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ค าน า 
 

   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร มีความส าคัญในการด าเนินงาน 
เพ่ือติดตามและประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายในการ
บริหารมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด  และช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธี
ปรับปรุงงาน และบริหารจัดการนโยบาย แผนงาน โครงการให้ได้ผลในระยะต่อไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมิน
ความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ตัวชี้วัด จึงได้ติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนา รวมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่ามีการด าเนินการแล้วหรือมีความก้าวหน้าของการด าเนินการมาก
น้อยเพียงใด  
   การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย และการปรับทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 
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สว่นที ่1  
ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัแผนพฒันามหาวทิยาลยัศิลปากร   

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ในระดับ 4 ดาว ดาว - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคณุภาพตาม
เกณฑ์ AUN QA 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การประเมิน QS Star Rating โดยได้ด าเนินการใน

ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ QS  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนในการเข้ารับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีการ

เตรียมความพร้อมด้วยการประเมินตนเองภายใต้เกณฑ์ประกันคุณภาพในระบบข้างต้นนั้น ส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากการจัดท ารายงานประจ าปีที่

เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (SAR) และการ

สอบถามเพ่ิมเติมจากคณะและส่วนงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งผลการประเมินตนเองในช่วงปี 2559–2560 ได้ผลดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ Stars 
Teaching 150 82.37 3 

Employability 150 90.26 4 
Research 150 47.70 2 

Internationalization 150 17.44 1 
Facilities 100 80.00 5 

Specialist Criteria 200 30.00 1 
เลือก 2 หมวด จาก 4 หมวดต่อไปนี ้ 100 58.7  

Arts & Culture 50 28.71 3 
Innovation 50 0.00 0 

Social Responsibility 50 30.00 4 
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ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ Stars 
Inclusiveness 50 20.00 3 

Overall 1000 406.49 3 

 

 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรที่จะปรับเปลี่ยนใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ์ AUN QA  มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นความส าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ที่ร้อยละ 40 

หรือประมาณ 78 หลักสูตร ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมขับเคลื่อน

การด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการน าเกณฑ์ AUN QA ไปใช้ รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์ EdPEx ในโครงการ

สัมมนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

และที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อ

หลักสูตรที่จะเริ่มรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA ในปีการศึกษา 2562–2564 แก่ทุกคณะ 

  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA แก่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและ

การด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN QA  เมื่อวันที่ 

7-8 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมอาจารย์ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการของ Outcome-Based Education และ AUN QA ให้สามารถพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร/ด าเนินการหลักสูตรตามแนวทางดังกล่าวได้ 
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เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 จ านวนโครงการทีม่ีระดับความส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่อธิการบดีก าหนด 

โครงการ - 
(เริ่มปี 61) 

4 - 

2.2 จ านวนโครงการบรูณาการเชิงพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็น    
แกนน าร่วมกับหน่วยงานในภูมภิาค 

โครงการ - 
(เริ่มปี 61) 

2 - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งคือมุ่งหวังให้

เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ  

บูรณาการงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม ดังนี้ 

  1. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม” เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพ่ือแสดง

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมมือกันน าศักยภาพและองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

เพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

  2. โครงการ “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัด

นครปฐม” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เพ่ือแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการน าองค์ความรู้ของ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์พัฒนาจังหวัดนครปฐมและ

พ้ืนที่ภาคกลาง 

  3. โครงการทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ระหว่างวันที่ 28-30 

สิงหาคม 2560  โดยได้จัดแสดงผลงานนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา Solar Energy พลิกชีวิตให้ดีขึ้น : บาง

กระทุ่มโมเดล" โครงการ Talent Mobility   โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) 

การแสดงชิ้นงานเซรามิกเคลือบผลึก ผลงานบูรณาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ 

  4. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี” เป็นโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้งบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวน 4 โครงการ  44,452,000 บาท ดังนี้ 

4.1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 450,000 บาท 
4.2 การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจังหวัดเพชรบุรี 450,000 บาท 
4.3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 37,000,000 บาท 
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4.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว ใน
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเกษตรแม่นย าสูง (คณะสัตวศาสตร์ฯ) 6,552,000 บาท  

  และยังได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางจากอ าเภอเมืองสู่หาดเจ้าส าราญ จ านวน 7,000,000 บาท 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการเชิงพ้ืนที่

ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค ได้แก่ 

  1. โครงการพัฒนาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่ง

มหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ

ศึกษาศาสตร์ พัฒนาครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใช้

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลการด าเนิน

โครงการในครั้งนี้ พบว่า ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

  2. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี” เป็นโครงการบูรณาการซึ่งมหาวิทยาลัย

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้งบประมาณบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จ านวน 4 โครงการ 44,452,000 บาท ดังนี้ 

2.1 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 450,000 บาท  

2.2 การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจังหวัดเพชรบุรี 450,000 บาท  

2.3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 37,000,000 บาท  

2.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว ใน
พ้ืนที่ จั ง ห วั ด เพช รบุ รี  โ ด ย ใช้ เ ทคนิ ค เ กษตรแม่ นย า สู ง  คณะสั ต วศ าสตร์ แล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 6,552,000 บาท  

  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง

เส้นทางจากอ าเภอเมืองสู่หาดเจ้าส าราญ “ฟ้ืนชีวิต คืนชีวา เมืองเพชรบุรีสู่หาดเจ้าส าราญ” จากงบประมาณ

บูรณาการ จ านวน 7,000,000 บาท  
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เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม (ไมร่วมงบบุคลากร 
คิดจากปีฐาน 2560) 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

3.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 63) 

- - 

3.3 จ านวนผลงาน/รางวัลในนามของมหาวิทยาลยั ในด้านที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ผลงาน/
รางวัล 

ไม่ได้
ก าหนดเป้า
ไว้ในแผนฯ 

- - 

3.4 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

3.5 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ปัญหาตามที่ สตง.ให้
ข้อเสนอแนะต่องบการเงินของมหาวิทยาลัย ในช่วงที่
อธิการบดีรับผิดชอบ 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายได้รับจริง (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน 

1,340,076,239.41 บาท  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้รับจริง  (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน 

1,343,088,905.78 บาท โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน 3,012,666.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 จ าแนกตาม

คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

หน่วยงาน 
เงินรายได้รับจริง จ านวนเงิน 

ทีเ่พ่ิมขึ้น/ลดลง  
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง ปี 2559 ปี 2560 
1 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 1,308,333.25  1,399,888.22  91,554.97  7.00 
2 ส านักงานอธิการบด-ีกองทุน

วิจัยและสร้างสรรค ์
59,489,088.81 58,009,696.50 -1,479,392.31 -2.49 

 
3 ส านักงานอธิการบดี (งบกลาง) 57,531,070.22 31,272,228.00  -26,258,842.22 -45.64 
4 กองกลาง 16,300,132.11 19,000,593.91 2,700,461.80  16.57 
5 กองแผนงาน 7,019,051.39 5,028,826.03 -1,990,225.36 -28.35 
6 กองบริการการศึกษา 9,556,225.30  13,964,111.28  4,407,885.98  46.13 
7 กองกิจการนักศึกษา 24,379,010.55 22,518,998.35 -1,860,012.20 -7.63 
8 ส านักหอสมุดกลาง 22,875,548.46  21,423,733.24 -1,451,815.22 -6.35 
9 กองงานวิทยาเขต 15,116,552.08 52,625,094.41 37,508,542.33  248.13 
10 กองการเจ้าหน้าที ่ 4,501,929.66 3,231,282.52  -1,270,647.14 -28.22 
11 กองคลัง 48,395,451.96 83,170,904.20 34,775,452.24  71.86 
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ล า 
ดับ 

หน่วยงาน 
เงินรายได้รับจริง จ านวนเงิน 

ทีเ่พ่ิมขึ้น/ลดลง  
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง ปี 2559 ปี 2560 
12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 2,437,127.85  826,424.10  -1,610,703.75 -66.09 
13 กองนิติการ 1,982,373.01 1,047,856.46 -934,516.55 -47.14 
14 กองบริการอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 
13,494,688.65 19,001,591.82 5,506,903.17 40.81 

 
15 ส านักงานประกันคณุภาพ

การศึกษา 
1,750,698.70 2,408,969.13  

 
658,270.43 37.60 

 
16 สภาคณาจารย ์ 932,139.99  1,293,456.56 361,316.57 38.76 
17 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,550,565.91 2,923,160.30 372,594.39 14.61 
18 ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 23,795,326.00 25,579,616.02 1,784,290.02  7.50 
19 ส านักบริการวิชาการ 3,695,141.59  3,836,248.98 141,107.39 3.82 
20 หอศิลป ์ 2,724,160.51 3,206,632.02  482,471.51 17.71 
21 โรงเรียนสาธิต 25,291,207.11  24,834,747.24 -456,459.87 -1.80 
22 โครงการจดหมายเหต ุ 496,936.03 756,627.20  259,691.17 52.26 
23 ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุร ี
48,328,041.58 48,118,214.49 -209,827.09 -0.43 

24 คณะจติรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

20,291,221.59 16,344,920.88 -3,946,300.71 -19.45 
 

25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 20,156,299.70 17,977,409.71 -2,178,889.99 -10.81 
26 คณะโบราณคด ี 17,730,970.06 17,395,307.06  -335,663.00 -1.89 
27 คณะมณัฑนศลิป ์ 45,995,757.40 43,252,580.33 -2,743,177.07 -5.96 
28 คณะดุริยางคศาสตร ์ 59,252,401.54 50,015,006.65  -9,237,394.89 -15.59 
29 วิทยาลัยนานาชาต ิ 76,229,952.40  56,439,923.13 -19,790,029.27 -25.96 
30 บัณฑิตวิทยาลัย 26,084,882.82 28,314,568.88  2,229,686.06 8.55 
31 คณะอักษรศาสตร ์ 64,051,330.80 75,451,904.09 11,400,573.29 17.80 
32 คณะศึกษาศาสตร ์ 90,683,066.92 90,582,601.84 -100,465.08 -0.11 
33 คณะวิทยาศาสตร ์ 64,985,059.75 74,020,461.27 9,035,401.52  13.90 
34 คณะเภสัชศาสตร ์ 76,663,680.98 60,770,832.10 -15,892,848.88 -20.73 
35 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
121,533,862.56  

 
105,545,696.45  

 
-15,988,166.11 -13.16 

36 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

15,755,139.00 17,969,119.92 2,213,980.92 14.05 
 

37 คณะวิทยาการจัดการ 152,528,316.85 154,106,729.60 1,578,412.75 1.03 
38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
94,183,496.32  

 
89,422,942.89  

 
-4,760,553.43 

 
-5.05 

 
รวมท้ังสิ้น 1,340,076,239.41 1,343,088,905.78 3,012,666.37 0.22 
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อ้างอิงข้อมูล  :  งานงบประมาณ กองคลัง (เงินรายได้รับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายรับระหว่าง ต.ค.59 – ส.ค.60) 

** ไม่นับรวมงบประมาณวิจัยและงบประมาณบริการวิชาการที่ได้จากภายนอก จ านวน 404,649,088.15 บาท ดังนี ้

  รายได้วิจัยจากภายนอก                    146,437,480 บาท 

  รายได้งบประมาณบูรณาการ (คณะ)     220,311,608.15 บาท 

  รายได้งบประมาณบูรณาการ (เพชรบุรี)   37,900,000 บาท 

 ในด้านความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มี

การส ารวจความเชื่อมั่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโครงสร้าง และ

กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

  ส าหรับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

นั้น  ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

  ในส่วนของความส าเร็จในการแก้ปัญหาตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ข้อเสนอแนะต่องบ

การเงินของมหาวิทยาลัยในช่วงที่อธิการบดีรับผิดชอบ พบว่า ปัจจุบัน (มกราคม 2561) ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2559 ซึ่งได้ด าเนินการเปิดตรวจไปเมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2560 และในระหว่างปี 2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามและแก้ไขข้อสังเกตจากการ

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ดังนี้ 

ข้อสังเกตอย่างย่อ การด าเนินการ 
1. ข้อผิดพลาดจากการน างบการเงินของกองทุน

ส่งเสริมพัฒนาคณะมารวมในงบการเงินภาพรวม 
- คณะส่วนใหญ่ ได้ด า เนินการครบถ้วนแล้ว ยกเว้นคณะ

มัณฑนศิลป์ยังมีรายการลูกหนี้และครุภัณฑ์คงค้างบางส่วนที่จะ
น าเข้าระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติยังมีรายได้ค้างรับที่อยู่ระหว่าง
การติดตามสอบถามทางคณะ 

- คณะอักษรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยได้น ารายการบัญชีเงิน
ฝากธนาคารเข้ามารวมในงบการเงินรวมแล้ว คงค้างในส่วนของ
สินทรัพย์และหนี้สินอ่ืนท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

