อติชาต

รางวัลที่ได้รับ
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล Outstanding Poster Presentation Award
ในหัวข้อเรื่อง Energy Conversion Efficiency of Quasi-2D
Perovskite Thin Films จากการประชุมวิชาการ Pure and
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศระดับ Excellent Paper Award ใน
ผลงาน "ต้นแบบตัวประเมินผล Usability Test โดยอารมณ์บน
ใบหน้าและการคลิกเมาส์" จากกลุม่ Software Engineering ใน
งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย
ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศระดับ Excellent Paper Award ใน
ผลงาน "ต้นแบบการตรวจจับท่าวิง่ ที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ" จากกลุ่ม
Computational Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "การรู้จาเสียงพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น" จากกลุ่ม Computational
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภมู ิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายธนดลซุยนันท์

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "เว็บแอพพลิเคชันรองรับทุกอุปกรณ์สาหรับตรวจอาการ
ตาบอดสีเบื้องต้นพร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมการมองระหว่างทาการ
ทดสอบ" จากกลุ่ม Information Technology ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8
(AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวสิรริ ัตน์ ธีรพันธุ์เสถียร ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "English2Thai Movie แปลภาษาจากบทภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษ" จากกลุ่ม Computational Intelligence ในงาน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย
ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวจิราณี ฉวีรัตน์
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "แอปพลิเคชันการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก"
จากกลุ่ม Computer Education ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวชุติกาญจน์ สุขสุดประเสริฐ ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับบอกพิกัดผู้รับจดหมาย
หรือพัสดุ" จากกลุ่ม Business Intelligence ในงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8
(AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
1. นางสาวจิรพสิริ แก้วประชา
2. นางสาวจิวารีย์ อาดา

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "การจาแนกประเภทโรคเชื้อราของใบยางพาราด้วยการ
วิเคราะห์จากภาพถ่าย" จากกลุ่ม Computational Intelligence
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาค
เอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นางสาวสุปรีญา เลิศปาน
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
2. นางสาวอรพิมล วชิรพงษ์ไพบูลย์ ในผลงาน "ระบบแจ้งเตือนการเป็นสัดในโค" จากกลุ่ม Data
Science and Analytics ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นายพุฒิพงษ์ สินภู่
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
2. นายธนวัฒน์ โพธิ์น้อยยัง
ในผลงาน "แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
3. นายภาคภูมิ ดิษยมาลย์
เบื้องต้น" จากกลุ่ม Information Technology ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8
(AUCC2020) ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรีและ ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นางสาวกันตพร เปรมปรีสุข ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
2. นางสาวเบญจพร แย้มดี
ในผลงาน "การฝึกแต่งประโยคและสุภาษิตสานวนไทยในรูปแบบ
เกม" จากกลุ่ม Computer Education ในงานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรีและ ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นายวิธวินท์ กุลธรรมโยธิน ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
2. นายวศิน บากไธสง
ในผลงาน "ระบบชั้นหนังสือแนะนา" จากกลุ่ม Business
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
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1. นายเขมทัต ศิริขวัญพงศ์
2. นายอิสระ โคตรวิชัย

นายไพสิฐ วัฒนภัทราภรณ์

นางสาวธัญชนก มะหังสา

นายพงศธร วงศ์จีน

รางวัลที่ได้รับ
คอมพิวเตอร์ภมู ิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "การวิเคราะห์ข้อความจากโซเชียลมีเดียที่มีต่อศิลปินด้วย
เทคนิคการเรียนรูเ้ ชิงลึก กรณีตัวอย่าง BNK48" จากกลุ่ม Data
Science and Analytics ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรีและ ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับป้ายสาหรับผู้พิการ
ทางสายตาโดยใช้เทคนิคการขยายภาพ" จากกลุ่ม Computational
Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภมู ิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Very Good Paper Award
ในผลงาน "ระบบคัดเลือกภาพสวยของสินค้าแบรนด์ BoxJourney
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก" จากกลุ่ม Business Intelligence
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาค
เอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การตรวจติดตามและแจ้งเตือนแนวโน้มของข้อความจาก
โซเชียลผ่านช่องทาง LINE CHATBOT กรณีศึกษาวง BNK48" จาก
กลุ่ม Business Intelligence ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญา
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รางวัลที่ได้รับ
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
นายพงษ์ศักดิ์ เพชรมา
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การใช้เทคโนโลยีโพลีกอตในระบบการขายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาระบบการขายผักปลอดสารพิษ" จากกลุม่
Information Technology ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวอรณิชา เพ็ชรรัตน์
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
ผลงาน "การตรวจจับ BIB ด้วยการวิเคราะห์รูปภาพโดยโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน" จากกลุม่ Data Science and Analytics
ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภมู ิภาค
เอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นายนนทวัฒน์ สุชาตวุฒิ
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
2. นายไอรวินทร์ พูนศรีธนากูล ผลงาน "การตรวจนับยานพาหนะบนถนนด้วยกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด" จากกลุ่ม Computational Intelligence ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8
(AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นางสาวอชิรญา อนุตรวัฒนกุล ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศระดับ Good Paper Award ใน
2. นางสาวพรชนก อิสระวัฒนา ผลงาน "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับบริหารจัดการรายวิชา
โครงงานวิจัย" จากกลุ่ม Computer Education ในงานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ 8
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(AUCC2020)
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะกรรมการจัดงาน AUCC2020
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
1. นายจิรกฤต เกษดี
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Bonding Test จากการเข้าร่วมแข่งกีฬา
2. นางสาวเพชรรัตน์ สิริศักดิ์วิสุทธิ์ เคมีสมั พันธ์ Bonding Games ประเภทตอบปัญหาวิชาการด้านเคมี
3. นายสุกฤษฎิ์ ชนรดีณิชกุล
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
นายเกรียงไกร สังข์ทอง
ชื่อรางวัล : รางวัล "ครูผมู้ ีผลงานนวัตกรราการจัดการเรียนการรู้
ดีเด่น" ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุ
หยาตรา สายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ" การ
แสดงผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 24-25 กุมภาพันธ์ 2563

ระดับ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวภัทรานุช เอกวโรภาส

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : Second Best "Fibroblast viability, proliferation
and migration of Dioscorea bulbifera L. Gel"ในงาน The 6th
Current Drug Development 2020 (CDD2020)
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Prince of Songkla University
หน่วยงานร่วม :
1. Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology
Excellence Center (PPBEC)
2. Drug Delivery System Excellence Center (DDS)
3. Drug and Cosmetic Research and Development Unit,
School of Pharmacy, Walailak University
4. College of Pharmacy, Rangsit University
5. School of Pharmaceutical Sciences, University of
Phayao
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6. Universitas Ahmad Dahlan
7. Bangkoklab and Cosmetic Co.,Ltd.
8. Ouay Un Osoth Co.,Ltd
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 10-12 กันยายน 2563
นางสาวขวัญพุทธา อรุณประเสริฐ ชื่อรางวัล : Silver medal "Poly(ethylene glycol) diacrylateconjugated chitosan as a mucoadhesive material for drug
delivery"ในงาน The international conference and
exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology
2020
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : 1. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (Thai Industrial
Pharmacist Association – TIPA)
หน่วยงานร่วม :1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. International Society for Pharmaceutical Engineering
(ISPE) Thailand Affiliate
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Thailand Center of
Excellence for Life Sciences - TCELS)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 19-20 พฤษภาคม 2563
นายฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง
ชื่อรางวัล : Bronze Medal "Effects of thermal crosslink on
the properties and release profiles of three-dimensional
(3D)-printed polyvinyl alcohol tablets "ในงาน The
international conference and exhibition on
Pharmaceutical Sciences and Technology 2020
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : 1. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (Thai Industrial
Pharmacist Association – TIPA)
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นายไชยกานต์ พรพิชณรงค์

นายฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง

รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานร่วม :1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. International Society for Pharmaceutical Engineering
(ISPE) Thailand Affiliate
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Thailand Center of
Excellence for Life Sciences - TCELS)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 19-20 พฤษภาคม 2563
ชื่อรางวัล : Bronze Medal "Development of nicotineloaded mucoadhesive nanoparticles for smoking
cessation"ในงาน The international conference and
exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : 1. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3. สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) (Thai Industrial
Pharmacist Association – TIPA)
หน่วยงานร่วม : 1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. International Society for Pharmaceutical Engineering
(ISPE) Thailand Affiliate
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Thailand Center of
Excellence for Life Sciences - TCELS)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 19-20 พฤษภาคม 2563
ชื่อรางวัล : ดีเยี่ยม "Floating Ability and Drug Release Profile
Evaluation from 3D Printed Caplets"ในงาน The 12th
Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research
2020: Transformation of Pharmacy Profession in The
Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตลั
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ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
หน่วยงานร่วม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 15-16 กุมภาพันธ์ 2563

ระดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ได้รับรางวัล
นายสมัชชา กรุงแก้ว

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัล "Best Paper Award" จากผลงานวิจัยเรื่อง
Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar
dryers for dried herb products in Thailand
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 11-13 พฤศจิกายน 2562
1. นายพร้อมพล พวงประโคน ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Gold Award ในการ
2. นายมนตรี อุดมฉวี
ประกวดนวัตกรรม ในงาน AsianInvent Singapore (AiSG) 2020
ณ ประเทศสิงคโปร์จากผลิตภัณฑ์ Bio-plast Mushroom Bags
(ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้)
ประเภทรางวัล: ประกวด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
1. นางสาวณปภัช พาสนาวุฒิโชติ ชื่อรางวัล : รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว
2. นางสาวภัสสร คุ้มเพนียด
หลากสีสอดไส้ลาบทูน่าผสมคาเวียร์มะนาวและไข่เค็มแช่แข็ง พร้อม
3. นางสาวสโรชา มีหวัง
รับประทาน "Thai smart bite": multicoloured rice with spicy
4. นางสาวพนิดา ตรีพงษ์พันธ์ tuna and caviars
5. นางสาวพรทิภา สอดสุข
ประเภทรางวัล: ประกวด
6. นางสาวศิรประภา รอดจินดา ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล Popular Voteจากผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหลากสี
สอดไส้ลาบทูน่าผสมคาเวียร์มะนาวและไข่เค็มแช่แข็ง พร้อม
รับประทาน "Thai smart bite": multicoloured rice with spicy
tuna and caviars
ประเภทรางวัล: ประกวด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวชนิดาภา เจริญทรัพย์

1. นางสาวพนิดา ตรีพงษ์พันธ์
2. นางสาวพรทิภา สอดสุข
3. นางสาวศิรประภา รอดจินดา

1. นายขวัญชัย กล่อมเมฆ
2. นายธนพล สุดสาลี
3. นายวชิรโชติ ชูตะกูล
4. นายศุภฤกษ์ พรมมาลี

