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ค าน า 
 

   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความส าคัญในการด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือติดตามและประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบาย
ในการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด  และช่วยให้ทราบถึง
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุงงาน และบริหารจัดการนโยบาย แผนงาน โครงการให้ได้ผลในระยะต่อไป 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและ
ประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  มหาวิทยาลัยได้
ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนพัฒนา ที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ จ านวน 28 ตัวชี้วัด โดยประเมิน
ผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามรายตัวชี้วัดตามโครงการที่ก าหนดไว้  ในเชิงคุณภาพ  ส่วนการ
บรรลุตัวชี้วัดของเป้าหมายของแผนพัฒนา จะด าเนินการประเมินผลส าเร็จเมื่อสิ้นแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

   การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย และการปรับทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 
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บทน ำ 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนพฒันำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน  ดังนี้ 
 
1. คะแนนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 

ความส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมของแผนพัฒนา พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของการบรรลุ
เป้าหมายตามจ านวนตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 

4.51 ขึ้นไป    ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น 
4.00 – 4.50   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
3.50 – 3.99   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
2.50 – 3.49   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
น้อยกว่า 1.50 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน 
 

2.  เกณฑ์กำรให้คะแนนคุณภำพ 

การพิจารณาผลการด าเนินงานของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นการประเมินเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน กับผลการด าเนินงานว่ามีความส าเร็จในระดับใด  ดังนั้น จึงได้ก าหนดเกณฑ์การ
เทียบคะแนนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
(ก ำหนดเป็นร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้

ผลการด าเนนิงานส าเร็จสูงกวา่เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 10 ขึ้นไป 5.00 

ผลการด าเนนิงานส าเร็จสูงกวา่เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 1-10 4.50 

ผลการด าเนนิงานส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนด 3.50 

ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนด ร้อยละ 1-10 2.50 

ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายที่ก าหนด ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1.00 

ไม่มีการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้ 0 

ไม่ได้รับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้ n/a 
 



2 
 

ผลกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย 
(ก ำหนดเป็นระยะเวลำ) 

คะแนนที่ได ้

ผลการด าเนนิงานส าเร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนขึ้นไป 5.00 

ผลการด าเนนิงานส าเร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนขึ้นไป 4.50 

ผลการด าเนนิงานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.50 

ผลการด าเนนิงานส าเร็จชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนขึ้นไป 2.50 

ผลการด าเนนิงานส าเร็จชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนขึ้นไป 1.00 

ไม่มีการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้ 0 

ไม่ได้รับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้ n/a 
 

3. กำรก ำหนดค่ำน  ำหนักในแต่ละเป้ำหมำย / ตัวชี วัด 

        แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ก าหนดให้มีค่าน้ าหนักในแต่ละเป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้ำหมำย 
ค่ำน  ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 40 

เป้าหมายที่ 2 การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 30 

เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมตอ่การเปลีย่นแปลง) 30 

 
และมีค่าน้ าหนักในแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ก าหนด  ดังนี้ 
 

โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ค่ำน  ำหนัก 

เป้ำหมำยท่ี 1 :  มหำวิทยำลัยชั นน ำที่มีมำตรฐำนสำกล   40 

นโยบำย 1.1 พัฒนำนวัตกรรมจัดกำรศึกษำ เพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
1.1.1 พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ    

1. มีระบบและกลไก และการด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ มี/ไม่ม ี มี ระดับ 1 2.66 

2. จ านวนนวัตกรรมและจ านวนรายวชิาระดับปริญญาบัณฑติที่เป็น active 
learning, social engagement  การสร้างผู้ประกอบการ ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร ่

นวัตกรรม/
รายวิชา 

20 2.66 

1.1.2 พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และทักษะภำษำอังกฤษ    

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา มี/ไม่ม ี มี ระดับ 1 2.66 

2. ระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐาน CEFR 

ระดับ มี Base 
line 

2.66 
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โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ค่ำน  ำหนัก 