2. ผลแตกต่างของยอดเงินคงเหลือตามบัญชีในระบบ 
GFMIS และระบบงานโปรแกรมส าเร็จรูป (MIS) 
ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ (รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่ เป็นเ ง่ือนไขการแสดงความเห็นต่อ
รายงานทางการเงิน) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทท่ีปรึกษา (PwC) 

3. ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีในระบบ MIS - ได้ด าเนินการสอบทานความถูกต้องของการจัดท างบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร จัดท ากระดาษท าการส าหรับรายการ
ปรับปรุงที่จ าเป็นและจัดประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยแล้ว คงค้างจ านวนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่
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ข้อสังเกตอย่างย่อ การด าเนินการ 
ทราบเจ้าของบัญชี จ านวน 350 บัญชี จากหนังสือยืนยัน
ยอดเงินฝากธนาคารที่ได้รับจากธนาคารทั้งหมด 1,069 บัญชี 

- ได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบัญชีเงินรับฝาก
และบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2559 โดยบริษัทที่ปรึกษา (PwC) และส านักงาน
ตรวจสอบภายใน จ านวน 632 บัญชีแล้ว พบว่ายอดคงเหลือ
ของบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเงินรับฝากมีความเพียง
พอที่จะจ่ายช าระคืนเงินรับฝากในอนาคต นอกจากนี้ได้ท าการ
สอบทานภาระผูกพันของเงินรับฝากพบว่ามีจ านวน 234 บัญชี 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนเงินรับฝากทั้งหมดที่ไม่มี
ภาระผูกพันและต้องโอนเป็นรายไดต้ามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้
ในส่วนของเงินรับฝากที่เหลือ ได้สั่งการให้มีการจัดท าทะเบียน
คุมให้ถูกต้องแล้ว 

- หนี้สินที่ เกิดจากสัญญาร่วมลงทุนอยู่ ในระหว่างการติดต่อ
ธนาคารเพื่อขอรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการท า
สัญญา 

- ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในปีก่อนได้ด าเนินการแก้ไข
และเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อรับการ
ตรวจสอบแล้ว 

- รายการอื่น ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
4. จุดอ่อนในระบบบริหารงานด้านบัญชีที่ส่งผล

กระทบต่ อ ร ะบบกา รควบคุ มภ าย ในขอ ง
มหาวิทยาลัย 

ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนบุคลากรทางด้านบัญชีให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจ้างบุคลากรทางด้านบัญชีเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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สว่นที ่2  
ผลการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศลิปากร   

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมนี้ เพ่ือติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560–2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่าสามารถด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ได้
หรือไม่ รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  การหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในปีต่อไป  
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 21 โครงการ 34 ตัวชี้วัด ในจ านวนนี้มีโครงการ
ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 8 โครงการ 8 ตัวชี้วัด  สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง 8 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100  สรุปดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี 1 :  มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล    

นโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21    

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา     

1. มีระบบและกลไก และการด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ มี/ไม่ม ี  ม ี  
2. จ านวนนวัตกรรมและจ านวนรายวชิาระดับปริญญาบัณฑติที่

เป็น active learning, social engagement  การสร้าง
ผู้ประกอบการ ที่ไดร้ับการเผยแพร่ 

นวัตกรรม/
รายวิชา 

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

    

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา มี/ไม่ม ี  ม ี  
2. ระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อ

ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ - 

(เริ่มปี 62) 
- - 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร     

1. ระบบและกลไกในการจดัท าและก ากับการด าเนินงานของ มี/ไม่ม ี - ม ี - 



10 
 

โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

หลักสตูร (เริ่มปี 61) 

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ หลักสตูร - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย     

1.2.1 เข้ารับประเมิน QS Star Rating     

1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว ดาว   - 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา     

1. มีระบบ และกลไกการประกันคณุภาพตามเกณฑ์ AUN QA  
 

มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 62) 

ม ี - 

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA กิจกรรม 1 
 

6  

3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) คณะ - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

1.2.3 พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking     

1. จ านวนกิจกรรม โครงการหลักสูตรที่จัดขึ้น และมีผูเ้ข้าร่วม
จากต่างประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

1 60  

นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนกัศึกษา 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ของวิทยาเขต  

    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนนิการเสร็จสิ้น โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

46  

2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ค่าเฉลี่ย - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต     

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

ศูนย์การ
เรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม   

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 

2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ค่าเฉลี่ย - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

1.3.3 พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรม
นักศึกษา 

    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนนิการเสร็จสิ้น โครงการ/ 
กิจกรรม 

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 
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โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2. ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ค่าเฉลี่ย - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

เป้าหมายท่ี 2 การเป็นที่พึ่งของชมุชน สังคมและประเทศชาติ     

นโยบาย 2.1 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการ
งานวิชาการ 

    

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย     

1. ระบบและกลไกด้านบริหารการวิจยัที่ได้รับการปรับปรุง ระบบ/
กลไก 

 
 

 
 

 

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ บาท/คน - 
(เริ่มปี 61) 

173,101.89 
 

- 

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล scopus หรือ ISI 

ผลงาน ไม่ได้
ก าหนด
เป้าไว้ใน
แผนฯ 

243 
 

  

- 

2.1.2 พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบูรณาการผ่านศูนย์/กลุ่ม และ 
cluster วิจัย และความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

    

1. จ านวนศูนย์/ กลุม่/ cluster วิจัยที่จัดตั้งข้ึน ศูนย์/ 
กลุ่ม/ 

cluster 

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 

2.1.3 โครงการบูรณาการงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม     

1. จ านวนโครงการบรูณาการศาสตร ์เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม
และประเทศชาต ิ

โครงการ - 
(เริ่มปี 61) 

39 - 

2. จ านวนโครงการฯ ที่ไดร้ับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ - 
(เริ่มปี 61) 

34 - 

3. จ านวนงบประมาณบูรณาการเฉลีย่ที่ได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกต่อคณะวิชา (รอ้ยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

24.54 - 

นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

2.2.1 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต     

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรี และพระราชวัง
สนามจันทร ์

ศูนย์การ
เรียนรู ้

1 1  

2.2.2 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม     

1. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลยั 

โครงการ 4 
 

83  
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โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง) 

    

นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ     

3.1.1 ปรับโครงสร้าง ระบบและวิธีการท างาน     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ(ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ไดร้ับการพัฒนา ค่าเฉลี่ย - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

นโยบาย 3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง     

3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และCompetency     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

3.2.2 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ใน
ด้านต่าง ๆ และจัดท า Hall of fame 

    

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ
/กิจกรรม 

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 

นโยบาย 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ     

3.3.1 จัดท าแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี     

1. มีแผน มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

3.3.2 จัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ  
        10 ปี 

    

1. มีแผน มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

3.3.3 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
        การแพทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    

1. มีแผน มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

- - 
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เป้าหมายที่ 1 :  มหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีมาตรฐานสากล 
นโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (มี 3 โครงการ) 

1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีระบบและกลไก และการด าเนินการสร้างนวัตกรรมการศึกษา มี/ไม่ม ี  มี  
2) จ านวนนวัตกรรมและจ านวนรายวชิาระดับปริญญาบัณฑติ     

ที่เป็น active learning   social engagement   การสรา้ง
ผู้ประกอบการ ที่ไดร้ับการเผยแพร่ 

นวัตกรรม/
รายวิชา 

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 โดยก าหนดแผนงานรองในการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พัฒนาระบบความก้าวหน้า

ของอาจารย์  ระบบสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการเผยแพร่นวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการ

เรียนการสอนและบริการเทคโนโลยีการศึกษา และการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้มีวิชาศิลปากร

สร้างสรรค์และศิลปะวิจักษ์ออนไลน์ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

  ส าหรับระบบและกลไก และการด าเนินการสร้างนวัตกรรมการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการโดยจัดระบบและกลไกการด าเนินการสร้างนวัตกรรม

การศึกษา ผ่านคณะกรรมการพิจารณาและประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ค าสั่งที่ 1326/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560) และงบประมาณสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม   

ทุนละ 50,000 บาท (ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560) นอกจากนั้นได้จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้น เมื่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีใน

การท างานร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนดประเภทของนวัตกรรมเพ่ือ

การศึกษา ดังนี้ 
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1. นวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน อาทิ การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หรือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ยกเว้นการสร้างบทเรียนช่วยสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
CAI 

2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-based) การสอนแบบกรณีศึกษา  การเรียนรู้จากการท างาน หรือการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน  การเรียนการสอนแบบโครงงาน  การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้
การวิจัย และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3. นวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล อาทิ  เครื่องมือ เกณฑ์การวัดและประเมินผล และ
แบบทดสอบ 

4. การบูรณาการของสื่อการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

 ทั้งนี้ มีผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร          

ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาปลาย ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ ผู้เสนอ คณะ 
1 การพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้บน

สมาร์ทโฟนผ่านเออาร์โคด้ส าหรับปฏิบัติการ 
การพิสูจน์เอกลักษณย์า 

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ 
โรจนราธา 

เภสัชศาสตร ์

2 การเปรยีบเทียบประสิทธิผลของการจัดการเรยีน
การสอนแบบทีม (team-based learning) กับ
การจัดการเรยีนการสอนแบบบรรยาย (lecture-
based learning) ในรายวิชาเภสชับ าบัด 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์                                                                                                                                                            
จันทร์มหเสถียร 
 
 

เภสัชศาสตร ์

3 การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนในหัวข้อน้ ามันหอมระเหย 

อาจารย์ ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา เภสัชศาสตร ์

4 การพัฒนานวัตกรรมวิธีการจดัการเรียนการสอน
เพื่อบูรณาการองค์ความรู้พืชสมุนไพร 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรียุทธ์ เลศินที เภสัชศาสตร ์

5 การพัฒนากิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง
การศึกษาเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

อาจารย์ ดร.สรภสั  น้ าสมบรูณ์  ศึกษาศาสตร ์

6 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
นิเทศและการสอนงานผา่นสังคมออนไลน์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจดัฝึกอบรมของ
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถ
วุฒิกุล 

ศึกษาศาสตร ์

7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน Case Based Learning 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สทิธ์ิ
สูงเนิน 

ศึกษาศาสตร ์



15 
 

ล าดับ โครงการ ผู้เสนอ คณะ 
(CBL) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง 
(Colllaborative Learning)  เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

8 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสรมิทักษะทาง
ปัญญาส าหรับนักศึกษาครสูังคมศกึษา 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ ศึกษาศาสตร ์

9 การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนโดยใช้
แนวคิดการจดัการเรียนรูต้กผลึกทางปัญญา
ร่วมกับการเขียนการบันทึกการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู้และการ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนสังคมศึกษา
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศลิา                                                                                                                                                                                                 ศึกษาศาสตร ์

10 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนโดย
ใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปญัหาและประสบการณ์
การท างานในระดับวิชาชีพ ในรายวิชากลยุทธ์การ
สร้างสรรคเ์พื่อการโฆษณา ส าหรบันักศึกษา
ปริญญาตรสีาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

11 การพัฒนานวัตกรรมวิธีการเรียนการสอน โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Instruction)
ในรายวิชา 436 211ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิจัย สาขาสารสนเทศและบรรณารักษ์ศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุหลัน   กุลวจิิตร  อักษรศาสตร ์

12 พระอัฉริยภาพด้านการสร้างสรรคบ์ทละครพดู
ชวนหัวของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบผู้เรยีนใช้การวิจัย (Research-Based 
Learning) 

อาจารย์ปวรสิ มินา อักษรศาสตร ์

13 นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ใน
การเรยีนการสอน ส าหรับรายวิชา 450121-54 
และ 450128-59 ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย 

อาจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ ์ อักษรศาสตร ์

14 นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น อาจารย์ปัญญทัต โพธิเวชกุล อักษรศาสตร ์
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ล าดับ โครงการ ผู้เสนอ คณะ 
ฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดง
ส าหรับรายวิชา 430236-59 การแสดงและลลีา
เคลื่อนไหว (Acting and Movement) 

15 นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning) : กรณีศึกษา 
รายวิชา 430250-54 ละครสรา้งสรรค์ (Creative 
Drama) 

อาจารยณ์ัฐภรณ์ สถติวราทร                                                                                                                                                                                                อักษรศาสตร ์

16 การจัดการเรยีนการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน
เพื่อพัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค ์
Creative Based Learning Management for 
Creativity Thinking Development  

อาจารย์ ดร.พนัชกร  สิมะขจรบุญ วิทยาการจัดการ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085101      

“ศิลปากรสร้างสรรค์” ในกลุ่มวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกของนักศึกษาชั้นปีที่ 

1 ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียน ยกเว้นคณะโบราณคดี คณะ    

ดุริยางคศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2560 โดยได้จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้คณาจารย์