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลการนาเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral
Presentationจากผลงานวิจัยเรื่อง การสารวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้อ
อาหาร
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาโท
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากประกวดนวัตกรรม
อาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ประเภทรางวัล: ประกวด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2563
ชื่อรางวัล : ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในโครงการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
(Automation Robotics & Intelligence System หรือ ARI) รุ่นที่
2 ประจาปี 2563
ประเภทรางวัล: ประกวด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี

ระดับ
ระดับชาติ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

คณะดุริยางคศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
นางสาวศรสวรรค์ หอมวิเศษวงศา ชื่อรางวัล : รางวัล Frist runner up ประเภท Public classical
Cat. ในงาน THE ASIA PACIFIC PERCUSSION ONLINE
COMPETITION
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Asia Pacific Percussion Society
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาเอก
เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2563
นายวรัตม์ ก่อคามเขต
ชื่อรางวัล : รางวัล Second runner up ประเภท Public classical
Cat. ในงาน THE ASIA PACIFIC PERCUSSION ONLINE
COMPETITION
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Asia Pacific Percussion Society
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
นายณัชพล จริยาธนาวุฒิ

นายวัชรินทร์ สุขทรัพย์ศรี

นายภูนที ทาคา

นายคณิน วัฒนภาเกษม

นายนิภัทร์ กาจรปรีชา

นายอริย์ธัช เกื้อจิตกุลนันท์

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัล Frist runner up ประเภท Public modern
Cat. ในงาน THE ASIA PACIFIC PERCUSSION ONLINE
COMPETITION
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Asia Pacific Percussion Society
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล Third Prize งาน ASIA INTERNATIONAL
GUITAR FESTIVAL & COMPETTITION 2020
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Thailand Guitar Society in
association with Faculty of Music, Silpakorn University
and Savarez Strings
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 7–9 สิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดแต่งเพลงโครงการ
Living Freedom 2020
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล LineMelody สาขา Top Search
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในงาน LINE
THAILAND PEOPLE 'S CHOICE AWARDS 2020
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท ไลน์ คอมพานี ไทยแลนด์ จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล ศิลปินคูห่ รือกลุ่มยอดเยี่ยม: จากอัลบั้ม “แรก”
งาน Season Awards ครั้งที่ 31รางวัล “สีสัน อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 31
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท สีสัน มีเดีย จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัล ศิลปินคูห่ รือกลุ่มยอดเยี่ยม: จากอัลบั้ม “แรก”
งาน Season Awards ครั้งที่ 31รางวัล “สีสัน อะวอร์ดส์” ครั้งที่ 31
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
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ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท สีสัน มีเดีย จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม 2563

ระดับ

คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวนัทธนุต สร้อยทอง

นางสาวศุภาวดี ขาทิพย์

นางสาวนิตยา กุลศรี

นางสาวธนพร กัลยา

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : การนาเสนอผลงานประเภทOral Presentation ดีเด่น
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2563
ชื่อรางวัล : บทความดีเด่น
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : บทความดีเด่น
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : บทความดีเด่น
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 5 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ระดับ
ระดับชาติ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

ระดับชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ได้รับรางวัล
1. นางสาวกาญจนา ผกาแก้ว
2. นายขวัญมงคล เหมราวงษ์
3. นางสาวคณิตา อินชื่นใจ
4.นางสาวจงรัก ศรีสนิท

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Best University Newspaper จาก
“Looksilp News” นสพ.ลูกศิลป์ ในงาน IMPACT 2019 ณ
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
ประเภทรางวัล : ประกวด
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ผู้ได้รับรางวัล
5. นางสาวจิรภิญญา สมเทพ
6. นางสาวชลธิชา จันทร์แจ่ม
7. นางสาวณัฐณิชา สระแก้ว
8. นางสาวณัฐนิชา อิสสอาด
9. นายณัฐศักดิ์ อุทรักษ์
10. นางสาวธนัชชา สุวิบาย
11. นางสาวนภัสกร บุญคง
12. นางสาวนันทมาศ เล็กเลิศสุริยา
13. นางสาวปภัสสร องค์พิเชฐเมธา
14. นางสาวเปมิกา เลื่อมสาราญ
15. นายพัชญ์สิตา ไพบูลย์ศิริ
16. นายอิชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ
17. นางสาวรัตติยา นาเมืองรักษ์
18. นางสาวรินรดา สุวัฒนากร
19. นายลัทธนันท์ ทองทา
20. นางสาวสมจินตนา นุ่นปาน
21. นางสาวสายสิริ อ่อนมณี
22. นางสาวสาริศา แสงสุขศรี
23. นางสาวสิริวิมล มีนสิรินันท์
24. นางสาวสุกฤตา ณ เชียงใหม่
25. นางสาวสุภาพร แต้ภักดี
26. นางสาวอาภาภัทร อภัยวงศ์

รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Universiti Sains Malaysia (USM)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 16-18 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Grand Prize ประเภท Short Video
จาก "ปัจฉิมมรณา” นสพ.ลูกศิลป์ ในงาน IMPACT 2019 ณ
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Universiti Sains Malaysia (USM)
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 16-18 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดเี ด่น
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จดั งาน: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบตั ิดีเด่น จาก
ผลงาน ขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2 ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จดั งาน: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลพิราบน้อย ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม
จากผลงาน ทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้าเป็นกรด โลกร้อนทานิเวศ
อ่าวเมืองเพชรฯพัง
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จดั งาน: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2563
ชื่อรางวัล : รางวัลริตา้ ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าวดีเด่น
จากผลงาน สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย ถึง
กาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จดั งาน: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
1. กิตติทัศน์ เรืองพัชรวงศ์
2. ชนินทร์ สกุลกานต์กีรติ
3. ธรรศ พงษ์ไทยวัฒน์
4. ปวีณา ชูรัตน์
5. ณัฐธนีย์ ลิ้มวัฒนาพันธ์
6. ปริมาพร สุขนิพิฐพร
นางสาวกุลภัทร กล้าธนกาญจน์

นางสาวกุลภัทร กล้าธนกาญจน์

นางสาวไมโกะ ผันผาย

นางสาววิมลสิริ เพ็งจันทร์

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD News Idea
Contest ด้วยผลงานชุด “ตีแผ่ปัญหาครูทาโทษเด็ก” ทีม “ไขแป้บ”
ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น Young Thai Award
ผลงานภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์ เอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์
คณะICT ศิลปากร เรื่อง “จาโบ้วเกี้ย” ได้รับรางวัลดีเด่น (1 ใน 5
รางวัล) ในการประกาศรางวัล Young Thai Artist Award 2019
สาขาภาพยนตร์
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : มูลนิธเิ อสซีจี
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : ประกาศนียบัตรชมเชยภาพยนตร์เรื่อง จาโบ้วเกี้ย
ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 รางวัลช้างเผือก (การ
ประกวดระดับนิสิตนักศึกษา)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ
มูลนิธิหนังไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการ CDA
Academy แตกหัวคิด 2019
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : CDA Academy
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย จากโครงการ CDA Academy แตกหัวคิด 2019
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : CDA Academy
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ :28 พฤศจิกายน 2562
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ผู้ได้รับรางวัล
1. นายชาตรี แสงสงคราม
2. นางสาวณัชชา ยุคันตพรพงษ์
3. นางสาวณัฏฐา กิฬานันท์
4. นางสาวพรนัชชา ปละวุฒิ

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบตั ิรางวัล
ชมเชย จากผลงาน “ข่าวตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษ
นักเรียน facebook.com/looksilp มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จดั งาน: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 4 มีนาคม 2563
1. นางสาวญาณิกา ปรีดา
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากโครงการ
2. นางสาวพราวฉัตร ตรงสันติพงศ์ ประกวดมิวสิควีดโี อ "Goldbread First MV Contest 2019"
3. นางสาวพิชญรัศมิ์ ทะวงษ์ศรี ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ :16 ธันวาคม 2562
1. นางสาวตรีรตั น์ นานกลาง
ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากโครงการ
2. นางสาวนิธิกาญจน์ ชัยณรงค์ ประกวดมิวสิควีดโี อ "Goldbread First MV Contest 2019"
3. นางสาวกมลวรรณ ยั่งยืน
ประเภทรางวัล: ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จากัด
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ :16 ธันวาคม 2562
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เสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว

ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ภาพยนตร์เรื่อง พญาวัน ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 รางวัลช้างเผือก (การประกวดระดับนิสติ
นักศึกษา)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ
มูลนิธิหนังไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2562
ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศภาพยนตร์เรื่อง หมายเลขคดีแดง
ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 รางวัลดุ๊ก (การประกวด
ภาพยนตร์สารคดี)
ประเภทรางวัล : ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ
มูลนิธิหนังไทย
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2562
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วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ได้รับรางวัล
Ms. Thanaporn Sevikul

Ms. Natcha Thanavichitlerk

Mr. Thanakrit Rangsriwong

Mr. Patinya Sappana

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : Gold Medal for Street Food
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok หน่วยงานร่วม : There were more than
100 contestants from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : Silver Medal for East Meet West Food
ประเภทรางวัล: นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : Silver Medal for East Meet West Food
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผู้จัดงาน : Wandee Culinary Art School and
ThailandChefs Association at Wandee Culinary Art School,
Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : Silver Medal for East Meet West Food
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
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ผู้ได้รับรางวัล
Mr. Naruedech Rujakom

Mr. Sarittapak KritdiRojangkul

Ms. Apinya Nongsin

รางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล : Silver Medal for East Meet West Food
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : Silver Medal for East Meet West Food
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : Silver Medal for East Meet West Food
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อรางวัล : Bronze Medal for Street Food
ประเภทรางวัล : นาเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และ ประกวด
หน่วยงานหลักผูจ้ ัดงาน : Wandee Culinary Art School and
Thailand Chefs Association at Wandee Culinary Art
School, Bangkok
หน่วยงานร่วม : There were more than 100 contestants
from 7 countries around the region.
ประเภทผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาปริญญาตรี
เมื่อวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ/ Start Up/ เจ้าของกิจการ/ งานอิสระ/
ฟรีแลนซ์ รายละเอียดดังนี้

คณะ

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. โบราณคดี
4. มัณฑนศิลป์
5. อักษรศาสตร์
6. ศึกษาศาสตร์*
7. วิทยาศาสตร์
8.เภสัชศาสตร์
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
10. ดุริยางคศาสตร์
11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
12. วิทยาการจัดการ
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
การมีงานทา
ประเภทงานประจา ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกอบการ/
Startup/เจ้าของกิจการ)/ งานอิสระ
/ ฟรีแลนซ์ (คน)
72
64
36
183
57
161
79
390
94
209
56
165
1
1,434
221