1.1.3 พัฒนำนวัตกรรมด้ำนหลักสูตร    

1. ระบบและกลไกในการจดัท าและก ากับการด าเนินงานของหลักสูตร มี ม ี 2.66 

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ หลักสตูร เริ่มปี 62 - 

นโยบำย 1.2 พัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย    

1.2.1 เข้ำรับประเมิน QS Star Rating    

1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว ดาว ปี 62 - 

1.2.2 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ    

1. มีระบบ และกลไกการประกันคณุภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มี/ไม่ม ี ม ี 2.66 

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA กิจกรรม 8 2.66 

3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) คณะ 4 2.66 

1.2.3 พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน University Ranking    

1. จ านวนกิจกรรม โครงการหลักสูตรที่จัดขึ้น และมีผูเ้ข้าร่วมจาก
ต่างประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสตูร 

5 2.66 

นโยบำย 1.3 พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัยของนกัศึกษำ    

1.3.1 ปรับปรุงกำยภำพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยของวิทยำเขต     

1. จ านวนงบประมาณเงินรายได้รับจริงท่ีใช้ในการปรับปรุงกายภาพภูมทิัศน์  
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักศึกษา 

บาท 500 บาท/  
นศ. ป.ตร ี

2.66 

2. คะแนนเฉลีย่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคณุภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ระดับ > 3.51  2.66 

1.3.2 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ในวิทยำเขต    

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น ศูนย์การเรียนรู ้
โครงการ/
กิจกรรม   

4 2.66 

2. คะแนนเฉลีย่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคณุภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ระดับ > 3.51 2.66 

1.3.3 พัฒนำระบบให้บริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ และกิจกรรมนกัศึกษำ    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนนิการเสร็จสิ้น โครงการ/ 
กิจกรรม 

4 2.66 

2. คะแนนเฉลีย่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคณุภาพชีวิต 
และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ระดับ  > 3.51 2.66 

เป้ำหมำยท่ี 2 : กำรเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

นโยบำย 2.1 พัฒนำกำรวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำกำรงำนวิชำกำร   30 

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหำรกำรวิจัยและผลิตภำพของผลงำนวิจัย    

1. จ านวนระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการวิจัยทีไ่ดร้ับการปรับปรงุหรือ
ท าข้ึนใหม่ 

ฉบับ 5 3.33 
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โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ค่ำน  ำหนัก 

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ บาท/คน > เกณฑ ์
สกอ. 

3.33 

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู scopus 
หรือ ISI / จ านวนอาจารย์ประจ า/ ป ี

ผลงาน/คน 0.23 3.33 

2.1.2 พัฒนำโครงสร้ำงกำรวิจัยบูรณำกำรผ่ำนศูนย์/กลุ่ม และ cluster วิจัย และ
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 

   

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

1 3.33 

2.1.3 โครงกำรบูรณำกำรงำนวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำชุมชน สังคม    

1. จ านวนโครงการบรูณาการศาสตร ์เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคมและ
ประเทศชาต ิ

โครงการ 45 3.33 

2. จ านวนโครงการฯ ที่ไดร้ับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ 25 3.33 

3. จ านวนงบประมาณบริการวิชาการ เฉลี่ยทีไ่ดร้ับสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อคณะวิชา (ร้อยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ 8 3.33 

นโยบำย 2.2 พัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.2.1 ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำเขต    

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรี และพระราชวังสนามจนัทร์ ศูนย์การ
เรียนรู ้

1 3.33 

2.2.2 โครงกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม    

1. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/แสดง
ความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลยั 

โครงการ 4 3.33 

เป้ำหมำยท่ี 3 : กำรบริหำรจัดกำร (เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยที่พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง) 

นโยบำย 3.1 พัฒนำระบบ กลไกและเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร    