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ 

  รวมทั้ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เมื่อวันที่ 

10 สิงหาคม 2560 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดประเมินผล และเพ่ือ

ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ   

 ในส่วนของนวัตกรรมที่คณะวิชารายงาน (ยังมิได้ประเมินว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่ เนื่องจากก าหนด

ประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ว่าได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนก

ตามคณะวิชา ดังนี้   

คณะ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและ  
    ภาพพิมพ์ 

- 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในลักษณะของปัญหาเป็นฐาน (Problem Base 
Learning) ในรายวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการพัฒนาชุมชน  

2. การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธีการสอนเป็นรายบุคคล และ
การจัดนิทรรศการรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เป็นประจ าทุกปี 
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คณะ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ 
3. โบราณคด ี 1. นวัตกรรมสื่อการสอนวีดีทัศน์ชุด ‘ศิลปวัฒนธรรมทวารวด’ี                       

(รศ.ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง) 
2. สื่อประกอบการสอน “วีดีทัศน์สารคดีชุด ‘มานุษยวิทยานิเวศ’”                 

(ผศ.ดร.เอกรินทร์  พึ่งประชา) 
4. มัณฑนศลิป ์ - 
5. อักษรศาสตร ์ - 
6. ศึกษาศาสตร ์ - 
7. วิทยาศาสตร ์ - 
8. เภสัชศาสตร ์ - 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

- 

10. ดุริยางคศาสตร ์ - 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

1. การใช้ระบบ QR-CODE เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
2. การจัดการเรยีนการสอนผ่านระบบ Google Classroom 

12. วิทยาการจัดการ - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. แสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้งท่ี 5 TIME 
TABLE งานสุดขอบ 

2. โครงการฉายภาพยนตร์จลุนิพนธ์นักศึกษาเอกภาพยนตร์ ครั้งที่ 6 
3. งาน “ULTRALINE 11.3” GRADUATE EXHIBITION นิทรรศการแสดงผลงาน 

จุลนิพนธ์ ของนักศึกษาวิชาเอกสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) ปีการศึกษา 
2559 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 
 

 ส าหรับรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning  social engagement และการสร้าง

ผู้ประกอบการ ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดจ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 

คณะ 
จ านวนรายวิชาท่ีเป็น  

active learning / social engagement / การสร้างผู้ประกอบการ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและ  
    ภาพพิมพ์ 

1. THAI ART 
2. ART FUNDAMENTAL I 

3. ART FUNDAMENTAL II 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 

2. การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
3. การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
4. การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
5. การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
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คณะ 
จ านวนรายวิชาท่ีเป็น  

active learning / social engagement / การสร้างผู้ประกอบการ 
6. การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
7. การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
8. การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
9. การศึกษารายบุคคลในงานสถาปัตยกรรม 
10. สัมมนางานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 
11. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
12. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 1 
13. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 2 
14. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 3 
15. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 4 
16. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 5 
17. การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 1 
18. การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 2 
19. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัย 1 
20. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัย 2 
21. การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัย 3 
22. สัมมนางานสถาปัตยกรรมไทย 
23. การศึกษารายบุคคลในงานเทคโนโลยีอาคาร 
24. การศึกษารายบุคคลด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปตัยกรรม 
25. การศึกษารายบุคคลในงานภมูิสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 
26. การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 

27.สถาปัตยกรรมชุมชน  
28. การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถิ่นและการพัฒนาชุมชน 
29. หลักปฏิบตัิวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

3. โบราณคด ี 1. การศึกษาเฉพาะบคุคล 
2. การศึกษาเฉพาะบคุคลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศลิปะ 
3. การศึกษาเฉพาะบคุคล 
4. สัมมนาและการค้นคว้าเฉพาะบุคคล 

4. มัณฑนศลิป ์ 129 รายวิชา 
5. อักษรศาสตร ์ - 
6. ศึกษาศาสตร ์ 1. วิจัยรายบุคคล 

2. สัมมนาจิตวิทยา 
3. การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น 
4. จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น 
5. เทคนิคการน าเสนอและการจดันิทรรศการ 
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คณะ 
จ านวนรายวิชาท่ีเป็น  

active learning / social engagement / การสร้างผู้ประกอบการ 
6. การถ่ายภาพดิจิตอล 
7. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษา 
8. การสอนภาษาไทยระดับประถมศกึษา 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. สัมมนาการประถมศึกษา 

7. วิทยาศาสตร ์ 1. การบริหารจัดการส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
2. แบบจ าลองและการวิเคราะห์ระบบการผลิต 

8. เภสัชศาสตร ์ 1. ประสบการณ์การฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 
2. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 1 
3. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 2 
4. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 3 
5. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 4 
6. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 5 
7. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 6 
8. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางอายรุศาสตร์ 
9. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางการดูแลผู้ปว่ยนอก 
10. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางเภสัชกรรมชุมชน 
11. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางบริการเภสัชสนเทศ 
12. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางเภสัชจลนพลศาสตร์

คลินิก 
13. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางกุมารเวชศาสตร์ 
14. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางโรคตดิเช้ือ 
15. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมทางโรคหัวใจและหลอดเลือด 
16. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยท่ีใช้การรักษา

ทางเลือก 
17. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 1 
18. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 2 
19. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 3 
20. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 4 
21. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 5 
22. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 6 
23. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ    

ทางการศึกษาระบบงานและการก าหนดปัญหา 
24. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพทางการ

วิเคราะหร์ะบบงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
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คณะ 
จ านวนรายวิชาท่ีเป็น  

active learning / social engagement / การสร้างผู้ประกอบการ 
25. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ     

เชิงบูรณาการ 1 
26. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ     

เชิงบูรณาการ 2 
27. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ 

ทางการพัฒนาระบบงาน 1 
28. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ 

ทางการพัฒนาระบบงาน 2 
29. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ 

ทางการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคนืข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
30. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ 

ทางการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคนืข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 2 
31. จุลนิพนธ์ 1 
32. จุลนิพนธ์ 2 
33. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด้านบริบาลทางเภสัชกรรม 1 
34. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด้านบริบาลทางเภสัชกรรม 2 
35. การเรยีนรู้เชิงประสบการณ์ในหนว่ยงานเภสัชกรรม 
36. การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน 
37. การเรยีนรู้เชิงประสบการณ์ในหนว่ยงานเภสัชกรรม  
38. ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก 
39. การสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
40. เภสัชศาสตร์สังคม 
41. การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม 
42. การวิเคราะห์นโยบายดา้นสุขภาพ 
43. เภสัชวิทยา 2 
44. การควบคุมคณุภาพยา 2 
45. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสชัศาสตรส์ังคมและการบริหาร 1 
46. ปฏิบัติการการควบคมุคุณภาพยา 
47. การควบคุมคณุภาพยาทางชีวภาพ 
48. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ

ทางการวิเคราะห์ระบบงานและแนวทางแก้ปัญหา 
49. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

1. การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ 
2. การจัดการธุรกิจอาหาร 
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
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คณะ 
จ านวนรายวิชาท่ีเป็น  

active learning / social engagement / การสร้างผู้ประกอบการ 
4. โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
5. โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
6. โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
7. โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
8. โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 
9. สหกิจศึกษา 
10. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
11. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
12. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
13. โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
14. โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
15. โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 
16. ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 
17. ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2 
18. การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 
19. โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 
20. โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 
21. เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรม 
22. โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 1 
23. โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 
24. โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 3 

10. ดุริยางคศาสตร ์ - 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

1. สัมมนา 
2. การฝึกประสบการณ์ 2 
3. การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 
4. การสัมมนา 2 
5. สหกิจศึกษา 

12. วิทยาการจัดการ 1. ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
2. การจัดการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
3. การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกจิ 
4. Basic compute 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. Event and leisure planning & Implementation 
2. Entrepreneurship and Business Venture 
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2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา มี/ไม่ม ี  มี  
2) ระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษา อังกฤษของบัณฑิตเมื่อ

ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ 

 
- 

(เริ่มปี 62) 
- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยบรรจุใน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 (สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560) โดยจัดอยู่ในแผนงานรองที่ 1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม อาทิ ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การทดสอบ

ภาษาอังกฤษนักศึกษาเข้าใหม่/ก่อนจบการศึกษา การพัฒนาศูนย์ทดสอบและพัฒนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดย

ก าหนดตัวชี้วัดในด้านระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน  CEFR 

ที่ระดับ B2 และได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณ (สภามหาวิทยาลัย

ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลนโยบายด้านนี้ และมีกองบริการการศึกษาเป็นเลขานุการฝ่ายปฏิบัติ 

นอกจากนั้น ยังมีสภาวิชาการช่วยก ากับดูแลด้านมาตรการ วิธีการในการด าเนินการ ผ่านที่ประชุมรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธาน 

  นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาโปรแกรม

พัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อท าหน้าที่ดูแลการจัดหาโปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษและทดสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference 

for Languages (CEFR) และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีบริษัท/ตัวแทนจ าหน่ายโปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามาน าเสนอ จ านวน 4 

บริษัท ได้แก่  บริษัท SPEEXX  บริษัท Cambridge English  บริษัท Rosetta stone advantage และบริษัท 

dynamic education (DynEd) 

 



23 
 

  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการสอบตามเกณฑ์ CEFR ของนักศึกษา จ าแนกตามเกณฑ์ 

SEPT ดังนี้ 
 

เกณฑ ์SEPT 
(CEFR) 

คะแนน
TOEIC 

ผ่าน ไม่ผ่าน ขาดสอบ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
30 
(A1) 

215.424   4,524 77.03 1,004 17.10 

345 5.85 5,873 

35 
(A1) 

280.824 3,439 58.56 2,089 35.57 

40 
(A1) 

346.224 2,431 41.39 3,097 52.73 

45 
(B1) 

411.624 1,702 28.98 3,826 65.15 

50 
(B1) 

477.024 1,174 19.99 4,354 74.14 

60 
(B2) 

607.824   468 8 5,060 86.16 

 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าตาม

เกณฑ์ CEFR จะอยู่ที่ระดับ A1 คิดเป็นร้อยละ 77.03 คือ ผ่าน SEPT ที่คะแนน 30  TOEIC เทียบเท่า 

215.424  คะแนน จ าแนกตามคณะวิชา ดังนี้ 
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เกณฑ์ผ่าน  SEPT ที่คะแนน 30  TOEIC เทียบเท่า 215.424  CEFR = A1 

คณะวิชา 
ผ่าน ไม่ผ่าน ขาดสอบ 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

01 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 57 49.14 48 41.38 11 9.48 116 
02 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 91 91.92 6 6.06 2 2.02 99 
03 คณะโบราณคด ี 249 95.04 7 2.67 6 2.29 262 
04 คณะมัณฑนศิลป ์ 234 82.98 42 14.89 6 2.13 282 
05 คณะอักษรศาสตร ์ 698 93.82 24 3.23 22 2.96 744 

06 คณะศึกษาศาสตร ์ 309 82.40 44 11.73 22 5.87 375 

07 คณะวิทยาศาสตร ์ 409 68.62 137 22.99 50 8.39 596 
08 คณะเภสัชศาสตร ์ 180 98.36 - 0.00 3 1.64 183 
09 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 744 66.03 249 22.09 134 11.89 1,127 
10 คณะดุรยิางคศาสตร ์ 122 73.94 35 21.21 8 4.85 165 
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 143 51.07 111 39.64 26 9.29 280 
12 คณะวิทยาการจดัการ 767 76.55 202 20.16 33 3.29 1,002 
13 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 463 80.24 99 17.16 15 2.60 577 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 58 89.23 0 0 7 10.77 65 

รวม 4,524 77.03 1,004 17.10 345 5.87 5,873 
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 ถ้าพิจารณาตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เกณฑ์ผ่าน SEPT ที่คะแนน 

60   TOEIC เทียบเท่าที่คะแนน 607.824 และ CEFR อยู่ในระดับ B2 พบว่า ผลการสอบภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 8 รายละเอียดจ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

ถ้าเกณฑ์ผ่าน  SEPT ที่คะแนน 60  TOEIC เทียบเท่า 607.824  CEFR  = B2 

คณะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ขาดสอบ 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

01 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 3 3 102 88 11 9.48 116 
02 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 28 28 69 70 2 2.02 99 
03 คณะโบราณคด ี 55 21 201 77 6 2.29 262 
04 คณะมัณฑนศิลป ์ 14 5 262 93 6 2.13 282 
05 คณะอักษรศาสตร ์ 139 19 583 78 22 2.96 744 
06 คณะศึกษาศาสตร ์ 28 7 325 87 22 5.87 375 
07 คณะวิทยาศาสตร ์ 7 1 539 90 50 8.39 596 
08 คณะเภสัชศาสตร ์ 77 42 103 56 3 1.64 183 
09 คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 10 1 983 87 134 11.89 1,127 
10 คณะดุรยิางคศาสตร ์ 10 6 147 89 8 4.85 165 
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 254 91 26 9.29 280 
12 คณะวิทยาการจดัการ 54 5 915 91 33 3.29 1,002 
13 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 19 3 543 94 15 2.60 577 
14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 24 37 34 52 7 10.77 65 