คิดเป็นร้อยละ

100
56.25
31.15
49.07
24.10
26.79
0.61
15.41

63
180

43
11

68.25
6.11

472
283
76
3,680

89
93
852

18.86
32.86
23.15

*หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตร์ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจึงไม่ได้นามาคิดร้อยละ
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และประจาปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.87 โดยมีบัณฑิตที่เข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 218 คน
โดยมีบัณฑิตที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 209 คน
คณะ
1. สถาปัตยกรรมศาสตร์
2. เภสัชศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

บัณฑิตที่เข้าสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ (คน)
52
166
-

จานวนบัณฑิตที่สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(คน)
43
166
-

ร้อยละ
82.69
100.00
-

218

209

95.87

*หมายเหตุ - คณะศึกษาศาสตร์ จะเริ่มมีการสอบใบประกอบวิชาชีพในปี พ.ศ. 2564
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากให้นักศึกษาดาเนินการสอบ
ด้วยตนเอง
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ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2562
โครงร่างองค์กร
มาตรการที่ 1. วิเคราะห์ตนเองในระดับมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ระบบการนาองค์กรของมหาวิทยาลัย
3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ สู่บุคลากร
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และพึงมีในอนาคต
4. ประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัดที่ 1. ผลสาเร็จของการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผลลัพธ์
1. ผลสาเร็จของการจัดทาโครงร่างองค์กร
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

(OP) ของมหาวิทยาลัย
จัดทำ OP จัดทำ OP
และ SAR
มหำวิทยำลัย
แล้วเสร็จ
ผลการดาเนินงาน
ปีกำรศึกษำ 2562 ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงร่ำงองค์กร (OP) ของมหำวิทยำลัย โดยดำเนินกำร ดังนี้
1. ศึ ก ษำและรวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐำนของมหำวิ ท ยำลั ย โดยด ำเนิ น กำรร่ ว มกั บ โครงกำรปฏิ รู ป
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (Silpakorn University Transformation) เพื่อประเมินศักยภำพของมหำวิทยำลัย
รองรับกำรจัดทำแผนแม่บทในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในระยะยำว ในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
2. น ำข้อมูล พื้น ฐำนของมหำวิทยำลั ยและข้อมูล จำกกำรดำเนินกำรโครงกำรปฏิรูปมหำวิทยำลั ย
ศิลปำกรมำใช้ประกอบกำรดำเนินกำรจัดทำโครงร่ำงองค์กร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
3. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำส่วนงำนร่วมในกำรพิจำรณำจัดทำโครงร่ำงองค์กร (OP) ของ
มหำวิทยำลัย ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรจำนวนหลำยครั้ง จนได้โครงร่ำงองค์กรที่แสดงถึงภำพรวม
กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และควำมโดดเด่นเฉพำะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำต่อไป
มหำวิทยำลัยได้จัดทำโครงองค์กร OP และเสนอในกำรประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 17
พฤศจิกำยน 2563 และ SAR มหำวิทยำลัย เสนอในกำรประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 1 ธันวำคม 2563
และพร้อมสำหรับรับกำรตรวจประเมินวันที่ 21-23 ธันวำคม 2563
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หมวด 1 การนาองค์กร
มาตรการที่ 6. กาหนดกลยุทธ์การถ่ายทอดแนวคิดตามเกณฑ์ EdPEx สู่ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยยึดหลักค่านิยมเรื่องมุมมองเชิงระบบ การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
7. มีระบบและกลไกในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งระดับ
สถาบัน และคณะ/ส่วนงาน
ตัวชี้วัด ที่ 5. ร้ อยละความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในแต่ละปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผลลัพธ์
5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
60
100
ศิลปากร ในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนฯ จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ร้อยละควำมสำเร็จของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ร้อยละ 100
14
14

X 100 = 100
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หมวด 2 กลยุทธ์
มาตรการที่ 11. กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 8. มียุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Social Impact
ตัวชี้วัด
8. มียุทธศาสตร์การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
เรื่อง Social Impact

หน่วย
นับ
-

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

กำหนด
ทิศทำงกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์
ยุทธศำสตร์กำร ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้รับควำม
วิจัย
เห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยได้จัดทำทิศทำงกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 (วำระ 7.3)
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรวิ จั ย นวั ต กรรม และกำรสร้ ำ งสรรค์ เ ป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ส ำคั ญ ประกำรหนึ่ ง ของ
มหำวิ ทยำลั ย ศิล ปำกร เช่ น เดีย วกั บ มหำวิ ทยำลั ย อื่น ๆ เป็ นแนวทำงกำหนดทิ ศทำงกำรดำเนิน งำนวิ จั ย
นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้วยกำรสนับสนุนงบประมำณ
กำรวิจัยตั้งแต่ปีงบประมำณ 2564 เป็นต้นไป จะสนับสนุนงบประมำณในประเด็นที่แต่ละมหำวิทยำลัยโดดเด่น
หรือเชี่ยวชำญ ซึ่งในส่วนของมหำวิทยำลัยศิลปำกรมีจุดแข็งหลำยสำขำ ทั้งด้ำนศิลปศำสตร์ สังคมศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรวิจัย จะต้องกำหนดแนวทำงกำรวิจัย นวัตกรรมและ
กำรสร้ ำ งสรรค์ ที่ส อดคล้ องกับ นโยบำยและทิศทำงกำรวิ จัยของแหล่ งทุน ตำมประกำศของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมี กำรกำหนดยุทธศำสตร์ระยะยำว ที่เป็นไปตำมแนว
ปฏิบัติกำรเสนอขอทุนวิจัยวิธีใหม่ ซึ่ งเป็นกำรให้ทุนในลักษณะใหม่ คือ ทุนเชิงสถำบัน (Institution Grant)
เป็ น แผนงำนขนำดใหญ่ โดยมี เงื่อ นไขให้ อธิ กำรบดีห รื อผู้ ที่อ ธิกำรบดีม อบหมำยเป็นผู้ รับ ผิ ด ชอบบริ ห ำร
โครงกำรเพื่อนำไปสู่กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถสร้ำงงำนวิจัยและนักวิจัย
เพื่อตอบโจทย์ปัญหำ มีเป้ำหมำยหลักและแนวทำงกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับ Objective and Key
Results (OKRs) ซึ่งอำจจะของบประมำณต่อเนื่องได้หลำยปี และอำจประกอบด้วยโครงกำรย่อยหลำยๆ
โครงกำร ระบบกำรบริ หำรและจัดกำรทุน จะดำเนินกำรผ่ำนหน่วยงำนบริหำรและจัดกำรทุน (Program
Management Unit : PMU) 7 หน่วยงำน คือ สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(สนช.) สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.) สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากาลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งแต่
ละหน่วยงำน จะมีภำรกิจของตนเอง ในขณะที่นักวิจัยที่จะทำโครงกำรวิจัยเดี่ยว ๆ ก็ยังสำมำรถขอทุนสนับสนุนผ่ำน
PMU ทั้ง 7 ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับกำรสนับสนุนน้อย
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มหำวิทยำลัยศิลปำกรจำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแบบใหม่ มีระบบ มีกลไกที่ออกแบบให้
สำมำรถทำงำนร่วมกันได้ในหลำยสำขำ มีกำรสร้ำงคน สร้ำงข้อเสนอโครงกำรวิจัย มีกระบวนกำรให้นักวิจัย
เห็นภำพร่วมกันของทิศทำงกำรวิจัย เชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับ OKRs ของ PMU ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ง สำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (สวนส.) จะเป็นตัวเชื่อมในกำรออกแบบระบบและ
กลไกลระหว่ำงนักวิจัยและแหล่งทุน
ดังนั้น เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถดำเนินกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์
ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดทำทิศทำงกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ ว่ำ “Creativity in
Reality for Life and Sustainability การสร้างสรรค์บนพื้นฐานความจริง เพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรบริหำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร ครั้งที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563
ทั้งนี้ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย ได้รำยงำนสถำนกำรณ์งบวิจัยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยสรุปดังนี้
งบวิจัยของมหาวิทยาลัยปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563)
ลาดับ

แหล่งให้ทุน

จานวน
โครงการวิจัย

งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)

1

หน่วยงำนบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

4

31,084,210

2

หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำกำลังคนและทุนด้ำนกำร
พัฒนำสถำบันอุดมศึกษำกำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม (บพค.)

2

2,600,000

3

หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นที่ (บพท.)

3

31,987,600

4

สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

2

3,625,000

5

สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก.

2

5,700,960

6

สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

1

4,199,750

7

กำรประปำนครหลวง (กปน.)