3.1.1 ปรับโครงสร้ำง ระบบและวิธีกำรท ำงำน    

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ  
(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ ไม่มีการตั้ง
ค่าเป้าหมาย 

ไม่ประเมิน 

3.1.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ ไม่มีการตั้ง
ค่าเป้าหมาย 

ไม่ประเมิน 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ไดร้ับการพัฒนา ระดับ > 3.51 ไม่ประเมิน 

นโยบำย 3.2 พัฒนำบุคลำกรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง    

3.2.1 พัฒนำระบบกำรประเมินด้วย KPIs และCompetency    

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ - 
เริ่มปี 62 

- 

3.2.2 โครงกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงำนเป็นที่ประจกัษ์ในด้ำนตำ่ง ๆ  
และจัดท ำ Hall of fame 

   

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/
กิจกรรม 

1 7.50 
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โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ค่ำน  ำหนัก 

นโยบำย 3.3 จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยท่ีส ำคัญ    

3.3.1 จัดท ำแผนพัฒนำ City Campus ระยะ 10 ปี    

1.  ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 1 7.50 

3.3.2 จัดท ำแผนพัฒนำและจัดกำรศึกษำวิทยำเขตเพชรบุรี ระยะ   10 ปี    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 3 7.50 

3.3.3 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

   

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 1 7.50 

 
ในการประเมินค่าคะแนนตามแผนพัฒนานั้น เป็นการประเมินในระดับตัวชี้วัดของโครงการที่

ด าเนินการ ส่วนการประเมินในระดับเป้าหมายยังไม่ด าเนินการ  เนื่องจากเป็นการก าหนดเป้าหมายเมื่อครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฉบับนี้  
 
4. คะแนนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

    เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละเป้าหมายกับค่าคะแนนเชิงคุณภาพในภาพรวม มีผลดังนี้ 

เป้ำหมำย ค่ำคะแนน ระดับคะแนน 

เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 3.93 ด ี

เป้าหมายที่ 2 การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 4.11 ดีมาก 

เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมตอ่การ
เปลี่ยนแปลง) 

4.12 ดีมาก 

         และพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคะแนนจากการก าหนดค่าน้ าหนักในแต่ละเป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอยู่ที่ค่าคะแนน  4.03  เมื่อเทียบค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับดีมำก   

 เป้ำหมำย ค่ำคะแนน ค่ำน  ำหนัก ผลคะแนน 
เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 3.93 40 1.57 

เป้าหมายที่ 2 การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 4.11 30 1.23 

เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมตอ่การ
เปลี่ยนแปลง) 

4.12 30 1.23 

ผลรวมของคะแนน 4.03 
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คะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร รายตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี วัด 
ค่ำ

น  ำหนัก 
เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ คะแนนทีไ่ด้ 

เป้ำหมำยท่ี 1 :  มหำวิทยำลัยชั นน ำที่มีมำตรฐำนสำกล 40   3.93 
นโยบำย 1.1 พัฒนำนวัตกรรมจัดกำรศึกษำ เพ่ือผลิตบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 

    

1.1.1 พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ     
1. มีระบบและกลไก และการด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ 2.66 มี ระดับ 1 มี ระดับ 2 4.50 
2. จ านวนนวัตกรรมและจ านวนรายวชิาระดับปริญญาบัณฑติ

ที่เป็น active learning, social engagement  การสร้าง
ผู้ประกอบการ ที่ไดร้ับการเผยแพร่ 

2.66 20 26 5.00 

1.1.2 พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และทักษะ
ภำษำอังกฤษ 

    

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา 2.66 มี ระดับ 1 มี ระดับ 2 4.50 
2. ระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต

เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 
2.66 มี Base line มี Base line 3.50 

1.1.3 พัฒนำนวัตกรรมด้ำนหลักสูตร     
1. ระบบและกลไกในการจดัท าและก ากับการด าเนินงานของ