รวม 468 8 5,060 86.16 345 5.87 5,873 
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3. พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) ระบบและกลไกในการจดัท าและก ากับการด าเนินงานของ
หลักสตูร 

มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

มี - 

2) จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ หลักสตูร - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดความส าเร็จการด าเนินงานด้านนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
จึงขอรายงานความคืบหน้าด้านระบบและกลไกในการจัดท าและด าเนินงานของหลักสูตรเท่านั้น 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาหลักสูตร บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560–2564 โดยก าหนดในแผนงานรองด้านพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ทบทวนการด าเนินการด้านหลักสูตร ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรแบบสองปริญญา แบบ
ก้าวหน้า แบบตรีควบโท หลักสูตรบูรณาการ และหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น และได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว (สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560) 
  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดท าและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 โดยมีการจัดท าแผนหลักสูตรและมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณา
หลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมี
การปรับขั้นตอนการพัฒนาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่  ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
11/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกและมาตรการในการก ากับดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 
  ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการเพ่ือ

ส่งเสริมการจัดท าและการบริหารจัดการหลักสูตรแบบสองปริญญา แบบก้าวหน้า แบบตรีควบโท หลักสูตร

บูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร Top-up และหลักสูตรแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับนักศึกษา

และจะด าเนินการต่อไป  
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นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย (มี 3 โครงการ) 

1. เข้ารับประเมิน QS Star Rating 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว ดาว   - 

       หมายถึง มีการเตรยีมการ 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเตรียมความพร้อมด้วยการรวบรวมข้อมูล

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลจากการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 และการสอบถามเพ่ิมเติมไปยังคณะวิชาและส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงปี 

2559–2560 สรุป ดังนี้ 

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ Stars 
Teaching 150 82.37 3 

Employability 150 90.26 4 
Research 150 47.70 2 

Internationalization 150 17.44 1 
Facilities 100 80.00 5 

Specialist Criteria 200 30.00 1 
เลือก 2 หมวด จาก 4 หมวดต่อไปนี ้ 100 58.70  

Arts & Culture 50 28.71 3 
Innovation 50 0.00 0 

Social Responsibility 50 30.00 4 
Inclusiveness 50 20.00 3 

Overall 1000 406.49 3 
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2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ ์AUN QA มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

2) จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA กิจกรรม 1 6  
3) จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) คณะ - 

(เริ่มปี 62) 
- - 

ผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากก าหนดผลส าเร็จไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมการใน
เรื่องนี้ ดังนี้ 
  1.  มีแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  

  2. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์  ทิศทางการด าเนินงานให้ผู้บริหารและบุคลากร

รับรู้ รับทราบทั่วกัน 

  3. คณะเตรียมความพร้อมในการด าเนินการและประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

  4. จัดโครงการ/กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA แก่ผู้บริหาร อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

  5. สร้างผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

  6. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานและรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน 

ปีการศึกษา 2564 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA โดยจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ 
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง 

Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA  เมื่อวันที่  7–8  สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม

ไทยประกันชีวิต อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เพ่ือพัฒนา

และเตรียมความพร้อมอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ Outcome-Based Education และ 

AUN-QA สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการด าเนินการหลักสูตรตามแนวทางดังกล่าวได้  

  2. สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการน าเกณฑ์ AUN QA ไปใช้ รวมถึง

มีการประชาสัมพันธ์นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์ EdPEx ใน

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
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สิงหาคม 2560 และในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ครั้งที่ 

1/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

ตลอดจนช่องทางอ่ืน ๆ พร้อมทั้งมีการแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่เริ่มรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA ในปีการศึกษา 2562-2564 แก่ทุกคณะ 

  ทัง้นี้ ในส่วนของคณะวิชาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน AUN QA ดังนี้ 

คณะ โครงการ/กิจกรรม ที่จัด 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและ  
    ภาพพิมพ์ 

- 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 
3. โบราณคด ี - 
4. มัณฑนศลิป ์ - 
5. อักษรศาสตร ์ - 
6. ศึกษาศาสตร ์ - 
7. วิทยาศาสตร ์ - 
8. เภสัชศาสตร ์ 1. โครงการอบรม EdPEx และ AUN-QA เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2560  
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

- 

10. ดุริยางคศาสตร ์ - 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

- 

12. วิทยาการจัดการ - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. จัดอบรมการศึกษาที่มุง่ผลลัพธ์ “outcome base learning” 
2. จัดอบรมทักษะแห่งอนาคตการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขยีน SAR ระดับหลักสตูร 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 
15. บัณฑิตวิทยาลยั - 

 

 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) นั้น มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 

อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

โดยมีคณะ/หน่วยงานที่สมัครใจน าร่องน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 4 คณะ 
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และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

3. พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking   

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนกิจกรรมโครงการ หลักสูตรที่จัดขึ้นและมผีู้เข้าร่วมจาก
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
โครงการ 
หลักสตูร 

1 60*  

     * เป็นโครงการที่คณะวิชารายงานว่ามีผู้เข้าร่วมจากตา่งประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ

นานาชาติ  ซ่ึงในปี 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ 

   ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเอเชีย (QS University Ranking by Region : Asia) 

ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ อยู่ในอันดับที่ 

301–350 ของเอเชีย 

   ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการจัดอันดับ 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย 50% ด้านนวัตกรรม 30% 

และด้านผลกระทบต่อสังคม  20% และจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น 

สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศ อยู่ในอันดับที่ 597 ของโลก 

   ผลการจัดอันดับ Webometrics ซ่ึงจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ  ในการ

เผยแพร่ความรู้สู่ Website และเป็นความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access)  

ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ

สถาบัน โดยพิจารณา Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ จากเว็บไซต์ภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย 

Search Engine และนับจ านวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจ านวน

เอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่าน Google Scholar  โดยผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศ  อยู่ในอันดับที่ 47 ของ South East Asia 
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 ในส่วนของคณะได้จัดกิจกรรม/โครงการ และหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ จ านวน 

60 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

คณะ กิจกรรม/โครงการ หลักสูตร ที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและ  
    ภาพพิมพ์ 

1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างสรรค์สูป่ระชาคมอาเซียน 
2. โครงการการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน “จิตรกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS Thailand 
International Conference 2016 ภายใต้หัวข้อ  “International 
Conference on the Theme of Conservation of the Built 
Environment: ASEAN Perspective Conference Programme” 

2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ “Modern Architecture for Ancient 
Collections Museums in Postwar Italy” 

3. โบราณคด ี 1. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ 
2. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
3. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
มีนักศึกษาต่างชาติ สาขาละ 1 คน  

4. มัณฑนศลิป ์ 1. โครงการ Animation Boot Camp 2016 ASEAN in Thailand     
2. นิทรรศการแสดงผลงาน “เกรงใจในดีไซน์” โดยโครงการ “เกรงใจ ไม่

เป็นอะไร อะไรกไ็ด้ ... วิถีแบบไทยๆ แรงบันดาลใจสู่งานออกแบบ
สร้างสรรค์ วันท่ี 19-31 ก.ค.60 จดัโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 
5. อักษรศาสตร ์ 1. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยั 

โอซากา 2560 
2. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลยัฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ 2560 
3. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยั 

ไดโตะบุงกะ 2560 
4. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับ Ewha Womans 

University 2560 
6. ศึกษาศาสตร ์ 1. หลักสตูรสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ระดับ

ปริญญาตรี) มีนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. หลักสตูรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

(ระดับปริญญาตรี) มีนักศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด ์
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คณะ กิจกรรม/โครงการ หลักสูตร ที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 
3. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International 

Conference on Education (ICE 2017)  "Moving Forward into 
the Digital Learning and Teaching Era"   

4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษและ
ศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

7. วิทยาศาสตร ์ 1. มีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแลกเปลีย่น
เรียนรู้กับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ  ครั้งท่ี 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ระหว่างวันท่ี 3 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม  
2560 

2. มีนักศึกษาจากสถาบัน Ngee Ann Polytechnic, School of Life 
Science & Chemical Technology ประเทศสิงคโปร์ จ านวน 2 คน 
คือ Miss Zhou Si Hong และ Miss Serene Lee Jia Ying มาฝึกงาน
ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 –   
17 กุมภาพันธ์ 2560 

8. เภสัชศาสตร ์ 1. โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด้้านการวจิัย ครั้งท่ี 1/2560
เรื่อง Hydroxypropyl cellulose and its pharmaceutical 
application 

2. โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด้้านการวจิัย ครั้งท่ี  4/2560
เรื่อง Molecular evolution and functional characterization of 
plant lysine decarboxylase 

3. โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด้้านการวจิัย ครั้งท่ี 5/2560 
เรื่อง ความปลอดภัยทางด้านชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 

4. โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด้้านการวจิัย ครั้งท่ี 6/2560 
เรื่อง เทคนิคการเขยีนต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ ์

5. โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรูด้้านการวจิัย ครั้งท่ี 8/2560 
เรื่อง Ecopharmacognosy – Why Natural Products Matter - 
Now and for the Future 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

1. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก West Yangon Technological University 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเยี่ยมชม และหารือ
ร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วันที่  7 -8 
พฤศจิกายน 2559 

2. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Royal University of Bhutan จาก
ประเทศภูฎาน เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการของ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 
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คณะ กิจกรรม/โครงการ หลักสูตร ที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 
3. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chung University Taiwan 

ประเทศไต้หวัน เพ่ือร่วมประชุมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 

4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The Ninth International Conference on Sciences, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 
(STISWB IX) ณ Kunming University of Science and 
Technology Kunming China  ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2560 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. Guitar Masterclass by Mr.Chuah Yeong Chin 
2. Percussion Masterclass by Zhang Znong 
3. Clarinet Masterclass by Andrew Michael Simon 
4. Clarinet Masterclass by Frederic Cellier 
5. Piano Masterclass by Mitra Alice 
6. Violin Masterclass by Graf Murzha 
7. String Masterclass by Prof.Roland Baldini 
8. Guitar Masterclass by Nguyen Thanh Huy 
9. Jazz Masterclass by Noah Garabedian 
10. Ulf & Eric Wakenius Jazz Masterclass 
11. Osamu Matsumoto Big Band Workshop 
12. Jazz Drums Masterclass by Shawn Kelley 
13. Jazz Re-harmonization and Piano Masterclass by Ingolv 

Haaland 
14. บรรยายพิเศษวิชา Seminar in Music Pesearch “The Mirror Unit 

Masterclass by Tim O Dwyer & Georg Wisell” 
15. 2017 Douglas Bostock Conducing 
16. Band Director Workshop with Maestro Yasuhide Ito 
17. Masterclass and Competition at Silpakorn University 

Masterclass and workshops by MultiLaterale Ensemble 
18. Woodwind Quintet Masterclass by School of Music College 

of Performing and Visual Arts University of Northern 
Colorado (UNC) 

19. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไปยัง School of Music 
College of Performing and Visual Arts University of Northern 
Colorado (UNC) 

20. โครงการแลกเปลี่ ยนบุคลากรและนักศึกษาไปยั ง  Maastricht 
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คณะ กิจกรรม/โครงการ หลักสูตร ที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 
Conservatory ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

21. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไปยัง Tokyo University of 
the Arts (Gedai University) 

22. Jazz Re harmonization and Piano Masterclass ร่วมกับ Faculty 
of Fine Arts University of Agder 

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงคอนเสิร์ต โดย MultiLaterale 
Ensemble จากประเทศฝรั่งเศส 

24. 2017 Nirmita Composers Workshop ร่วมกับ Chapman 
University 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

1. โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรระดับ
นานาชาติ  

2. การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนักวิชาการชาว
ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยทีไ่ดล้งนาม MOU จ านวน 3 ครั้ง 

12. วิทยาการจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือ MOA) School 
of Communication Universiti Sains Malaysia 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. โครงการ FlatpackAsia 2017 (หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบสื่อสารดิจิทัล) 

15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. โครงการความร่วมมือการจดัการประชุมนานาชาต ิInternational 
Conference on Cooperation and Research in Mainland 
Southeast Asian Culture Co-organized by CRMA Research 
Center, Chulachomklao Royal Military Academy, 
Chulalongkorn University, Silpakorn University,The Thailand 
Research Fund (TRF), Thailand เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 

2. โครงการนิทรรศการส านึกในพระมหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช “ในดวงใจนิรันดร์ ”(Still on our 
minds) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 3-4 ธันวาคม 2559 

 

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับการยอมรับจาก QS Asia ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม 