2

3,016,526

16

82,214,046

รวม

ตัวอย่าง โครงการบูรณาการที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอยู่และได้รับการจัดสรรงบประมาณมาใหม่
ในปี 2563 อาทิ
1. มหำวิทยำลัยได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) งบประมำณ 3,000,000 บำท ในโครงกำร “กำรพัฒนำทุนทำงศิลปะและวัฒนธรรมย่ำน
เยำวรำช” ภำยใต้ชุดโครงกำร “มหำวิทยำลัยกับกำรขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่”
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2. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้เสนอโครงกำร Flagship BCG in Action
“กลุ่มกำรพัฒนำผลิตผลกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพมูลค่ำสูง ” และได้รับงบประมำณในกำรวิจัย
จำนวน 19,884,210 บำท
3. มหำวิ ท ยำลั ย ได้ รั บ งบประมำณจำกโครงกำร Flagship มหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อ กำรพั ฒ นำพื้ น ที่
“เมืองศูนย์กลำงที่น่ำอยู่ / Smart City” เรื่อง กำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำรำชบุรีเมืองสร้ำงสรรค์และน่ำอยู่
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนวัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืน จำนวน 4,000,000 บำท
4. คณะศึกษำศำสตร์ ร่ว มกับ คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร และมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ
กำญจนบุรี ได้เสนอโครงกำร Flagship “พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ กรอบกำรวิจัย พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ”
เรื่อง กำรยกระดับกำรศึกษำด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภำพกำรศึกษำของเด็ก เยำวชนและคนในพื้นที่ของ
จังหวัดกำญจนบุรี และได้รับงบประมำณในกำรวิจัย จำนวน 8,000,000 บำท
5. คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำรร่ ว มกั บ คณะศึ ก ษำศำสตร์ และมหำวิ ท ยำลั ย ต่ ำง ๆ ได้ เ สนอโครงกำร
Flagship “BCG in Action กลุ่มกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ” เรื่อง กำรบูรณำกำรเพื่อยกระดับ
รำยได้ท้องถิ่นจำกนักท่องเที่ยวคุณภำพที่มีกำลังซื้อสูงสู่กำรเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภำพชั้นนำของโลก ในเขต
พัฒนำกำรท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก และได้รับงบประมำณในกำรวิจัย จำนวน 7,500,000 บำท
6. ศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำรแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้เสนอโครงกำร Flagship “มหำวิทยำลัยพัฒนำ
พื้นที่” กรอบวิจัย “Local Enterprise” เรื่อง ศูนย์ประสำนงำน/บริหำรจัดกำรเพื่อยกระดับ เสริมศักยภำพ
ของธุรกิจท้องถิ่น พร้อมกับกำรสร้ำงแพลตฟอร์มและกลไกกำรทำงำนร่วมกัน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงยั่งยืน และได้รับงบประมำณในกำรวิจัย จำนวน 19,987,600 บำท
ที่ ป ระชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบทิ ศ ทำงกำรวิ จั ย นวั ต กรรม และกำรสร้ ำ งสรรค์ ข อง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ ว่ำ “Creativity in Reality
for Life and Sustainability กำรสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนควำมจริง เพื่อคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ”
ตำมที่มหำวิทยำลัยเสนอ และให้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจำรณำด้วย ได้แก่
1. ควรเขียนขยำยควำมทิศทำงกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
เพิ่มเติมเพื่อควำมชัดเจน ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน รวมถึงกำรนำไปปฏิบัติ
2. ควรนำงำนวิ จั ย จำกโครงกำรต่ ำ ง ๆ มำวิ เ ครำะห์ ค วำมเชื่ อ มโยง ควำมสอดคล้ อ ง
แล้วพิจำรณำว่ำจะสำมำรถต่อยอด จัดทำเป็นโครงกำรวิจัยเพิ่มเติมได้อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มำกขึ้น
3. ควรสื่อสำรเรื่องกระบวนกำรขอทุนกำรวิจัย กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรวิจัย รวมถึง
นโยบำยของรั ฐ ฯลฯ ที่ป รั บ เปลี่ ย นไปให้อำจำรย์ บุคลำกรได้รับทรำบและเข้ำใจมำกขึ้น เพื่อให้ สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง และกำรดำเนินกำร กำรติดต่อประสำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4. ควรเน้ น ให้ บุ ค ลำกรท ำงำนวิจั ยที่ส ำมำรถนำไปใช้/ประยุกต์ ใ ช้ ได้จริ ง รวมทั้ งนำกรณี
ตัวอย่ำงทีป่ ระสบควำมสำเร็จมำแสดงให้เห็นเป็นตัวแบบ เพื่อควำมเข้ำใจและให้เห็นถึงประโยชน์รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น
จำกงำนวิจัย
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5. ควรพัฒนำกระบวนกำร กลไกในกำรรวบรวมงำนวิจัยที่กระจำยอยู่ที่ต่ำง ๆ ทั้งอำจำรย์แต่ละท่ำน
คณะ ภำควิชำ และอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์แต่ละท่ำน อำจำรย์ที่ได้รับเชิญไปร่วมงำนวิจัยกับ
สถำบันอื่น ฯลฯ แล้วจัดทำเป็นคลังข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรวิจัย กำรประสำนงำนในเรื่อง
ด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยต่อไป
6. ควรสร้ ำงแรงจู งใจให้ อำจำรย์ นั กศึ กษำทำงำนวิ จัย มำกขึ้ น แล้ ว รวบรวมจัด เก็ บเป็ น
คลังข้อมูล รวมทั้งนำเรื่องที่ใกล้เคียงสอดคล้องกันมำบูรณำกำร เชื่อมโยงจัดทำเป็นโครงกำรวิจัยประเภทต่ำง ๆ
ทั้งโครงกำรขนำดเล็ก ขนำดใหญ่ เชิงพื้นที่ ฯลฯ และเก็บสะสมไว้ เมื่อรัฐบำลให้เสนอเสนอโครงกำรเพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมำณ จะสำมำรถดำเนินกำรได้ทันกำรณ์
7. ควรนำผลงำนวิจัยที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ไปเผยแพร่ สื่อสำรออกสู่ภำยนอกให้มำกขึ้น
โดยนำเสนอให้เห็นถึงกำรพัฒนำ ประโยชน์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ซึ่งจะช่วยให้มหำวิทยำลัยได้รับ
งบประมำณในกำรต่อยอด ขยำยพื้นที่ในกำรดำเนินกำรมำกขึ้น
8. ควรสนับสนุนกำรทำงำนวิจัยของบุคลำกรสำยสนับสนุนด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรทำงำน
ในหน้ำที่ คณะ รวมถึงมหำวิทยำลัย
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มาตรการที่ 13. กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด การยกระดับการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล โดยเริ่มจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ ยึดหลัก
เข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทาง และนโยบาย
ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
14. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
ตั วชี้วั ด ที่ 10. มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์ ด้ า นการท านุบ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
หน่วย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
นับ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
10. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
มีกำรแต่งตั้ง
เสนอขอแต่งตั้ง

ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุง
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่
กำหนด
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศำสตร์ด้ำน มหำวิทยำลัยศิลปำกร
กำรทำนุบำรุง
ผ่ำนทีป่ ระชุม ก.บ.ม.
ศิลปวัฒนธรรม และสภำมหำวิทยำลัย
ของมหำวิทยำลัย
และมีกำรประชุม
ร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
งำนสื่อสำรองค์กร เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรศิลปวัฒนธรรมแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกกำรประชุม ก.บ.ม. มหำวิทยำลัยศิลปำกร ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 14 ก.ค. 63 และกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหำคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรให้มีควำมสอดคล้อง บูรณำกำร และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ
มุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยมีศักยภำพสูงขึ้นในกำรเป็นผู้นำและให้ข้อเสนอแนะในระดับนโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม
รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธำน
กลุ่มศิลปะและกำรออกแบบ
2. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมกำร
จำนวนไม่เกิน 2 รำย (อำจมีกลุ่มอื่นด้วยเพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก จำนวน 2 รำย
เป็นกรรมกำร
(อำจเป็นประโยชน์)
4. อธิกำรบดี
เป็นกรรมกำร
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5. รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย จำนวน 2 รำย
เป็นกรรมกำร
6. คณบดีซึ่งเป็นผู้แทนจำกกลุ่มศิลปะและกำรออกแบบ
เป็นกรรมกำร
กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์และกลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี จำนวนไม่เกิน 6 รำย
(เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร โดยอำจแบ่งเป็นสำยออกแบบ 4 รำย สำยสังคม 1 รำย และสำยวิทย์ 1 รำย)
7. หัวหน้ำส่วนงำนที่มีชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ
เป็นกรรมกำร
จำนวน 1 รำย (อำจจะเลือกที่เหมำะสมไม่จำเป็นต้องกำหนดชัดเจน)
8. รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้
1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
2. ให้ข้อเสนอแนะในกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒธรรม และกำรสนับสนุนให้เกิดนโยบำย
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้เป็นนโยบำยระดับชำติ
3. ให้ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทำงดำเนินกำรเพื่อประสำนงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมไปสู่กำรขับเคลื่อนระดับชำติและ
เกิดผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ
4. ให้ควำมเห็นชอบโครงกำรและแผนงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยศิลปำกร รวมไปถึงกำรติดตำม
กำกับดูแล ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือในกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัย
5. ให้ข้อเสนอแนะในกำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนำนำชำติ
6. อื่น ๆ ตำมทีส่ ภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย
โดยมีกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรศิลปวัฒนธรรมแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ลงวันที่ 25
กันยำยน 2563 และมีกำรประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563
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มาตรการที่ 16. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 18. มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
18. มีระบบและกลไกการพัฒนา

(ร่ำง) กรอบคุณลักษณะ

นักศึกษาให้เป็นไปตาม
บัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผ่ำน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรวิชำกำร
ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยได้ (ร่ำง) กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหำวิทยำลัยศิลปำกร และ ปรัชญำ
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6
กุมภำพันธ์ 2563 และได้นำเสนอที่ประชุมสภำวิชำกำร ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 25 สิงหำคม 2563 และที่
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2563
กรอบคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกรสำมำรถแทนได้ ด้ ว ยค ำว่ ำ
“CREATIVE” กำหนดจำกปรัชญำ ปณิธำน อัตลักษณ์วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้ำหมำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิ ต
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ผนวกกับข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรผลิตบัณฑิตจำกกลุ่มที่
สำคัญต่ำง ๆ ซึ่งรวมไปถึงนโยบำยและยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประเทศ
โดยมีผลลัพธ์ที่คำดหวังเพื่อสร้ ำงบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็น “ผู้นำแห่งกำรสร้ำงสรรค์ (Creative leader)”
ซึ่งกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยศิล ปำกร “CREATIVE” สอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกันกับนโยบำยต่ำง ๆ ในกำรผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษำของภำครัฐและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของมหำวิท ยำลั ย ศิ ล ปำกร รวมไปคุณ ลั กษณะบัณ ฑิ ตที่ พึง ประสงค์ข องหน่ ว ยงำนและคณำจำรย์ภ ำยใน
มหำวิทยำลัย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิต
(C) ผู้นาแห่งการสร้างสรรค์
(Creative leader)
(R) ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

คาอธิบาย
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตมีคุณลักษณะที่เป็นผู้นำแห่งกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์สู่สังคม
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตเคำรพตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
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คุณลักษณะบัณฑิต
(E) ความรู้ความชานาญ
(Expertise)

(A) ตระหนักซึ้งในคุณค่า
แห่งศิลปะ (Art
Appreciation)
(T) ความเป็นไทย
(Thainess)

(I) ความซื่อสัตย์และ
คุณธรรมจริยธรรม
(Integrity and Ethics)

คาอธิบาย
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตมีควำมรู้ในหลำยสำขำวิชำ และสำมำรถนำควำมรู้มำใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้โดยรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ระดับปริญญำตรี
• บัณฑิตมีควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำอย่ำงถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้ง
หลักกำร ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้และมีควำมรู้ที่ทันสมัยในสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง
• บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำมำใช้ประกอบสัมมำอำชีพได้
ระดับปริญญำโท
• บัณฑิตมีควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในเนื้อหำสำระหลักและ
สำมำรถพัฒนำเป็นควำมรู้ใหม่ และมีควำมรู้ที่ทันสมัยในสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง
• บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำมำใช้ประกอบสัมมำอำชีพได้
อย่ำงชำนำญ
ระดับปริญญำเอก
• บัณฑิตมีควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำอย่ำงลุ่มลึกในเนื้อหำสำระหลักและ
สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และมีควำมรู้ที่ทันสมัยใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
• บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำมำใช้ประกอบสัมมำอำชีพได้
อย่ำงเชี่ยวชำญ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตรู้คุณค่ำของผลงำนศิลปะและงำนสร้ำงสรรค์
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตรู้คุณค่ำและรักษ์ควำมเป็นไทย
• บัณฑิตเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และสำมำรถ
ทำงำนและอยู่ร่วมกับผู้ที่มีวัฒนธรรมแตกต่ำงโดยยังดำรงควำมเป็นไทย
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม และศรัทธำในควำมดี
• บัณฑิตมีระเบียบวินัยและเคำรพกฎกติกำของสังคม ประพฤติปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ และหรือจรรยำบรรณนักวิชำกำร หรือนักวิจัย
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คุณลักษณะบัณฑิต
(V) จิตอาสาและจิต
สาธารณะ (Volunteer
spirits and public
consciousness)
(E) ทักษะสาคัญสาหรับ
พลเมืองอนาคต
(Essential skills for
future citizen)
ทักษะนี้พัฒนำให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะเป็น
พลเมืองอนำคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศ (และโลก) โดย
บัณฑิตในทุกระดับกำรศึกษำ
มีควำมสำมำรถ “คิดได้”
“แก้ปัญหำได้” “ทำงำนได้”
“อยู่ได้” และ “เรียนรู้ได้”