หลักสตูร 
2.66 ม ี มี 3.50 

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ 2.66 - 
เริ่มปี 62 

27 - 

นโยบำย 1.2 พัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย     
1.2.1  เข้ำรับประเมิน QS Star Rating     

1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว 2.66 - 
ปี 62 

- - 

1.2.2 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ     
1. มีระบบ และกลไกการประกันคณุภาพตามเกณฑ์ AUN 

QA  
2.66 ม ี มี 3.50 

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA 2.66 8 11 5.00 
3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) 2.66 4 4 3.50 

1.2.3 พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน University Ranking     
1. จ านวนกิจกรรม โครงการหลักสูตรที่จัดขึ้น และมีผู้เข้าร่วมจาก

ต่างประเทศ 
2.66 5 69 5.00 

นโยบำย 1.3 พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตใน
มหำวิทยำลัยของนักศกึษำ 

 
 

  

1.3.1  ปรับปรุงกำยภำพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และควำม  
         ปลอดภัยของวิทยำเขต  

    

1. จ านวนงบประมาณเงินรายได้รับจริงท่ีใช้ในการปรับปรุง
กายภาพภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
นักศึกษา 

2.66 500 บาท/  
นศ. ป.ตร ี

2,670.04 บาท 
/ นศ.  
ป.ตรี 

5.00 

2. คะแนนเฉลีย่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

2.66 > 3.51  3.44 2.50 
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ตัวชี วัด 
ค่ำ

น  ำหนัก 
เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ คะแนนทีไ่ด้ 

1.3.2 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ในวิทยำเขต     
1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการ

เสร็จสิ้น 
2.66 4 4 3.50 

2. คะแนนเฉลีย่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับ 

2.66 > 3.51 3.44 2.50 

1.3.3 พัฒนำระบบให้บริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ และกิจกรรม  
       นักศึกษำ 

    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนนิการเสร็จสิ้น  4 5 5.00 
2. คะแนนเฉลีย่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของ

นักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับ 
 

2.66  > 3.51 3.44 2.50 

เป้ำหมำยท่ี 2 กำรเป็นที่พึ่งของชมุชน สังคมและประเทศชำติ 30   4.11 
นโยบำย 2.1 พัฒนำกำรวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำ
กำรงำนวิชำกำร 

    

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหำรกำรวิจัยและผลิตภำพของ
ผลงำนวิจัย 

    

1. จ านวนระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการวิจัยทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุงหรือท าข้ึนใหม ่

3.33 5 5 3.50 

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ 3.33 > เกณฑ์ สกอ 
166,666.67 

158,343.91 2.50 

3. จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล scopus หรือ ISI / จ านวนอาจารย์ประจ า/ ป ี

3.33 0.23 0.21 2.50 

2.1.2 พัฒนำโครงสร้ำงกำรวิจัยบูรณำกำรผ่ำนศูนย์/กลุ่ม และ 
cluster วิจัย และควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอก 

    

1.   จ านวนศูนย์/ กลุ่ม/ cluster วิจัยที่จัดตั้งข้ึน 3.33 1 1 3.50 
2.1.3 โครงกำรบูรณำกำรงำนวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำชุมชน 
สังคม 

    

  1. จ านวนโครงการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม  
      และประเทศชาต ิ

3.33 45 63 5.00 

  2. จ านวนโครงการฯ ท่ีได้รับการเผยแพรผ่่านสื่อ 3.33 25 36 5.00 
  3. จ านวนงบประมาณบริการวิชาการ เฉลีย่ที่ไดร้ับ
สนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกต่อคณะวิชา (ร้อยละ
ของเงินรายได้) 

3.33 8 17.49 5.00 

นโยบำย 2.2 พัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

2.2.1 ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำเขต     
1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรี และ

พระราชวังสนามจันทร ์
3.33 1 4 5.00 

2.2.2 โครงกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม     
1. จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลยั 
3.33 4 20 5.00 
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ตัวชี วัด 
ค่ำ