QS Subject Summit “QS Totally Arts Summit 2018” กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2561 เพ่ือตอกย้ า

ความเป็นผู้น าด้านศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัย 
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นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (มี 3 โครงการ) 
1. ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต   

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

46  

2) ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ค่าเฉลี่ย -  
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ

วิทยาเขต โดยโครงการ/กิจกรรม ด้านการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ

วิทยาเขต ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมีนาคม–ตุลาคม 2560 จ านวน 13 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 3 สาย ได้แก่ 
      สายที่ 1 แยกอาคาร 50 ปี ถึงอาคารเทพศิลป์ 17 

      สายที่ 2 อนุเสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถึงหอพักทับแก้ว 2 

      สายที่ 3 แยกสระว่ายน้ า ถึงบริเวณด้านข้างอาคารศึกษาศาสตร์ 2 

2. ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารรถรางไฟฟ้า 
3. จัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ได้แก่ ห้องชมรมมุสลิมสัมพันธ์  อาคารเพชรรัตน- 

สุวัทนา ชั้น 3 โดยมีสมาชิกมาประกอบพิธีกรรมวันละ 30 คน 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงอาหารกลาง 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและเส้นทางจักรยาน 
3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ได้แก่ จัดซื้อเก้าอ้ีฟังค าบรรยายส าหรับผู้ถนัดซ้าย  ท าความ 

สะอาดใต้หลังคาอาคารเรียนและติดตั้งตาข่ายกั้นนก 

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงลานกีฬาและ 
กิจกรรมหน้าโรงพลศึกษา ปรับปรุงฉากหลังเวทีโรงพลศึกษา กระจกบานเลื่อนห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง 

Counter กระจกเงาบริเวณเครื่องออกก าลังกาย จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ม้าบริหารดัมเบล ปูพ้ืนยางบริเวณเครื่อง

ออกก าลังกาย และก่อสร้างบาร์โหนกลางแจ้ง 
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5. โครงการ SILPAKORN GREEN BIKE จัดหาจักรยานสีเขียว จ านวน 68 คัน ไว้ให้บริการตามจุด 
ต่าง ๆ 5 จุด 

6. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน 
7. โครงการท าปุ๋ยจากกระดาษชานอ้อยผสมเยื่อไผ่ ต่อยอดจากโครงการลด ละ เลิกการใช้โฟม โดย 

น าขยะกล่องกระดาษชานอ้อยมาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือบ ารุงต้นไม้ 

8. โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ให้พร้อมกับการเป็น SMART Campus พร้อมกับติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศในหอพัก จ านวน 200 ห้อง 

9. จัดให้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยจ้างเหมาปรับปรุงห้องละหมาด ณ อาคารหอพัก 2 
10. ระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเชื่อมต่อกล้อง 

วงจรปิดกับสถานีต ารวจภูธรชะอ า ปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต โดยอนุญาตให้

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของบุคลากรที่ติดสติกเกอร์ตามรูปแบบใหม่สามารถเข้า -ออก มหาวิทยาลัย โดยมิ

ต้องรับบัตรจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์ จะต้อง

แลกบัตรผ่านเข้า-ออก ทุกครั้ง  และเพ่ิมหมายเลขโทรศัพท์สายนอกติดต่อศูนย์รักษาความปลอดภัย วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย (หน่วยบริการประชาชน) ไว้ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย มี

ต ารวจมาประจ าการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ในส่วนคณะวิชาได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภัย จ านวน 33 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

คณะ โครงการ/กิจกรรม 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ - 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 
3. โบราณคด ี - 
4. มัณฑนศลิป ์ 1. ปรับปรุงห้องสัมมนา Applied Space ภาควิชาประยุกต์

ศิลปศึกษา 
2. ปรับปรุงพื้นทีภ่าควิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์
3. ปรับปรุงพื้นที่หลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาศิลปะการ

ออกแบบ 
4. ปรับปรุงพื้นที่แสดงงานภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

5. อักษรศาสตร ์ 1. ปรับปรุงบรเิวณช้ันล่างอาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ 
ให้เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ 
ประกอบด้วย ปรับปรุงที่น่ังอ่านหนังสือ/ ปรับปรุงระบบ
กระจายสัญญาณอินเตอรเ์น็ต (Wi-Fi)/ ปรับปรุงห้องน้ า/ 
ติดตั้งพัดลมไอน้ า/ ปรับปรุงไฟส่องสว่าง และเพิ่มร้านค้า
สวัสดิการ 
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คณะ โครงการ/กิจกรรม 
2. ปรับปรุงลานทรงพล ประกอบด้วย ระบบส่องสว่าง และที่

นั่งอ่านหนังสือ 
3. ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรยีน อาคาร 36 ปี 

ประกอบด้วย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ 

4. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของนักศึกษาและบุคลากร 

5. ปรับปรุงห้อง 409 อาคารวชิรมงกุฎ เพื่อใช้เป็นห้อง
ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  

6. ติดตั้งกล้องวงจรปดิ จ านวน 77 ตัว โดยแบ่งเป็นอาคาร 
วชิรมงกุฎ จ านวน 57 ตัว และอาคาร 36 ปี จ านวน 20 
ตัว 

6. ศึกษาศาสตร ์ 1. ติดตั้งขอบคันหินข้างรางระบายน้ า หลังโรงอาหาร  
อาคารโสมสวลี  คณะศึกษาศาสตร์  

2. ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ าห้องสขุาอาคารศึกษา ช้ัน 1 
3. งานตีเส้นจราจรช่องจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
4. จัดท ารางระบายน้ าด้านศูนย์ออกก าลังกายเก่า ด้านหลัง

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาอาคารศึกษาศาสตร์ 1 ช้ัน  
5. ซ่อมแซมและทาสีใหม่ทั้งหลังคาศาลาธัมโมทัยและซุ้มเห็ด 
6. ซ่อมแซมหลังคาด้านหลังห้องศูนยศ์ิลปวัฒนธรรมฯ 
7. ติดตั้งผา้ม่านใหมห่้องเรียน อาคารศึกษาศาสตร์ 4 และ

อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ทุกช้ัน 
7. วิทยาศาสตร ์ 1. ปรับปรุงสวนหย่อมและพื้นท่ีจอดรถยนต์หน้าอาคาร

วิทยาศาสตร์ 2 
2. ปรับปรุงห้องน้ าอาคารวิทยาศาสตร์ 3 
3. จัดหาครภุณัฑ์ “ระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนทางด้านสถิติ” 
8. เภสัชศาสตร ์ 1. ปรับปรุงสวนเรือนเพาะช า 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 

2. ปรับปรุงห้องน้ า 
3. ซ่อมทางเท้า ด้านตรงข้ามอาคารเพชรัตน-สุวัทนา 

10. ดุริยางคศาสตร ์ - 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ และการ

พัฒนาฟาร์มสาธติคณะสตัวศาสตร์ฯ  
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบตัิบริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการคณะ      
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คณะ โครงการ/กิจกรรม 
สัตวศาสตรฯ์ 

12. วิทยาการจัดการ 1. จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด บริเวณห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ร.1202,1204 และบริเวณโถง ช้ัน 2 อาคาร
เรียนรวม1 

2. ปรับปรุงพื้นห้องพักอาจารย์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 1 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1. ปรับปรุงห้องซิลสกรีน (เพชรบรุี) 

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวารสารวิชาการ (เพชรบุรี) 
3. ปรับปรุงห้อง game studio (เพชรบุรี) 
4. โครงการฝึกซ้อมหนไีฟ 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. ปรับภูมิทัศนส์าขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทลั 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

 

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต 
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 
ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการเสร็จสิ้น ศูนย์
โครงการ
กิจกรรม 

- 
 (เริ่มปี 61) 

- - 

2) ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ค่าเฉลี่ย - 
 (เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา ได้แก่ โครงการ

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับเจริญ 

นครปฐม เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้บอกเล่าเรื่องราว

งานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เพ่ือสะท้อนถึงความก้าวหน้า

ของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันต่อสาธารณชนต่อไป  โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 

2560 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสีธรรมชาติของภาควิชาเคมี  คณะ

วิทยาศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ เพ่ือเป็นการสร้างคว าม



39 
 

เข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างและการอนุรักษ์เรือนไทย โดยมีศิลปินนักวิชาการและนักออกแบบทางด้านงาน

หัตถศิลป์สิ่งทอจากนานาชาติ เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา คูเวต คีร์กีซสถาน 

เป็นต้น ให้ความสนใจและประทับใจในประวัติความเป็นมาและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทยใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าชมบรรยายเป็น

ภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เข้าชมเพ่ือเผยแพร่ประวัติและความเป็นมาของเรือนพระ

กรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ ให้แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากศูนย์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการ
กิจกรรม 

 - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

2) ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ค่าเฉลี่ย - 
 (เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับปรุง พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรม       

นักศึกษา ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ด าเนินการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมีนาคม–ตุลาคม 2560 จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

1. ระบบรักษาพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วย  
1.1 ให้บริการทั่วไป 
1.2 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
1.3 รักษาโดยแพทย์เฉพาะทางในกรณีท่ีต้องพบแพทย์ ซึ่งมาประจ าที่ห้องพยาบาลทุกวัน วันละ 

1 ชั่วโมง เวลา 12.00–13.00 น. 
1.4 จัดโครงการพัฒนาด้านสุขภาพ ได้แก่ โครงการจัดท าบัตรประกันสุขภาพ โครงการฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และโครงการปฏิบัติการกู้ชีพ 
1.5 การส่งต่อผู้ป่วย ในการส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแพทย์จะเขียนใบส่งตัว โดยพยาบาลจะ

พานักศึกษาส่งโรงพยาบาลและประสานงานเกี่ยวกับแพทย์ที่ท าการรักษา ห้องพักและสิทธิใน
การรักษา พร้อมดูแล ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา มี
จ านวนเฉลี่ย 7 คน/เดือน 
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2. โครงการฝึกอบรมผู้ให้บริการนักศึกษา 
2.1 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร ผู้ให้บริการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และ
โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร “English for Communication” ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
ในเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2560 

2.3 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ให้ค าปรึกษา (Counseling Service) ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาสุขภาวะ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และงานแนะแนวการให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

3. ปรับปรุงหอพักและการบริหารจัดการภายในหอพักนักศึกษา นครปฐม 
3.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม/จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกของหอพักนักศึกษา ได้แก่ การ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับนักศึกษาในหอพัก จ านวน 150 ห้อง จัดท าสวนหย่อม เพ่ิมโต๊ะ 
เก้าอ้ี ส าหรับอ่านหนังสือและพักผ่อนบริเวณหอพัก ปรับพ้ืนที่เพ่ิมโต๊ะและเก้าอ้ีบริเวณหน้า
อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ส าหรับพักผ่อนและรับประทานอาหารในตอนเย็น จัดซื้อที่นอน ตู้
เสื้อผ้า โต๊ะและเก้าอ้ี แก่นักศึกษาในหอพัก 

3.2 การบริหารจัดการภายในหอพักนักศึกษา ได้แก่  
- การปรับเปลี่ยนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หอพัก โดยแต่เดิมให้ปฏิบัติหน้าที่

ประจ าหอพักทั้งกลางวันและกลางคืนทุกหอพัก เปลี่ยนเป็นแบ่งช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่
ช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลากลางคืน เพ่ือสามารถช่วยกันปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักโดยแต่
เดิมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 24.00 น. จ านวน 1 คน และอีก 1 คน ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อในช่วงเวลา 24.00 น. ถึง 8.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เปลี่ยนเป็นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
เวลา 22.00 น. หลังจากหอพักปิด จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพ่ือลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกับเจ้าหน้าที่หอพักและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลา 

- ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาปฏิบัติงานของช่างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์หอพัก โดยแต่เดิมทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงเวลา 8.30–16.30 น. เปลี่ยนเป็นแบ่งกลุ่มช่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติ
หน้าที่เวลา 8.30–16.30 น. และกลุ่มที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เวลา 10.00–18.00 น. ส่วนใน
เวลากลางคืนจะมอบหมายให้ช่าง 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างเวรหมุนเวียนกันไป เพ่ือ
ขยายเวลาในการให้บริการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ในห้องพักนักศึกษา และลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เป้าหมายที่ 2 : การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ        
นโยบาย 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ (มี 3 โครงการ) 

1. ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย 
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 
ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) ระบบและกลไกด้านบริหารการวิจยัที่ได้รับการปรับปรุง จ านวน    
2) จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลีย่ต่ออาจารย์ บาท/คน  - 

(เริ่มปี 61) 
173,101.89 - 

3) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
scopus หรือ ISI 

ผลงาน ไม่ได้
ก าหนดเป้า
ไว้ในแผน  

243 - 

         หมายถึง มีการเตรียมการ 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเตรียมการด้านการบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย  ดังนี้  