คาอธิบาย
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• มีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ ห่วงใยและมุ่งเข้ำร่วมเพื่อทำประโยชน์ให้
สังคม สิ่งแวดล้อม และสำธำรณะสมบัติ
บัณฑิตต้องเป็นผู้มีทักษะที่สำคัญใน 4 ด้ำน ดังนี้
E1 ทักษะด้านการคิด (Thinking skills)
E1.1 บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้พื้นฐำนควำมรู้ที่ได้ศึกษำ
ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนวิชำกำรอย่ำงลึกซึ้ง
ระดับปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถคิดสร้ำงนวัตกรรมหรือองค์ควำมรู้ใหม่
E1.2 บัณฑิตสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล คิดและทำงำนอย่ำงเป็นอย่ำง
เป็นระบบ มีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีขั้นตอน มองเห็นควำมเชื่อมโยงของส่วน
ต่ำง ๆ ทั้งหมดในระบบ
ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถสังเครำะห์และประเมินควำมรู้เพื่อประยุกต์ใช้อย่ำง
เหมำะสม
E1.3 บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหา
ระดับปริญญำตรี
• บัณฑิตสำมำรถคิดแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบและมีหลักกำรและเหตุผล โดย
ประยุกต์ใช้วิธีกำรที่ได้ศึกษำมำ
ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถคิดแก้ปัญหำที่ซับซ้อนอย่ำงมีระบบและมีหลักกำรและ
เหตุผล โดยเลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสม
ระดับปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถคิดแก้ปัญหำที่ซับซ้อนอย่ำงมีระบบและมีหลักกำรและ
เหตุผล โดยสังเครำะห์และประเมินวิธีกำรที่เหมำะสม
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คุณลักษณะบัณฑิต

คาอธิบาย
E2 ทักษะด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ
E2.1 บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นา
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก
• บัณฑิตสำมำรถเป็นผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่
ของตนเองทั้งในฐำนะผู้นำและผู้ตำม เชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำในตนเองและ
ผู้อนื่ กล้ำคิด กล้ำแสดงออก กล้ำหำญ กล้ำทำ อดทน มุ่งมั่น หนักแน่น
เสียสละ ให้อภัย สุภำพ รับฟังและยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร และกล้ำเผชิญกับควำมท้ำทำย
• บัณฑิตสำมำรถเป็นผู้นำที่มีไหวพริบ มองกำรณ์ไกล รู้เท่ำทันต่อ
สถำนกำรณ์ทเี่ ป็นโอกำสและวิกฤติ สำมำรถร่วมสร้ำงสรรค์วิธีกำรและ
แก้ปัญหำให้ทีมบรรลุเป้ำหมำยที่หลำกหลำย สำมำรถสื่อสำร ประสำนงำน
สร้ำงบรรยำกำศ และแรงบันดำลใจในกำรทำงำนเป็นทีมให้เกิดควำมร่วมมือ
ด้วยหลักแห่งเหตุผล และควำมถูกต้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อมุ่ง
ให้เกิดควำมสำเร็จของเป้ำหมำยที่ดีงำมร่วมกัน ทั้งในกำรปฏิบัติงำนใน
วิชำชีพและสังคม
• บัณฑิตสำมำรถเป็นผู้นำกลุ่มได้ในระดับและสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม
E2.2 บัณฑิตสามารถบริหารจัดการตนเอง บุคคล และองค์กร
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก
• บัณฑิตรู้จักตนเอง มีจุดมุ่งหมำย มีแรงบันดำลใจในกำรเรียนและกำร
ทำงำน อดทน ไม่ย่อท้อต่อควำมยำกลำบำก สำมำรถปรับตัวและจัดกำร
อำรมณ์และควำมตึงเครียดภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือ
กดดันได้
• บัณฑิตสำมำรถตั้งเป้ำหมำย วำงแผน และดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
ของตนเอง ทีมงำน และองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ข้อจำกัดของ
ทรัพยำกรและวิธีกำรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของคุณธรรมจริยธรรม
• บัณฑิตสำมำรถคำดกำรณ์ถึงปัญหำ ผลกระทบตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้รวมทั้ง มีทัศนคติที่ดีและมีควำม สำมำรถในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
วำงแผนป้องกัน และแก้ไขสถำนกำรณ์หรือปัญหำเชิงรุก
E3 ทักษะด้านการทางาน
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก
• บัณฑิตต้องมีควำมรับผิดชอบ สำมำรถทำงำนเป็นทีม สำมำรถแก้ไขปัญหำ
และสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรทำงำน
-189-

คุณลักษณะบัณฑิต

คาอธิบาย
• บัณฑิตมีควำมชำนำญในกำรใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชำชีพและสำมำรถช่วยชี้แนะ
ฝึกฝนผู้อื่นให้สำมำรถปฏิบัติงำนใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชำชีพได้
ระดับปริญญำตรี
• บัณฑิตมีทักษะกำรเจรจำต่อรองและทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยได้
ในระดับดีมำกและภำษำอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควรเพื่อเจรจำต่อรอง
และสื่อสำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
• บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ที่รวมไปถึงเทคนิควิธีกำรทำงคณิตศำสตร์และ
สถิติและทักษะเฉพำะทำงที่ได้จำกกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ระดับปริญญำโท
• บัณฑิตมีทักษะกำรเจรจำต่อรองและทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยได้
ในระดับดีมำกและภำษำอังกฤษได้ในระดับดีเพื่อเจรจำต่อรองและสื่อสำรให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
• บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ที่รวมไปถึงเทคนิควิธีกำรทำงคณิตศำสตร์และ
สถิติและทักษะเฉพำะทำงที่ได้จำกกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงชำนำญ
ระดับปริญญำเอก
• บัณฑิตมีทักษะกำรเจรจำต่อรองและทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้ในระดับดีมำกเพื่อเจรจำต่อรองและสื่อสำรให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์
• บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ที่รวมไปถึงเทคนิควิธีกำรทำงคณิตศำสตร์และ
สถิติและทักษะเฉพำะทำงที่ได้จำกกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเชี่ยวชำญ
E4 ทักษะด้านการเรียนรู้
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก
• บัณฑิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกแหล่งต่ำง ๆ อยู่เสมอ
• บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในกำรเรียนรู้ที่ดีสำมำรถแยกแยะกลั่นกรอง
ข้อมูลที่ได้จำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงเหมำะสม
ระดับปริญญำตรี
• บัณฑิตติดตำมและรู้เท่ำทันควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ของตน/สำขำวิชำชีพ
และต่อยอดองค์ควำมรู้ได้
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• บัณฑิตสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมในกำรแสวงหำควำมรู้
และค้นคว้ำข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ระดับปริญญำโท
• บัณฑิตติดตำมและรู้เท่ำทันควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ของตน/สำขำวิชำชีพ
จำกงำนวิจัย และต่อยอดองค์ควำมรู้ได้
• บัณฑิตสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมในกำรสืบค้นและ
วิเครำะห์สำรสนเทศเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องและ
นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ระดับปริญญำเอก
• บัณฑิตติดตำมและรู้เท่ำทันควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ของตน/สำขำวิชำชีพ
จำกงำนวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม/องค์ควำมรู้ใหม่ได้
• บัณฑิตสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมในกำรสืบค้น วิเครำะห์
และสังเครำะห์สำรสนเทศเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
และนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร

นอกจำกนี้ ได้มีกำรประชุมเพื่อจัดทำ (ร่ำง) กำรกำหนดแนวทำงกำรประเมินตำมกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์มหำวิทยำลัยศิลปำกร เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 และวำงแผนในกำรถ่ำยทอดลงสู่คณะวิชำต่อไป
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มาตรการที่ 17. วิเคราะห์และทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 20. มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
20. มีแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

หน่วย
นับ
-

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
มีคณะกรรมกำรกำกับ มีคณะกรรมกำรแผน
ดูแลกำรดำเนินงำนด้ำน แม่บทเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำรสนเทศและกำร
และกำรสื่อสำร
สื่อสำร

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
คำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1352/2562 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนแผนกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย
3. กำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำนภำยใต้ แ ผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย
4. เสนออธิกำรบดีแต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะทำงำนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรฯ
มอบหมำย
ทั้งนี้ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2562 สรุปวำระสำคัญ ดังนี้
วำระ 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สืบเนื่อง
จำกกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ที่ปรึกษำจำกภำยนอก ได้ให้คำแนะนำว่ำ แผนแม่บทฉบับ
เดิมได้ถูกยกเลิกโดยมติค ณะรัฐ มนตรีแล้ว เพื่อให้ส อดคล้อ งกับแผนของรัฐ บำลจึง เห็นควรเปลี่ย นชื่อเป็น
แผนพัฒ นำดิจ ิทัล มติที่ป ระชุม รั บ ทรำบและให้ เปลี่ ยนแปลงชื่อ คณะกรรมกำรฯ เป็น “คณะกรรมกำร
แผนพัฒนำดิจิทัลมหำวิทยำลัยศิลปำกร” และดำเนินกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
วำระ 2.2 หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มติที่ประชุม รับทรำบและให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กำหนด
วำระ 4.1 กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2563
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำหรับปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ขอให้คณะนำส่งแผนกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำกเงินรำยได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และจัดทำ
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แผนจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแผนด้ำน IT ของคณะและสำนักงำน
อธิกำรบดี ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2562 เพื่อเสนอต่อฝ่ำยเลขำนุกำร และดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
วำระ 4.2 กรอบกำรจัดทำแผนแม่บทพัฒนำดิจิทัลมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2563-2566
มติที่ป ระชุม มอบหมำยผู้ รั บ ผิ ดชอบในกำรดำเนินงำนจัดทำกรอบแผนพัฒ นำดิจิทัล โดยให้ กอง
แผนงำนเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตำมวำระที่ 2.1 จึงได้จัดทำคำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ 1422/2562 ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนพัฒนำดิจิทัลมหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนแผนพัฒนำดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรด้ำนแผนพัฒนำดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
ตลอดจนแผนกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย
3. กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
4. เสนออธิกำรบดีแต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะทำงำนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรฯ
มอบหมำย
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ตัวชี้วัดที่ 22. ออกแบบระบบและกลไกเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผลลัพธ์
22. ออกแบบระบบและกลไกเพื่อรวบรวมข้อมูล
ระบบ
มีระบบ มีระบบ

สารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
RIS REG RIS REG
ดาเนินงานหลักของมหาวิทยาลัย
ERP
ERP
และอื่นๆ
ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัย ได้ ออกแบบระบบและกลไกเพื่อรวบรวมข้อมูล สำรสนเทศเข้ำสู่ฐ ำนข้อมูล ที่จำเป็น
ต่อกำรดำเนินงำนหลักของมหำวิทยำลัย โดยกำรดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2562 มีระบบสำรสนเทศที่จำเป็น
ต่อกำรดำเนินงำนหลักของมหำวิทยำลัย ดังนี้
1. ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์มหำวิทยำลัยศิลปำกร (Silpakorn University Research
Information System)
2. ระบบบริกำรกำรศึกษำ (REG) และแอปพลิเคชั่น สำหรับนักศึกษำ และคณำจำรย์ SU SMART
REG และ SU SMART
3. ระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร (Silpakorn University Enterprise Resource Planning: SU-ERP)
เป็นระบบที่เข้ำมำรองรับกำรทำงำนพื้นฐำนโดยส่วนใหญ่ของมหำวิทยำลัย ในระบบกำรงบประมำณ (Fund Management)
กำรพัสดุ (Material Management) กำรบัญชี และกำรเงิน (Financial Accounting) และกำรบัญชีบริหำร (Controlling)
สำนักงำนอธิกำรบดีได้ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำร โดยได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเป็น
Digital Transformation University โดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้พัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร
ได้แก่ โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศระยะที่ 1 (เรื่องเร่งด่วน) : กำรจัดหำระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร
และกำรพัฒนำระบบ กลไกและวิธีทำงำนด้ำนกำรงบประมำณ กำรพัสดุ กำรเงิน และกำรบัญชี และระบบ
ควบคุมภำยใน เพื่อพัฒนำและติดตั้งระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร SU-ERP ระบบใหม่ ซึ่งจะนำมำเสริมกับ
ระบบบริหำรงำนปัจจุบัน (SU-MIS)
4. ระบบตรวจสอบรำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร
5. รำยงำนสถำนะและรำยละเอียดกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร เป็นระบบที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรประกอบไปด้วยสถำนะต่ำง ๆ
6. ระบบ Silpakorn Intelligence Unit โดยนำโปรแกรม Power BI มำใช้ในกำรดำเนินกำรวิเครำะห์
สรุปผลข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว สำมำรถแสดงผลได้ทงั้ รูปแบบตำรำง Visualization กรำฟในรูปแบบต่ำง ๆ
และแผนที่ผ่ำน Website และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet เพื่อควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล พร้อมสำหรับ
กำรกำหนดกลยุทธ์ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจของผู้นำระดับสูงได้อย่ำงถูกต้อง
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มาตรการที่ 29. แนะนา และเชิญชวนให้คณาจารย์สร้าง Profile ใน Google scholar เพื่อเพิ่มเติม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และเป็นวิธีการหนึ่งในการ
เพิ่มจานวนการอ้างอิงของบทความ
30. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ และ
ทาง line
31. มีการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….
32. มีการจัดทาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการรับรองแล้วบนเว็บไซต์เพื่อนาไปสู่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดที่ 38. จานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
38. จานวนการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ชิ้น/เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
อย่ำงน้อย 80 208 ชิ้น/
ชิ้น/เรื่อง
เรื่อง

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ได้ดำเนินกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรงำน
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยสรุปผลกำรดำเนินกำรยื่นทรัพย์สินทำงปัญญำประจำปีกำรศึกษำ 2562 (ระหว่ำงวันที่
15 กรกฎำคม 2562 – 14 กรกฎำคม 2563) ได้ดำเนินกำรยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ จำนวน 208 เรื่อง
ดังนี้
1. สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 2 เรื่อง
2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 182 เรื่อง
3. อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง
4. ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง
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มาตรการที่ 33. คัดเลือกบรรณาธิการและกองบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงตามขอบเขต
ของวารสาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
พัฒนาวารสาร
34. ประชาสัมพันธ์วารสารให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง
35. กาหนดผู้ประสานงานติดต่อวารสารแต่ละฉบับอย่างชัดเจน
36. ออกวารสาร 3 ฉบับอย่างสม่าเสมอและตรงตามเวลาที่กาหนด
37. มี ก ารตรวจสอบความซ้ าซ้ อ นของทุ ก บทความ (Plagiarism) ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบโดยใช้
โปรแกรม Turnitin
38. คัดเลือกบทความที่ตรงตามขอบเขตและเงื่อนไขของวารสาร และมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการ
39. มีท าเนีย บหรื อ ฐานข้ อ มู ลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ยกตามสาขาเพื่อ ความรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานอ่านบทความ
ตัวชี้วัดที่ 39. จานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
39. จานวนบทความที่
บทควำม จำนวนบทควำมที่ส่งมำ จำนวนบทควำมที่
ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ตีพิมพ์จำก
ส่งมำตีพิมพ์จำก
ของมหาวิทยาลัย
บุคลำกรภำยใน 10
บุคลำกรภำยใน 29
บทควำม
บทควำม
และ
และ
บุคลำกรภำยนอก 100
บุคลำกรภำยนอก
บทควำม
153 บทควำม

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ได้ดำเนินกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรงำน
ด้ำนทรั พย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ โดยสรุ ป บทควำมที่ส่ ง มำตี พิมพ์ ในวำรสำรมีทั้ง บทควำมที่ มำจำกบุค ลำกรของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรและจำกบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 จำกบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยศิลปำกร จำนวน 29 บทควำม และ จำกบุคลำกรภำยนอก 153 บทควำม ดังนี้
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วารสารของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
Humanities, Arts and Social
Sciences Studies (HASSS)
Science, Engineering and
Health Studies (SEHS)
รวม

จานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562
20
121
9

32

29

153
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ตัวชี้วัดที่ 40. จานวนวารสารในฐานข้อมูล Scopus
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
40. จานวนวารสารในฐานข้อมูล Scopus

วำรสำร

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ผลลัพธ์
อย่ำงน้อย
2 วำรสำร

2 วำรสำร

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
ฐำนข้อมูล Scopus เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ และใช้เป็น
ตัวชี้วัดคุณภำพของวำรสำร
ปัจจุบันวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกรที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus มีจำนวน 2 วำรสำร ได้แก่
1. วำรสำร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)
2. วำรสำร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS)
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
มาตรการที่ 41. วิเคราะห์ และทบทวนความคุ้มทุนและความคุ้มค่าของแต่ละหลักสูตร โดยจัดทารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรให้ครบถ้วนและวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ตัวชี้วัดที่ 43. ทุกคณะวิชาส่วนงานได้นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ตัวชี้วัด
หน่วย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
นับ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
43. ทุกคณะวิชาส่วนงานได้นา คณะ
มีกำรนำข้อมูล
คณะดำเนินกำรนำต้นทุน

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อ
วิชำ ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
ต่อหน่วยไปใช้ในปี
หลักสูตรไปวิเคราะห์เพื่อใช้
หลักสูตรไปใช้
กำรศึกษำ 2562 จำนวน
ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ครบถ้วนทุกส่วนงำน 15 คณะ เสนอต้นทุนต่อ
หน่วยต่อหลักสูตร ปี
กำรศึกษำ 2562 เข้ำที่
ประชุม กบม. ครั้งที่
22/2563 วันอังคำรที่ 1
ธันวำคม 2563
และคณะมีกำรนำต้นทุนต่อ
หน่วยไปใช้วำงแผนเพื่อกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
ปีกำรศึกษำ 2561 คณะดำเนินกำรนำต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ในในกรวิเครำะห์และทบทวนควำมคุ้มทุน
สำหรับวำงแผนกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 10 คณะ ได้แก่ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสำรสนแทศและกำรสื่อสำร คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ คณะโบรำณคดี คณะเภสัช
ศำสตร์ คณะมัณฑนศิล ป์ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะอักษรศำสตร์ วิทยำลั ย
นำนำชำติ และบัณฑิตวิทยำลัย
และใน ปีกำรศึกษำ 2562 ได้เสนอข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร เข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 16/2563 วันอังคำรที่ 1 กันยำยน 2563 และมหำวิทยำลัยได้ขอควำมอนุเครำะห์
ให้คณะวิชำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรนำต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562 ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
กำรพัฒนำ เช่น ด้ำนควำมคุ้มทุน กำรจัดสรรทรัพยำกร/อัตรำกำลัง ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลในปีกำรศึกษำ 2563
โดยมีคณะดำเนินกำรนำต้นทุนต่อหน่ วยไปใช้ จำนวน 15 คณะ เสนอต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร
ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 22/2563 วันอังคำรที่ 1 ธันวำคม 2563 คณะมีกำรนำต้นทุนต่อ
หน่วยไปใช้วำงแผนเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ตัวชี้วัดที่ 46. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด
46. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ
ผลกำร
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ผลลัพธ์
ควำมพึง ควำมพึง
พอใจ
พอใจ
≥3.51
4.01

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนอธิกำรบดี มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เป็นประจำทุกปี โดยมีกำรประเมิน
4 ด้ำน คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร และได้มีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดในกำรประเมินกำรให้บริกำรตำมภำรกิจหลักของแต่ละกอง ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 พบว่ ำ จำกกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำร จ ำนวน 11 กอง มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถำม จำนวน 2,175 คน โดยเป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย จำนวน 1,023 คน นักศึกษำ จำนวน
1,010 คน ศิษย์เก่ำ จำนวน 90 คน บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลั ย จำนวน 40 คน และไม่ระบุสถำนภำพ
จำนวน 12 คน มีผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักงำนอธิกำรบดี อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.01 คิด
เป็นร้อยละ 80.16 (สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำซึ่งมีค่ำเฉลี่ย 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.42) โดยมีผลเรียงลำดับตำมรำย
ด้ำน ดังนี้
1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก ร้อยละ
79.75 ค่ำเฉลี่ย 3.99
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก ร้อยละ 80.58 ค่ำเฉลี่ย
4.03
3. ควำมพึง พอใจด้ ำนสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก มีผ ลกำรประเมิน อยู่ ใ นระดั บมำก ร้อ ยละ 78.98
ค่ำเฉลี่ย 3.95
4. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก ร้อยละ 81.20 ค่ำเฉลี่ย
4.06
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มาตรการที่ 47. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาที่ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcomebased education) และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเกณฑ์ AUN-QA
48. การติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัดที่ 52. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผลลัพธ์
52. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ≥ ร้อยละ ร้อยละ

คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
40
45.37
ผลการดาเนินงาน
ปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีหลักสูตรที่รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 93
หลักสูตร จำกหลักสูตรทั้งหมดที่รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 205 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
45.37
93
X 100 = 45.37
205
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มาตรการที่ 50. สนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการสื่อสารและ
ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนตามศาสตร์แต่ละสาขา
51. มหาวิ ท ยาลั ย และคณะด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 56. จานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตรต่อภาคการศึกษา
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย ผลลัพธ์
56. จานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่ง
โครงกำร /
14
43

เรียนรู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
กิจกรรม / โครงกำร/ โครงกำร/
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรต่อภาค
แหล่งเรียนรู้ กิจกรรม/ กิจกรรม/
การศึกษา
แหล่ง
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
ปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยศิลปำกรมีผลกำรดำเนินกำรจัด โครงกำร/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้
สนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษนอกหลักสูตรต่อภำคกำรศึกษำ จำนวน 43 โครงกำร/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้
(รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน)
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คาอธิบายตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562
โครงร่างองค์กร
มาตรการที่ 1. วิเคราะห์ตนเองในระดับมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ระบบการนาองค์กรของมหาวิทยาลัย
3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนกลยุทธ์ สู่บุคลากร
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และพึงมีในอนาคต
4. ประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัดที่ 1. ผลสาเร็จของการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : ดำเนินกำรจัดทำ OP
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
ควำมสำเร็จของผลกำรดำเนินงำนกำรจัดทำโครงร่ำงองค์กร (OP) มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตำมเกณฑ์
EdPEx
ปีการศึกษา
ปีกำรศึกษำ 2562

การดาเนินการ
1. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย
2. ดำเนินกำรจัดทำโครงร่ำงองค์กร มหำวิทยำลัยศิลปำกร

แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดทำโครงร่ำงองค์กร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนงบประมำณและยุทธศำสตร์
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กร
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หมวด 1 การนาองค์กร
มาตรการที่ 6. กาหนดกลยุทธ์การถ่ายทอดแนวคิดตามเกณฑ์ EdPEx สู่ผู้บริหารทุกระดับทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยยึดหลักค่านิยมเรื่องมุมมองเชิงระบบ การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
7. มีระบบและกลไกในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ทั้งระดับ
สถาบัน และคณะ/ส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในแต่ละปีการศึกษา
หน่วยนับ : ร้อยละ
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : ร้อยละ 60
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
ควำมส ำเร็ จ ของผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย ศิ ล ปำกร
เพื่อผลักดันผลสัมฤทธิ์ด้ำน ACADEMIC REPUTATION AUN QA EdPEx และ QS
วิธีการคานวณ
(จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ในปีกำรศึกษำนั้น)
(จำนวนตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกรทั้งหมด
ในปีกำรศึกษำนั้น)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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X 100

หมวด 2 กลยุทธ์
มาตรการที่ 11. กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 8. มียุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง Social Impact
หน่วยนับ : เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : กำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัย
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถดำเนินกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ของ
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดทำทิศทำงกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรวิจัย นวัตกรรม และกำรสร้ำงสรรค์ ว่ำ “Creativity in Reality
for Life and Sustainability กำรสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนควำมจริง เพื่อคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนผลกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย โดยจัดทำทิศทำงกำรวิจัย นวัตกรรม
และกำรสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร และวิเครำะห์ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรวิจัยตำม
ช่วงเวลำที่กำหนดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกำรวิจัยนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์
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มาตรการที่ 13. กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด การยกระดับการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล โดยเริ่มจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ ยึดหลัก
เข้าใจ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นผู้นาในการกาหนดทิศทาง และนโยบาย
ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
14. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 10. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
มหำวิทยำลั ย ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิล ปวัฒ นธรรมของ
มหำวิทยำลัยที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นอันเป็นผล
จำกคณะกรรมกำรฯ ชุดดังกล่ำว
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ/ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนงบประมำณและยุทธศำสตร์
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
- คณบดี
- ผู้อำนวยกำรหอศิลป์
- ผู้อำนวยกำรสถำบันศิลปสถำปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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มาตรการที่ 16. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 18. มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หน่วยนับ : เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
คุณลักษณะบัณฑิตหรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate attributes) หมำยถึง ลักษณะ
จำเป็นที่บัณฑิตพึงมี ได้แก่ ควำมรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมที่บัณฑิตพึงมีเมื่อจบกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
เพื่อสำมำรถนำไปประยุกต์กับกำรใช้ชีวิต และกำรทำงำนในอนำคต
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำ
ทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำส่งเสริมให้เหมำะสมกับระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกป่วนที่เกิดจำกกระแสโลกำภิวัตน์ ดังนั้นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จึงประกอบด้วย
ทักษะ 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) 2) ทักษะ
สำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) 3) ทักษะชีวิตและอำชีพ
(Life and career skills)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยตำมกรอบกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วยกำรมี
ควำมรู้มีทักษะต่ำง ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม มี จิตสำธำรณะ มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย สำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศ สำมำรถทำงำน
ใฝ่เรีย นรู้ประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้รวมถึงเน้นทักษะด้ำนกำรคิด ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ และกำรคิดผลิตภำพ
มหำวิทยำลัย มีระบบและกลไกกำรพัฒนำนักศึกษำให้ เป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตำมที่ มหำวิ ทยำลั ย ก ำหนด โดยได้ ร่ ำ งกรอบคุ ณลั ก ษณะบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงค์ ของมหำวิท ยำลั ย ศิล ปำกร
สำมำรถแทนได้ ด้ ว ยค ำว่ ำ “CREATIVE” ก ำหนดจำกปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน อั ต ลั ก ษณ์ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้ำหมำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ผนวกกับข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรผลิตบัณฑิตจำกกลุ่ มที่สำคัญต่ำง ๆ ซึ่งรวมไปถึงนโยบำยและยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับ อุดมศึกษำของประเทศ โดยมีผลลัพธ์ที่คำดหวังเพื่อสร้ ำงบัณฑิตที่มี คุณลั กษณะเป็ น “ผู้ นำแห่ งกำร
สร้ำงสรรค์ (Creative leader)”
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ ทบทวน และกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร จัดทำระบบและกลไกกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด หรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมควำมสำเร็จของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร

ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วังท่ำพระ
- คณบดี
- ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ
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มาตรการที่ 17. วิเคราะห์และทบทวนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 20. มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : มีคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
มีคณะกรรมกำรกำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนสรุปกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
2. รำยงำนสำระสำคัญของกำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลแผนพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กร
- ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัดที่ 22. ออกแบบระบบและกลไกเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อการดาเนินงานหลัก
ของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : ระบบ
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : มีระบบ REG RIS ERP
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรวิเครำะห์สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เช่น
REG RIS ERP
ระบบบริ ก ารการศึ ก ษา (Registrar) ระบบทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำออนไลน์ เป็ น ระบบที่ ค รบวงจร
ครอบคลุมตั้งแต่กำรรับนักศึกษำ จนถึงกำรออกปริญญำบัตร รองรับกำรบริกำรกำรศึกษำ ที่มีหลำยวิทยำเขต
รองรับกำรจัดกำรกำรศึกษำ หลำย ๆ ระดับกำรศึกษำ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Research
Information System : SU-RIS) ระบบฐำนข้อมูลสำหรับสืบค้นโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Silpakorn University Enterprise Resource Planning : SU-ERP)
ระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร ด้ำนงบประมำณ กำรพัสดุ กำรเงินและกำรบัญชี และระบบควบคุมภำยใน
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนระบบฐำนข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรวิเครำะห์สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เช่น REG RIS ERP
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กร
- ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยคลัง

-210-

มาตรการที่ 29. แนะนา และเชิญชวนให้คณาจารย์สร้าง Profile ใน Google scholar เพื่อเพิ่มเติม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม
จานวนการอ้างอิงของบทความ
30. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ และ
ทาง line
31. มีการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….
32. มีการจัดทาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการรับรองแล้วบนเว็บไซต์เพื่อนาไปสู่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดที่ 38. จานวนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยนับ : ชิ้น/เรื่อง
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : อย่ำงน้อย 80 ชิ้น/เรื่อง
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
ทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property) หมำยถึง ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้ำงสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญำและควำมชำนำญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของกำรสร้ำงสรรค์
หรือวิธีในกำรแสดงออก ทรัพย์สินทำงปัญญำอำจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้ำต่ำงๆ หรือ
ในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริกำร แนวคิดในกำรดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม เป็นต้น
ประเภทของทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้แก่ ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม (Industrial Property) และ
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ซึ่งในสถำบันอุดมศึกษำเป็นสถำนที่ผลิตงำนประเภทลิขสิทธ์เป็นจำนวนมำก แต่กำรพัฒนำ
หรือต่อยอดด้ำนอุตสำหกรรมจำเป็นต้องมีทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม ซึ่งได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) โดยจะมีประเภท
สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ควำมหมำยของตั ว ชี้ วั ด นี้ จึ ง หมำยถึ ง สิ ท ธิ บั ต ร (Patent) ไม่ ว่ ำ จะเป็ น สิ ท ธิ บั ต รกำรประดิ ษ ฐ์
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำตำมข้อกำหนดของ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำในปีกำรศึกษำ 2562
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของจ ำนวนกำรยื่ น ขอขึ้น ทะเบียนลิ ขสิ ทธิ์ และเครื่องหมำยกำรค้ ำ สิ ทธิบัตรกำรประดิษ ฐ์
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนตำมข้อกำหนดของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
ในปีกำรศึกษำ 2562
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ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
-รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
- คณบดี
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์
- ฐำนข้อมูล RIS ซึ่งระบุเลขที่สิทธิบัตร, วันที่ขอรับสิทธิบัตร, ชื่อสิ่งประดิษฐ์/กำรออกแบบ, ผู้ประดิษฐ์/
ออกแบบ (พร้อมสำเนำเอกสำร / หลักฐำน)
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มาตรการที่ 33. คัดเลือกบรรณาธิการและกองบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงตามขอบเขต
ของวารสาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุง
พัฒนาวารสาร
34. ประชาสัมพันธ์วารสารให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง
35. กาหนดผู้ประสานงานติดต่อวารสารแต่ละฉบับอย่างชัดเจน
36. ออกวารสาร 3 ฉบับอย่างสม่าเสมอและตรงตามเวลาที่กาหนด
37. มี ก ารตรวจสอบความซ้ าซ้ อ นของทุ ก บทความ (Plagiarism) ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบโดยใช้
โปรแกรม Turnitin
38. คัดเลือกบทความที่ตรงตามขอบเขตและเงื่อนไขของวารสาร และมีเนื้อหาที่ มีประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการ
39. มีท าเนีย บหรื อ ฐานข้ อ มู ลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ยกตามสาขาเพื่อ ความรวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานอ่านบทความ
ตัวชี้วัดที่ 39. จานวนบทความที่ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ : บทควำม
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : จำนวนบทควำมที่ส่งมำตีพิมพ์ จำกบุคลำกรภำยใน 10 บทควำม และ
จำกบุคลำกรภำยนอก 100 บทควำม
ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562
คาอธิบาย :
ปัจจุบันวำรสำรวิชำกำรในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติที่มหำวิทยำลัยศิลปำกรดำเนินกำรมีจำนวน
ทั้งสิ้น 2 วำรสำร ได้แก่
1. วำรสำร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)
2. วำรสำร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS)
บทควำมที่ส่งมำตีพิมพ์ในวำรสำรมีทั้งบทควำมที่มำจำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัยศิลปำกรและจำก
บุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของจำนวนบทควำมที่ส่งผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรของมหำวิทยำลัย (จำแนกเป็นบุคลำกรภำยใน
และบุคลำกรภำยนอก)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์
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ตัวชี้วัดที่ 40. จานวนวารสารในฐานข้อมูล Scopus
หน่วยนับ : วำรสำร
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : อย่ำงน้อย 2 วำรสำร
ช่วงเวลา : ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562
คาอธิบาย :
ฐำนข้อมูล Scopus เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ และใช้เป็น
ตัวชี้วัดคุณภำพของวำรสำร
ปัจจุบันวำรสำรวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยศิลปำกรดำเนินกำรมีจำนวนทั้งสิ้น 3 วำรสำร ได้แก่
3. วำรสำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร (Silpakorn University Journal)
4. วำรสำร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)
5. วำรสำร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS)
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของจำนวนวำรสำรมหำวิทยำลัยศิลปำกรในฐำนข้อมูล Scopus (นับซ้ำได้)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
มาตรการที่ 41. วิเคราะห์ และทบทวนความคุ้มทุนและความคุ้มค่าของแต่ละหลักสูตร โดยจัดทารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรให้ครบถ้วนและวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ตัวชี้วัดที่ 43. ทุกคณะวิชาส่วนงานได้นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ
หน่วยนับ : คณะวิชำ
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : มีกำรนำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรไปใช้ครบถ้วนทุกส่วนงำน
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหำวิทยำลัย สำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดทำคำขอ
งบประมำณ และเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในกำรจัดลำดับมหำวิทยำลัยจำกกำรใช้ต้นทุน โดยกำรวิเครำะห์
ต้นทุนต่อหน่วยมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
กองคลัง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ดำเนินกำรคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งทุกสิ้นปีกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อ พัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
คณะนำข้อมูล ต้น ทุน ต่อหน่ว ยต่อหลักสูตร ไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรพัฒ นำ เช่น ด้ำนควำมคุ้มทุน
กำรจัดสรรทรัพยำกร/อัตรำกำลัง ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล เป็นต้น และรำยงำนกำรนำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
ต่อหลักสูตรไปใช้ประโยชน์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยคลัง
- คณบดี
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ตัวชี้วัดที่ 46. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หน่วยนับ : ผลกำรประเมิน
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : ควำมพึงพอใจ ≥3.51
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
"กำรวัดควำมไม่พึงพอใจเป็นสิ่งที่มีควำมสำคัญ สำเหตุที่เรำต้องวัด "ควำมไม่พึงพอใจ" แยกจำกกำร
วัดระดับควำมพึงพอใจในแบบสอบถำม เนื่องจำกหำกมีผลกำรวัดควำมพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำ ก็ต้องนำมำ
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข แต่ส่วนมำกลูกค้ำก็ยังจะใช้บริกำรของเรำอยู่ แต่ควำมไม่พึ งพอใจ จะเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่ต้องพิจำรณำแก้ไขปัญหำโดยด่วน ก่อนที่ลูกค้ำจะไม่ใช้บริกำรของเรำ หรือเกิดกำรบอกต่อในทำงลบต่อ
องค์กรของเรำ" (EdPEx Quote: รศ.ปรียำนุช แย้มวงษ์)
แนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยทุกกองภำยใต้
สำนักงำนอธิกำรบดีเก็บข้อมูลควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจจำกผู้รับบริกำรโดยตรง ให้ครบถ้วน
แนวทางการรายงานผลการดาเนินการ
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทุกกลุ่มของทุกกองภำยใต้สำนักงำนอธิกำรบดี
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
- ผู้อำนวยกำรกอง
- ส่วนงำนภำยใต้สำนักงำนอธิกำรบดี
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มาตรการที่ 47. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาที่ใ ช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เ ป็นฐาน (Outcomebased education) และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และเกณฑ์ AUN-QA
48. การติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์ AUN-QA
ตัวชี้วัดที่ 52. ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
หน่วยนับ : ร้อยละ
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : ร้อยละ 40
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
มหำวิ ทยำลั ย ได้ กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนิ นงำนในกำรยกระดั บมำตรฐำนหลั กสู ต ร
เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล โดยใช้เกณฑ์ AUN QA ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน
(ASEAN University Network) ได้พัฒ นำขึ้ นโดยอำศัยแนวคิด และหลั กกำรของ Outcome-based
education (OBE) เพื่อใช้ในกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ที่คำดหวังให้เกิดกับตัวผู้เรียน (Expected Learning Outcomes) เป็นสำคัญ กำรประเมินคุณภำพใช้ระบบ
กำรประเมินจำกระดับคะแนน 7 ระดับ โดยระดับคะแนน 4 หมำยถึง หลักสูตรมีกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ฯ
อย่ำงครบถ้วน ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 4 หมำยถึง ต้องปรับปรุง และระดับคะแนนสูงกว่ำ 4 หมำยถึงหลักสูตร
มีกำรดำเนินงำนที่ดีกว่ำเกณฑ์ฯ โดยระดับคะแนน 7 บ่งบอกถึงคุณภำพของหลักสูตรในระดับ World Class
ปัจจุบันเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรใช้เวอร์ชัน 3.0 ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังนี้
1. Expected learning outcomes
7. Support staff quality
2. Program specification
8. Student quality and support
3. Program structure and content
9. Facilities and infrastructure
4. Teaching and learning approach
10. Quality enhancement
5. Student assessment
11. Output
6. Academic staff quality
ทั้งนี้ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
Outcome-based education และเกณฑ์ AUN QA ตลอดจนกำรอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับ
หลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA แก่สถำบันอุดมศึกษำที่เป็นสมำชิก ทปอ. อย่ำงต่อเนื่อง และมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรได้จัดกำรอบรมต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้กับคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนภำยในมหำวิทยำลัยตั้งแต่
ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นมำ เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรสู่มำตรฐำนสำกล
ในกำรจัดทำหลักสูตร มหำวิทยำลัยได้กำหนดให้หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงมำกที่จะเปิดสอน
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป จัดทำ มคอ.2 ตำมรูปแบบและแนวทำงที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA
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ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบปรับปรุง สำมำรถใช้ มคอ.2 ฉบับปัจจุบันในกำรดำเนินงำนและรับกำรประเมิน
ด้วยเกณฑ์ AUN QA ได้
อย่ำงไรก็ตำม ทุกหลักสูตรยังคงต้องมีผลกำรประเมิน “ผ่ำน” องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทุกปีกำรศึกษำ
วิธีการคานวณ :
จำนวนหลักสูตรที่รับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN QA* ในแต่ละปีกำรศึกษำ x 100
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับกำรประเมินคุณภำพในแต่ละปีกำรศึกษำ
กำรดำเนินกำรมีเป้ำหมำยควำมสำเร็จ ดังนี้
ปีกำรศึกษำ 2562 มีหลักสูตรที่รับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN QA* > ร้อยละ 40
ปีกำรศึกษำ 2563 มีหลักสูตรที่รับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN QA* > ร้อยละ 70
ปีกำรศึกษำ 2564 ทุกหลักสูตรรับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN QA* ร้อยละ 100
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้กำหนดหลักสูตรที่จะรับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN QA ในแต่ละปีกำรศึกษำ
เรียบร้อยแล้วและจะนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยภำยในปีกำรศึกษำ 2561
หมำยเหตุ * หมำยถึง นั บรวมจำนวนหลั กสู ตรที่ได้รับกำรรับรองโดยสภำวิช ำชีพ และหลักสูตรที่รับกำร
ประเมินคุณภำพด้วยเกณฑ์มำตรฐำนสำกลอื่น ๆ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำ
- คณบดี
- ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนวิชำกำร
- กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- จำนวนหลักสูตรที่รับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ สกอ. AUN QA และอื่น ๆ ในแต่ละปีกำรศึกษำ
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มาตรการที่ 50. สนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการสื่อสารและ
ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนตามศาสตร์แต่ละสาขา
51. มหาวิ ท ยาลั ย และคณะด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา
ตั ว ชี้วั ด ที่ 56. จ านวนโครงการ/กิจ กรรม/แหล่ งเรี ย นรู้ สนั บ สนุ น การพัฒ นาทั กษะภาษาอัง กฤษนอก
หลักสูตรต่อภาคการศึกษา
หน่วยนับ : โครงกำร / กิจกรรม / แหล่งเรียนรู้
เป้าหมายปีการศึกษา 2562 : 14 โครงกำร / กิจกรรม / แหล่งเรียนรู้
ช่วงเวลา : ปีกำรศึกษำ 2562
คาอธิบาย :
ในกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และทักษะภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำทุกระดับปริญญำ โดยเฉพำะ
นักศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
อย่ำงมีคุณภำพและแข่งขันได้ ดังนั้นกำรจัดระบบและกลไกผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษำจึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
โครงกำรหรือกิจกรรมที่สนับ สนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษำมีได้
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น จัดอบรมเตรียมสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษก่อนสำเร็จกำรศึกษำ (TOEFL, IELTS,
TOEIC), กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร, กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำหรืออำจำรย์ต่ำงประเทศ, กิจกรรมค่ำย
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น
แหล่ งเรี ย นรู้ ที่ส นั บ สนุ น กำรพัฒ นำทักษะภำษำอั งกฤษนอกหลั กสู ตรให้ กับ นักศึ กษำ เช่ น จั ดหำ
โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนและกำรทดสอบภำษำอังกฤษเพื่อบริกำรนักศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำย จัดทำสื่อ
ภำษำอังกฤษเพื่อเผยแพร่ทำงเสียงตำมสำยและระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และบทเรีย นออนไลน์
เป็นภำษำอังกฤษสำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ active learning หรือเรียนตำมอัธยำศัย
วิธีการคานวณ :
ผลรวมของจำนวนโครงกำร/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
นอกหลักสูตรในภำคกำรศึกษำต้นและภำคกำรศึกษำปลำย ในปีกำรศึกษำนั้น
ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำน) :
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำ
- คณบดี
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