  1. การปรับโครงสร้าง และหน้าที่ของสถาบันวิจัยและหน่วยงานด้านวิจัย   โดยสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560  มีมติเห็นชอบให้ยุติการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และให้ด าเนินการปรับบทบาทและโครงสร้าง ตลอดจนสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหม่  
โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกำกับดูแลด้านบริหารการวิจัย  ได้เสนอปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน ภายใต้ชื่อหน่วยงานใหม่ว่า “ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานกลางภายใต้ส านักงานอธิการบดี เทียบเท่ากอง มีภารกิจเฉพาะด้าน ท างานเชื่อมโยง
ประสานงานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) และ QS 
Stars Rating รวมถึงการเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชุมชน แก้ปัญหาของประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยของประเทศ ในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
หน่วยวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนและให้
ค าปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ 
 ทั้งนี้ โครงสร้างส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
ความเห็นชอบจาก 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 
2560  
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1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  

1.3 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 
  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับโครงสร้างพร้อมหน่วยงานอื่นๆ ของส านักงานอธิการบดี 

  2. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555  

โดยรวมกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ส่วนกลางและของคณะเป็นกองทุนเดียว และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในหมวด 3 

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะ ข้อ 17 จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 

2.1 สนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด้านวิชาการและการวิจัยสู่
สากล ที่มีระยะเวลา 3-12 เดือน 

2.2 สนับสนุนทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ที่มีระยะเวลา    
3-12 เดือน 

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา (Visiting Scholar) ที่มี
ระยะเวลา 3-12 เดือน 

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุน และเสริมสร้างงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดยจัดประชุม อบรม ศึกษาดู

งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดเวทีประชุมวิชาการเพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยระหว่างนักวิจัยสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นเวทีในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา ดังนี้ 

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National 

Research Management System : ระบบ NRMS  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยร่วมกับเครือข่ายวิจัย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  เพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย 

(Ongoing & monitoring)  การน าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการวิจัย เข้าระบบ  

Ongoing & monitoring  การรายงานแผนงาน และผลการด าเนินงานตามแผน  การรายงานความก้าวหน้า 

และการรายงานฉบับสมบูรณ์  การยกเลิกโครงการ  การฝึกปฏิบัติวิธีการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การเรียนรู้และ

ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation  การรายงานข้อมูล Output Outcome  และการก าหนด

ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 

  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

Mendeley” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560  เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ประสานงานคณะของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียน

การสอน การท างาน และการค้นคว้าวิจัย 
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  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูล Scopus” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้

คณาจารย์ และนักวิจัยสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus รวมทั้งสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ 

ของมหาวิทยาลัย (QS Ranking)   

  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร" (www.ris.su.ac.th)  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมโครงการวิจัยและ

สร้างสรรค์ รวมทั้งบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การประชุมวิชาการ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ

รางวัลของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการจัดท านโยบายการวิจัยของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

  ส าหรับเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกทั้งสิ้น จ านวน 198,634,414.96 บาท มีอาจารย์ที่

ปฏิบัติงาน จ านวน 1,147.5 คน  คิดเป็นเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ จ านวน 173,101.89 บาท/คน จ าแนก

ตามกลุ่มสาขา ดังนี้ 

     กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับ 114,987.40  บาท/คน สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ

14.99 (เกณฑ์ สกอ. = 100,000 บาท/คน) 

     กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 295,050.86 บาท/คน สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 

34.11 (เกณฑ์ สกอ. = 220,000 บาท/คน) 

      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่ากับ 149,620.73  บาท/คน ต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 16.88 

(เกณฑ์ สกอ. = 180,000 บาท/คน) 

  ในส่วนของผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล scopus 

หรือ ISI ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 243 ผลงาน จ าแนกตามคณะในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

คณะ 
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามปีปฏิทิน 

รวม 
2560 2559 2558 2557 2556 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์       
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 0 2 0 1 5 
3. โบราณคด ี 5 3 1 0 6 15 
4. มัณฑนศลิป ์ 1 1 1 0 0 3 
5. อักษรศาสตร ์ 0 3 2 1 3 9 
6. ศึกษาศาสตร ์ 0 1 0 1 0 2 
7. วิทยาศาสตร ์ 90 72 64 64 71 361 
8. เภสัชศาสตร ์ 57 68 38 42 49 254 

http://www.ris.su.ac.th/
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คณะ 
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามปีปฏิทิน 

รวม 
2560 2559 2558 2557 2556 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 71 56 73 58 45 303 
10. ดุริยางคศาสตร ์       
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 6 2 2 1 16 
12. วิทยาการจัดการ 3 6 1 0 0 10 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 0 0 1 2 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 0 1 1 0 3 
15. ไม่สามารถระบุคณะ 7 12 17 28 35 99 

รวม 243 228 202 197 212 1,082 

 

2. พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบูรณาการผ่านศูนย์/กลุ่ม และ cluster วิจัย และความร่วมมือกับหน่วยงาน 

    ภายนอก 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนศูนย ์/ กลุม่ / cluster วิจัยที่จัดตั้งข้ึน ศูนย์/กลุม่ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจ้ัดตั้งศูนย์/กลุ่ม/cluster วิจัย ได้แก่ 

  1. Innovation Hub-Agriculture and food  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ     

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  งบประมาณปี 2560 จ านวน 11,274,500 บาท 

 2. โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hub เพ่ือ

สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (รอบที่ 1) โดยลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศิลปากร (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนล่าง) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 งบประมาณปี 2560 จ านวน 6,726,200 บาท 

  3. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร :  SU Food Innovation 

Hub เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านอาหาร  เป็นหน่วยงานจัดหางบประมาณ

จากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท างานเกี่ยวกับการสร้าง

นวัตกรรมทางอาหารเน้นบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะ

เป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม SME, Startup และเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคเอกชนจนสามารถสร้างนวัตกรรม
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จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 

2560 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน

ภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีฐานะเทียบเท่ากอง  

ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นที่ตั้ง และจัดท าระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 

ด าเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ โดยเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักนวัตกรรม

แห่งชาติ ; NIA) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ซึ่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณ จ านวน 9,700,000 บาท และมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (Research Commercialization for Startup) :

โครงการสีรองพ้ืนงานจิตรกรรมเพ่ือปรับสภาพวัสดุทุกพ้ืนผิวแบบมัลติฟังก์ชั่น ส าหรับงานจิตรกรรมไทยและ  

ศิลปะร่วมสมัย (Primer or Gesso for Thai Contemporary Art) 

  2. กิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ (Startup Thailand League) ประกอบด้วย 

     2.1 ICT Young Entrepreneur Camp รายวิชาหลักการตลาดเพ่ือธุรกิจสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 

20-22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม MA บางรัก กรุงเทพมหานคร 

     2.2 SU Startup Talk ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

     2.3 SU Startup Camp ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

     2.4 SU Startup Talk ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง อ.50-701 

อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

     2.5 Startup Camp for Food Business Development รายวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี 

     2.6 SU Startup Talk ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ

เกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

     2.7 SU Startup Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

     2.8 SU Startup Exhibition 2017: Startup Success Cases ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2560  

ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 



46 
 

3. โครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนโครงการบรูณาการศาสตร ์เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม
และประเทศ  

โครงการ - 
(เริ่มปี 61) 

39 - 

2) จ านวนโครงการบรูณาการศาสตรท์ี่ได้รับการเผยแพรผ่่านสื่อ โครงการ - 
(เริ่มปี 61) 

34 - 

3) งบประมาณบูรณาการเฉลีย่ที่ไดร้บัสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อคณะวิชา (ร้อยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

24.54 - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บูรณาการงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม โดยจัดโครงการ     

บูรณาการศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนี้ 

  1. โครงการศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพ่ือแสดงศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยและร่วมมือในการน าศักยภาพและองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือ

ขับเคลื่อนการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 2. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี” เป็นโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้งบประมาณบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จ านวน 4 โครงการ  44,452,000 บาท ดังนี้ 

2.1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 450,000 บาท 
2.2 การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจังหวัดเพชรบุรี 450,000 บาท 
2.3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 37,000,000 บาท 
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว ใน

พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเกษตรแม่นย าสูง (คณะสัตวศาสตร์ฯ) 6,552,000 บาท  
  และยังได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางจากอ าเภอเมืองสู่หาดเจ้าส าราญ จ านวน 7,000,000 บาท 

  ในส่วนของคณะได้ด าเนินการโครงการบูรณาการศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ ดังนี้  

คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. โครงการ “ยุวสถาปนิกอาสาเพื่อพัฒนาชนบท” 
2. โครงการศึกษาและเก็บข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อ



47 
 

คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ 
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาด้านการออกแบบชุมชนเมือง 

3. โบราณคด ี 1. โครงการ “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” โครงการเสวนาวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 ปี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  
ดร.สันติ  เล็ก (บูรณาการกับงานดา้นการอนุรักษ์งานจิตรกรรมฯ) 

2. โครงการศูนย์เรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ “พัดทดน้ า”  
ลุ่มน้ าหมันตอนปลาย (บูรณาการกับงานด้านการเกษตร-เชิงนิเวศ 

4. มัณฑนศลิป ์ 1. โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภณัฑจ์ากมรดกทางศลิปวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
: โบราณวัตถุช้ินเยี่ยมในประเทศไทย  

2. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2  

3. โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยัสรา้งสรรคส์ังคมเพื่อประเทศไทยท่ีนา่อยู่  
4. ที่ปรึกษาด้านจัดท าระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรด็  
5. ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการพัฒนาผลติภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน  
6. ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์และต่อยอดตราสินคา้สู่อาเซียน ภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟช่ันและไลฟ์สไตล์  
7. โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ใน

เขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบรุี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
ประจ าปี 2560  

8. โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ระยะที่ 1  
9. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และยกระดับ SMEs/Startup เพื่อขับเคลือ่น

เศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล : ศิลปะการออกแบบเพื่อการพัฒนาสินคา้สู่
มาตรฐานสินค้าระดับสากลและการแสดงมหกรรมสินค้าเชิงปัญญา  

5. อักษรศาสตร ์ 1. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 
2. โครงการเสวนาเอเชียวิชาการ 
3. โครงการบริการวิชาการ "อักษราวชิาการ" อักษราก้าว : การเปลีย่นผ่านสู่

พรมแดนใหม ่
6. ศึกษาศาสตร ์ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณการการออกแบบแอปพลิเคช่ัน

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality: VR) เพื่อการผลติสื่อเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

7. วิทยาศาสตร ์ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงสีย้อม
ธรรมชาติเป็นสารสีเลคส าหรับการพิมพ์และการย้อมผ้า  

8. เภสัชศาสตร ์ 1. โครงการความรู้เรื่องยาและการดแูลสุขภาพเบื้องต้น 
9. วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. โครงการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยศลิปากรเพื่อการพัฒนาครู
โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง
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คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

2. โครงการสนับสนุนการลงทุนตดิตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปี 2559 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้านวิศวกรรมวสัดุและนาโน
เทคโนโลย ี

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น โดยมี
มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นพ่ีเลี้ยง 

5. การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจดัการเรยีนรู้ส าหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนนารีวุฒิ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุร ี

6. การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจดัการเรยีนรู้ส าหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21  
โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

7. การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจดัการเรยีนรู้ส าหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

8. โครงการสนับสนุนการลงทุนตดิตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี 2560 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่น ๆ ในกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

1. โครงการการใช้จุลินทรียร์่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

3. โครงการปลูกหญ้าช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
12. วิทยาการจัดการ 1. โครงการยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี  
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. โครงการบริการวิชาการด้านการพฒันาไอที ส าหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
โครงการหุบกะพง 

2. โครงการออกแบบตราสินค้าส าหรบัผลติภณัฑ์ป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. โครงการ “ค่ายศิลปะและภาษาเพือ่พัฒนาเยาวชนก้าวสู่ AEC” ปีการศึกษา 
2559 

15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. โครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่ชุมชน” ครั้งท่ี 7   
2. โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศกึษาระดับชาติและนานาชาติ  ครัง้ที่ 7  
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  รวมทั้ง  มีการเผยแพร่โครงการบูรณาการศาสตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ สื่อที่ใช้เผยแพร่ 

1. จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการ
สร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน 

สูจิบัตร และ Facebook : 
psgartgallery 

 

2. โครงการการศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารดิ้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน “จิตรกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  

สูจิบัตร และ Facebook : 
psgartgallery 

 
3. โครงการศลิปกรรมอาจารย์คณะ

จิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้ง34  

สูจิบัตร และ Facebook : 
psgartgallery 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. เรื่องเล่า/บ้านเรา/บางหลวง ปีท่ี 3 
Design-Built Summer  Workshop 
2017   

Voice TV.CO.TH 

 2. โครงการยุวสถาปนิกอาสาเพื่อพัฒนา
ชนบท 

www.scg.com และ 
dsignsomething.com 

 3. “Barefood : Banglamphu Street 
Kitchen Story "แบ-ฟู้ด บางล าพู"  กิน 
เล่น เร”่ 

นิตยสาร 
Elledecorationthailand  
และ Voice TV 21 

3. โบราณคด ี 1. โครงการ “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” 
โครงการเสวนาวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 
ปี ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สันติ  
เล็กสุขมุ  

หนังสือ และYouTube 

 2. โครงการศูนย์เรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการจดัการ “พัดทดน้ า” ลุ่มน้ า
หมันตอนปลาย  

นิทรรศการ หนังสือ และแผ่นพับ 

 3. โครงการผลิตเอกสารท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ  

หนังสือ 

 4. โครงการเพิม่พูนทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษาด้วยการ
ศึกษาวิจัยภาคสนาม  

หนังสือ 

 5. โครงการบรูณาการเรื่อง Gold Fields หนังสือ และ QR Code 

http://www.scg.com/
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คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ สื่อที่ใช้เผยแพร่ 
of Siam: การอนุรักษ์และเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ภาษา  
อิตาเลียนของพระสารสาสน์พลขนัธ์ 
(Colonel G.E.Gerini) เพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ด้านการ
ท่องเที่ยว  

4. มัณฑนศลิป ์ 1. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2  

Facebook 

 2. โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยั
สร้างสรรคส์ังคมเพื่อประเทศไทยที่    
น่าอยู่ 

Facebook 

 3. โครงการพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ ์กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในเขต
ตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดนครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบรุี) 
ประจ าปี 2560  

Facebook 

 4. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์และยกระดับ 
SMEs/Startup เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล : โครงการ
ศิลปะการออกแบบเพื่อการพัฒนา
สินค้าสูม่าตรฐานสินคา้ระดับสากลและ
การแสดงมหกรรมสินค้าเชิงปัญญา  

เว็บไซต์ 
www.zipeventapp.com และ
Facebook 
 

5. อักษรศาสตร ์ 1. โครงการเผยแพร่งานวิจัยของคณะ
อักษรศาสตร์  

คลื่นวิทยุ 96.5 

6. ศึกษาศาสตร ์ 1. โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 4th International 
Conference on Education (ICE 
2017)  "Moving Forward into the 
Digital Learning and Teaching Era"   

Website และ Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร ์

นครปฐมเคเบิ้ลทีวี 

 2. โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้และการวิจัยด้วยระบบพี่
เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ส าหรับ
ครูมืออาชีพของสถาบันการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  ภายใต้เครือข่ายความ

Website และ Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร ์
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คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ สื่อที่ใช้เผยแพร่ 
ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในภมูิภาค
ตะวันตก 

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพครดู้านเทคนิค
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  

Website และ Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร ์

 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมเรยีนการสอน
ส าหรับคร ู

Website และ Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร ์

 5. โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 
2559 

Website และ Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร ์
Website : eduzones.com 

7. วิทยาศาสตร ์ 1. โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  

Facebook : Khaosod 

8. เภสัชศาสตร ์ 1. โครงการความรู้เรื่องยาและการดแูล
สุขภาพเบื้องต้น 

http://prachanath.su.ac.th/m
ain/index.php 

9. วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้
งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 
2560 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก 

รายการ SME ช้ีช่องรวย ทางทรู
วิช่ัน 49 เวลา 10.00-11.00 น. 

10. ดุริยางคศาสตร ์ - - 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

1. โครงการการใช้จุลินทรียร์่วมกับการ
จัดการดินและปุย๋ตามค่าวิเคราะหด์ิน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต  

สื่อ Online ของศูนย์ข้าวชุมชน
ต าบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุร ี

12. วิทยาการจัดการ 1. โครงการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ 
ครั้งท่ี 13 

 

เว็บไซต์ และรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

 2. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้โดย 
Visiting Professor  ครั้งท่ี 1/2560  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

 3. การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการ
จัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

เว็บไซต์ และรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2560  

เว็บไซต์ และรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม 

 5. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้โดย 
Visiting Professor  ครั้งท่ี 1/2560  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 
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คณะ โครงการบูรณาการศาสตร์ สื่อที่ใช้เผยแพร่ 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยั
สร้างสรรคส์ังคมเพื่อประเทศไทยที่น่า
อยู่ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ 
(University Network for Change: 
UNC)” 

เวทีน าเสนอผลงาน นิทรรศการ
การน าเสนอผลงาน เว็บไซต์ และ
สื่อมวลชน 

 2. โครงการออกแบบ ตกแต่งสถานท่ี และ
ผลิตสื่อนิทรรศการอาคารพิพิธภณัฑ์  
รูปของพ่อที่บ้านของหนู 

เว็บไซต์  

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - - 
15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. โครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้งสู่

ชุมชน” ครั้งท่ี 7  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

เว็บไซต์
http://www.graduate.su.ac.th
/index.php/2015-08-17-09-
07-20 

 2. โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศกึษา
ระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งท่ี 7   

เว็บไซต์ 
http://www.proceedings.su.a
c.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-08-17-09-07-20
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http://www.proceedings.su.ac.th/
http://www.proceedings.su.ac.th/
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  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณบูรณาการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก จ านวน 220,311,608.15 บาท จากเงินรายได้รับจริงของคณะ จ านวน 897,610,004.80 

บาท คิดเป็นร้อยละ 24.54 จ าแนกตามคณะ ดังนี้    

คณะ 
งบประมาณบูรณาการ 
ที่ได้รับสนับสนุนจาก

ภายนอก 

งบประมาณ 
เงินรายได้รับจริง 

ร้อยละ 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 660,000 16,344,920.88 4.04 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10,788,250 17,977,409.71 60.01 
3. โบราณคด ี 22,033,568.33 17,395,307.06  126.66 
4. มัณฑนศลิป ์ 28,249,794.09 43,252,580.33 65.31 
5. อักษรศาสตร ์ 2,089,500 75,451,904.09 2.77 
6. ศึกษาศาสตร ์ 18,111,007.63  90,582,601.84 19.99 
7. วิทยาศาสตร ์ 34,977,122.88  74,020,461.27 47.25 
8. เภสัชศาสตร ์ 10,416,336.20   60,770,832.10 17.14 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 69,661,916.75 105,545,696.45  66.00 
10. ดุริยางคศาสตร ์ 1,246,666.67 50,015,006.65 2.49 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9,302,000 17,969,119.92 51.77 
12. วิทยาการจัดการ 5,062,505.60 154,106,729.60 3.29 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,502,940 89,422,942.89  1.68 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 210,000 56,439,923.13 0.37 
15. บัณฑิตวิทยาลยั 6,000,000 28,314,568.88  21.19 

รวม 220,311,608.15 897,610,004.80 24.54 
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นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มี 2 โครงการ) 

1. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต 
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 
ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรีและพระราชวัง 
สนามจันทร ์

ศูนย์ 1 1  

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่  

  1. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือน

พระสุรภี เรือนทับเจริญ นครปฐม เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้

เชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้อมูลที่

ใช้บอกเล่าเรื่องราวงานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพ่ือสะท้อน

ถึงความก้าวหน้าของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันต่อสาธารณชนต่อไป  โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

3 สิงหาคม 2560 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสีธรรมชาติของภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ เพ่ือเป็นการสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างและการอนุรักษ์เรือนไทย โดยมีศิลปินนักวิชาการและนักออกแบบทางด้านงาน

หัตถศิลป์สิ่งทอจากนานาชาติ เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา คูเวต คีร์กีซสถาน 

เป็นต้น ให้ความสนใจและประทับใจในประวัติความเป็นมาและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทย ใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าชมบรรยายเป็น

ภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การเปิดให้เข้าชมเพ่ือเผยแพร่ประวัติและความเป็นมาของเรือนพระ

กรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ ให้แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง 

 

2. โครงการบูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลยั 

โครงการ 4 83  

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
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คณะ โครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการทีม่ีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
โครงการที่แสดงความเป็น

ผู้น าของมหาวิทยาลัย 

1. จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

1. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้และการสรา้งสรรค์ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

2. โครงการการศึกษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน “จติรกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมร าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช 

3. โครงการศลิปกรรมอาจารย์
คณะจติรกรรม 
ประตมิากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 34 

4. โครงการวารสารศิลป์ พีระ
ศร ี

5. โครงการ Street Painting 
by 2 Sides of Khong 
River 

6. โครงการนิทรรศการศิลปะที่
ได้แรงบันดาลใจและ
รังสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ 
นิทรรศการ “จากธรรมชาติ 
From Nature” 

1. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้และการสรา้งสรรค์ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

2. โครงการการศึกษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน “จติรกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมร าลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช 

 

1. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้และการ
สร้างสรรคส์ู่ประชาคม
อาเซียน 

2. โครงการการศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริด้านชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์ระหว่าง
ประเทศในกลุม่อาเซียน 
“จิตรกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 
เพื่อน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

3. โครงการศลิปกรรม
อาจารย์คณะจติรกรรม 
ประตมิากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 34 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. โครงการ “สถาปัตย-์
ปริวรรต” 

2. กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
และสบืสานอนุรักษ์งาน
ศิลปสถาปตัยกรรมไทย 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
และสบืสานอนุรักษ์งาน
ศิลปสถาปตัยกรรมไทย 

2. โครงการ “ครูอาสาเพื่อ
พัฒนาชนบท” 

1. กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบสาน
อนุรักษ์งานศิลป
สถาปัตยกรรมไทย 

2. โครงการ “ครูอาสาเพื่อ
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คณะ โครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการทีม่ีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
โครงการที่แสดงความเป็น

ผู้น าของมหาวิทยาลัย 

3. โครงการ “ครูอาสาเพื่อ
พัฒนาชนบท” 

 พัฒนาชนบท” 

3. โบราณคด ี 1. โครงการ “บันทึกไว้ในงาน
จิตรกรรม” โครงการเสวนา
วิชาการด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 ปี 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  
ดร.สันติ  เล็กสุขุม 

2. โครงการศูนย์เรยีนรู้      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
จัดการ “พัดทดน้ า”  
ลุ่มน้ าหมันตอนปลาย 

3. โครงการผลติเอกสารท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมดา้น
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

4. โครงการเพิม่พูนทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษา
ด้วยการศึกษาวิจยั
ภาคสนาม 

5. โครงการบรูณาการเรื่อง 
Gold Fields of Siam: 
การอนุรักษ์และเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุ    
ลายลักษณ์ภาษาอิตาเลียน
ของพระสารสาสน์พลขันธ์ 
(Colonel G.E.Gerini) เพื่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
Economy) ด้านการ
ท่องเที่ยว 

1. โครงการ “บันทึกไว้ในงาน
จิตรกรรม” โครงการเสวนา
วิชาการด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ เนื่องในโอกาส 72 ปี 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.
สันติ  เล็กสุขุม 

2. โครงการศูนย์เรยีนรู้      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
จัดการ “พัดทดน้ า”  
ลุ่มน้ าหมันตอนปลาย 

3. โครงการเพิม่พูนทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษา
ด้วยการศึกษาวิจยั
ภาคสนาม 

4. โครงการบรูณาการเรื่อง 
Gold Fields of Siam: 
การอนุรักษ์และเผยแพร่
เอกสารจดหมายเหตุ     
ลายลักษณ์ภาษาอิตาเลียน
ของพระสารสาสน์พลขันธ์ 
(Colonel G.E.Gerini)  
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
Economy) ด้านการ
ท่องเที่ยว 

5. โครงการเพิม่พูนทักษะ  
การวิจัยในงานโบราณคดี
ภาคสนาม เพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ของชาติ 

1. โครงการเพิม่พูนทักษะ
การวิจัยในงาน
โบราณคดภีาคสนาม 
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
มรดกวัฒนธรรมของ
ชาติ 

4. มัณฑนศลิป ์ 1. โครงการเส้นทางสูร่ะดับ
สากลของนักออกแบบไทย 
ครั้งท่ี 13 (Designer of 

1. โครงการเส้นทางสูร่ะดับ
สากลของนักออกแบบไทย 
ครั้งท่ี 13 (Designer of 

1. โครงการเส้นทางสูร่ะดับ
สากลของนักออกแบบ
ไทย ครั้งท่ี 13 
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คณะ โครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการทีม่ีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
โครงการที่แสดงความเป็น

ผู้น าของมหาวิทยาลัย 

The Year 2017)  
2. โครงการเทศกาลของขวัญ 

ขนม และดนตรี ครั้งท่ี 35 
3. นิทรรศการศิลปะและการ

ออกแบบเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ   
ดุลยเดช “ธ สถิตในดวงใจ” 
ผลงานออกแบบสร้างสรรค์
ของคณาจารยค์ณะ
มัณฑนศลิป์  

4. โครงการวันพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ร้านค้าต้นแบบ)  

5. โครงการประยุกต์ศิลป์ 
“ก้าวเดินตามแสงแห่ง
พระองค์” 

6. โครงการ ธ สถิตในดวงใจ : 
การแสดงแบบผลงานของ
นักศึกษาภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ 1  

The Year 2017)  
2. โครงการ     "ประยุกต์ศิลป์

โฮมเมด" ครั้งท่ี 3  
3. โครงการพัฒนาต้นแบบ

ผลิตภณัฑ์จาก โบราณวตัถุ
ช้ินเยี่ยม ในพิพิธภัณฑส์ถาน
แห่งชาติ 

(Designer of The 
Year 2017) 

5. อักษรศาสตร ์ 1. โครงการสนามจันทร์     
คันธรรพ ครั้งท่ี 5 "ดนตรี 
วิถีไทย" 

2. โครงการคันธรรพวาทีศรี
สนามจันทร์ ครั้งท่ี 3 ตันติ
พิลาส "สายซอเสนาะเสียง" 

3. โครงการเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560 การ
ประกวดอ่านออกเสียง
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับ 
อุดมศึกษา รางวัล
หม่อมหลวงบญุเหลือ  

1. โครงการศลิปะการแสดง
ร่วมสมัย "Thutiyawiset" 
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 
คณะอักษรศาสตร ์

 

- 
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คณะ โครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการทีม่ีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
โครงการที่แสดงความเป็น

ผู้น าของมหาวิทยาลัย 

เทพยสุวรรณ 
4. โครงการศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมทรงพล 

(Songphon Art 
Center) ปีท่ี 3 

5. โครงการค่ายสืบสานสังคีต
ศลิป์ไทย ครั้งท่ี 5 : การ
เรียนรู้และบรูณาการเชิง
สร้างสรรคส์ู่ประชาคม
อาเซียน 

6. ศึกษาศาสตร ์ 1. โครงการประกวดภาพถ่าย
และนิทรรศการ “สสีัน
แห่งชาติ” 

1. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้
บูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. โครงการประชุมทาง

วิชาการเรื่อง คีตศลิป์ใน

บทเรียนภาษาไทย ตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ

ประถมศึกษา 

3. โครงการเผยแพร่และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ ณ 

มหาวิทยาลยัยูนนาน 

ประเทศจีน     

4. โครงการศึกษาภาษา สังคม 

และศลิปวัฒนธรรมประเทศ

เพื่อนบ้าน  ณ มหาวิทยาลัย

แห่งชาติลาว  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน
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คณะ โครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการทีม่ีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
โครงการที่แสดงความเป็น

ผู้น าของมหาวิทยาลัย 

ลาว  

5. โ ค ร งก า รประถมศึ กษา

สัญจร ประจ าปีการศึกษา 

2559 

7. วิทยาศาสตร ์ 1. โครงการวาดวิทย ์
2. โครงการวิจัยการผลิตสี

ส าหรับงานศลิปะและการ
ออกแบบ 

1. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ 
การเปลีย่นแปลงสีย้อม
ธรรมชาตเิป็นสารสเีลค
ส าหรับการพิมพ์และการ
ย้อมผ้า 

1. โครงการวิจัยและผลติสี
ส าหรับงานศลิปะและ
การออกแบบ 

8. เภสัชศาสตร ์ - - - 
9. วิศวกรรมศาสตรฯ์ 1. การสร้างแท่นพิมพ์ภาพ

พิมพ์ศิลปะ  ซึ่งน าไปเปิด
บริการแจกภาพิมพ์แกะไม้ 
ภาพสเตนซิล โปสการ์ด รูป
พระบรมฉายาทิสลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช ในงานบ้านสวน
แฟร์ 2016  ณ เมืองทอง
ธานี  

1. โครงการขยายผล
ความส าเร็จของการ   
บูรณาการภมูิปัญญาการ
ผลิตกล้วยตากชาวอ าเภอ
บางกระทุ่มกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน
และอาชีพ 

- 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. โครงการจดัตั้งเครือข่าย
สถาบันการศึกษา เพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาดนตรี
พื้นบ้านอุษาคเนย์ภาคพื้น
ทวีป  

1. โครงการ Thailand Jazz 
Competition รางวัลถ้วย
พระราชทานพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1. โครงการแสดงดนตรี
เฉลิมพระเกียรติ โดยวง
ดุริยางค์เครื่องลม 
Feroci Philharmonic 
Winds 

2. โครงการ ASEAN 
MUSIC EVENT 

3. การประกวดดนตรี
เยาวชน เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

11. สัตวศาสตร์ฯ 1. โครงการสืบสานงานศลิป์ 
“พวงมโหตร” 

1. โครงการอัตลักษณาภาษา
ศิลป์กับศิลปะศลิปินบนถิ่น
ไทย 

- 
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คณะ โครงการที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการทีม่ีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
โครงการที่แสดงความเป็น

ผู้น าของมหาวิทยาลัย 

12. วิทยาการจัดการ - - - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศ    
     และการสื่อสาร 

1. โครงการบริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “จัดขบวน
แห่ในพิธีเปิดงานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชร ครั้งที่ 31 
ประจ าปี 2560” 

1. โครงการบริการวิชาการ
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “จัดขบวน
แห่ในพิธีเปิดงานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชร ครั้งที่ 31 
ประจ าปี 2560” 

- 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. โครงการประสานวัฒนธรรม
กับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

  

15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. โครงการนิทรรศการส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช   “ในดวงใจ      

นิรันดร์” (Still on our 
minds)  

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับสามเณร

ภาคฤดูร้อน (สามเณร 4.0)  

1. โครงการนิทรรศการส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช   “ในดวงใจ      

นิรันดร์” (Still on our 
minds)  

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับสามเณร

ภาคฤดูร้อน (สามเณร 4.0)  

1. โครงการนิทรรศการ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช   
“ในดวงใจนิรันดร์” 

(Still on our 
minds)  

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับ
สามเณรภาคฤดรู้อน 

(สามเณร 4.0)  

รวม 35 25 13 
รวมท้ังสิ้น 83  โครงการ 
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เป้าหมายที่ 3 : การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 
นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ (มี 2 โครงการ) 

1. ปรับโครงสร้าง ระบบและวิธีการท างาน 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงได้จัดท า

โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  1. การจัดท าโครงสร้างภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     1.1 จัดท าโครงสร้าง ข้อบังคับและประกาศท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ จ านวน 

2 ฉบับ ประกอบด้วย  (ร่าง) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วน

งาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ….  และ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลัง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือ

รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

1 ธันวาคม 2559 

         1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางตามที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เสนอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ

มอบหมายให้คณะ/หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมายังกองแผนงานเพ่ือรวบรวม

น าเสนอผู้บริหารชุดใหม่ในที่ประชุมคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ก่อนน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณานโยบายฯ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

          1.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

รับทราบสรุปข้อคิดเห็นจากคณะ/หน่วยงาน เกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง การรวมและการ

ยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.... .... ซึ่งโดยสรุป

พบว่า ในเรื่องการมีภาควิชา ควรมีความชัดเจน สามารถยุบเลิกหรือจัดตั้งใหม่ได้ เรื่องสาขาวิชา ซึ่งในร่างฯ 

ก าหนดว่า “สาขาวิชาประกอบด้วยหลักสูตรที่ให้ปริญญาไม่น้อยกว่าสามหลักสูตร.....” ควรให้ความหมายอย่าง

ชัดเจน เช่น กรณีคณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกันทุกภาควิชา มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาแบบร่วมกันหลายภาควิชาและแยกภาควิชา การก าหนดจ านวนหลักสูตรอาจไม่เหมาะสม  
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ส าหรับเรื่องการก าหนดจ านวนผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานจ านวน 8 คน หลายหน่วยงานให้ความเห็นว่าการ

ยุบรวมหรือจัดตั้งควรค านึงถึงพันธกิจของหน่วยงาน ความยากง่ายหรือความซับซ้อนของงานเป็นหลัก ไม่ควร

ก าหนดจ านวนคน อย่างไรก็ตามการจัดตั้งหน่วยงานใหม่จะส่งผลกระทบต่องบประมาณ อนึ่ง หอศิลป์ให้

ข้อสังเกตว่าไม่มีการบรรจุชื่อหอศิลป์ในร่างประกาศ ฯ ฉบับนี้ จะส่งผลต่อการท างานของหอศิลป์ในอนาคต 

      1.4 เสนอประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 

หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ...... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

           1.5  ส่งข้อมูลให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้องของข้อความทางกฎหมาย และจะน าเสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปในเดือนมกราคม 2561 

  2. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

      2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทน 

และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 

       2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดล าดับอาวุโสของผู้ด ารงต าแหน่งรอง    

อธิการบดี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 

       2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

        2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 

       2.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการพิจารณาต่อการ

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

       2.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

       2.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 ประกาศ 

ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

       2.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
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       2.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

      2.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา 

ค่าเฉลี่ย - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 1 : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และการพัฒนาระบบ กลไก

และวิธีท างาน ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และระบบควบคุมภายใน จึงยังไม่มีการประเมินผล

ส าเร็จของการด าเนินการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ได้รับการพัฒนา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มี

การด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. ระบบการให้บริการเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้บริการระบบ Internet ผ่าน

ระบบ LAN  Wireless LAN  VPN (Remote Access) eduroam   su-roam-WiFi   SUWiFi 

      2. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การให้บริการด้าน e-Learning และการ

ผลิตสื่อการสอน  การให้บริการพิมพ์เอกสาร โดยนักศึกษาทุกระดับจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์เอกสารฟรีคนละ 100 

แผ่นต่อภาคการศึกษาและสามารถสะสมส่วนที่เหลือไปรวมกับสิทธิ์ในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ ได้จนจบการศึกษา  

การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่คณะ  การ

จัดสรรพื้นที ่Open Learning Space ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้อุปกรณ์พกพา

ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน  และการให้บริการห้อง

ประชุมและห้องเรียนทางไกล 

      3. ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยได้พัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์

อินเทอร์เน็ต (SU Radio Net)  เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ
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ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่นักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรับฟังได้ทาง www.suradionet.su.ac.th ตั้งแต่วัน

จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00–17.00 น. 

 

นโยบาย 3.2  พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง (มี 2 โครงการ) 

1. พัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง 

ระดับ - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดแผนในการพัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency 

และก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่มีการ

ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการในส่วนนี้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคลใน

การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ

การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและการพัฒนางานวิชาการ  เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560   

2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

 

2. โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆ และจัดท า Hall of fame 
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 
ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/
กิจกรรม 

- 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดแผนในการจัดท า Hall of fame โดยเริ่มด าเนินการปีแรกใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
 



65 
 

นโยบาย 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ (มี 3 โครงการ) 

1. จัดท าแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีแผน มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้มีแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ป ี ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่จัด

การศึกษาเมืองทองธานี เพ่ือรองรับการพัฒนาทางกายภาพและการเป็น City Campus  ซึ่งการก่อสร้างอาคาร

ได้แล้วเสร็จและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 2560  โดยมหาวิทยาลัยอนุญาตให้คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใช้อาคารเพ่ือจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นมา รวมทั้ง

มหาวิทยาลัยได้จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับนักศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกร้านอาหาร การจัดซื้อโต๊ะม้า

นั่งสนามบริเวณโดยรอบอาคาร และการจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ระบบงานรักษาความปลอดภัย  
2. ระบบงานรักษาความสะอาด 
3. ระบบงานสุขาภิบาลด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการติดตั้งระบบ IT  

ร่วมกับบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด และขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบ Uninet ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ขอความอนุเคราะห์เทศบาลปากเกร็ด ในการออกเลขท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี  
โดยมีเลขที่ 80 ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

6. ประสานงานกับบริษัทบางกอกแลนด์ ในการอ านวยความสะดวกพ้ืนที่จอดรถให้แก่นักศึกษาและ 
บุคลากร 
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2. จัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี 
ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย

2560 
ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีแผน มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแผนในการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเริ่มด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้น

มา จนกระทั่งคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2559 มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.

2560-2574) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์  รองอธิการบดี

เพชรบุรี ได้เชิญประชุมผู้บริหารวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 

2560 โดยมีคณบดีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ระยะ 10 ปี  ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้รองอธิการบดีเพชรบุรี ปรับแก้แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ภายใต้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ของอธิการบดี หลังจาก

ปรับแก้แล้ว ให้น ามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 

 

3. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตัวชี้วัดโครงการ หน่วยวัด เป้าหมาย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีแผน มี/ไม่ม ี - 
(เริ่มปี 61) 

- - 

ผลการด าเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