น  ำหนัก 
เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ คะแนนทีไ่ด้ 

เป้ำหมำยท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร (เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยที่
พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง) 

30   4.12 

นโยบำย 3.1 พัฒนำระบบ กลไกและเคร่ืองมือในกำรบริหำร
จัดกำร 

    

3.1.1 ปรับโครงสร้ำง ระบบและวิธีกำรท ำงำน     
1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ  

(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 
- ไม่มีการตั้งค่า

เป้าหมาย 
ไม่มีการ
ประเมิน 

- 

3.1.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ   

(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 
- ไม่มีการตั้งค่า

เป้าหมาย 
ไม่มีการ
ประเมิน  

- 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ไดร้ับการพัฒนา  > 3.51 ไม่มีการ
ประเมิน  

- 

นโยบำย 3.2 พัฒนำบุคลำกรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง     
3.2.1 พัฒนำระบบกำรประเมินด้วย KPIs และCompetency     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ   
(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

6.00 - 
เริ่มปี 62 

-  

3.2.1 โครงกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ใน
ด้ำนต่ำง ๆ  และจัดท ำ Hall of fame 

    

      1 .จ านวนโครงการ/กิจกรรม 6.00 1 11 5.00 
นโยบำย 3.3 จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยท่ีส ำคัญ     
3.3.1 จัดท ำแผนพัฒนำ City Campus ระยะ 10 ปี     

1.  ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 6.00 ขั้น 1 ขั้น 2 4.50 
3.3.2 จัดท ำแผนพัฒนำและจัดกำรศึกษำวิทยำเขตเพชรบุรี  
ระยะ 10 ปี 

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 6.00 ขั้น 3 ขั้น 3 3.50 
3.3.3 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 6.00 ขั้น 1 ขั้น 1 3.50 
 

3. ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัดที่ต้อง
ด าเนินการ  28 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้ 23 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 82.14 ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุผล  ได้แก่ 

เป้าหมายที่  1 มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล  นโยบายที่  1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพ
ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ที่ก าหนดให้ใช้ คะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ ที่เป็นการด าเนินการส ารวจโดยหน่วยงานจากภายนอก ซึ่งผลส ารวจใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย นักศึกษามีระดับความพึงพอใจที่ 3.44  ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 
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>3.51  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย  การปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา  เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักศึกษาเพ่ิมข้ึน   

เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  นโยบายที่  2.1  พัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค ์และการบูรณาการงานวิชาการ ในตัวชี้วัด 2 ตัวที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ  

- เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ซึ่งมีจ านวนลดลงจากปี พ.ศ. 2558  และ 2559 ถึงแม้จ านวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ในทุกระดับคุณภาพ) จะมีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องจาก นโยบายของรัฐในการ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้ส าหรับงานวิจัยน้อยลง และหันไปสนับสนุนงบบูรณาการเพ่ิมขึ้น คณาจารย์
บางส่วนจึงสนใจท างานบริการวิชาการเชิงบูรณาการมากขึ้น ประกอบกับอาจารย์ในคณะวิชาใหม่ ๆ อาจมี
คุณวุฒิและประสบการณ์น้อยในการดึงดูดเงินทุนวิจัยจากภายนอก 

 -  จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล scopus หรือ  ISI / จ านวนอาจารย์
ประจ า/ปี ซ่ึงต้ังเปา้หมายไว้ 0.23 ซ่ึงเปน็นโยบายท่ีค่อนข้างท้าทาย โดยมีผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ที่ 
0.21 ซึ่งเป็นค่าสัดส่วนที่สูงขึ้นจากปี 2558 และ 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.17  และ 0.19 ตามล าดับ 
มหาวิทยาลัยจึงต้องหามาตรการและแนวทางส่งเสริม เร่งรัด และผลักดันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดประชุม
นานาชาติในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งบทความวิจัยจะถูกเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล scopus 

เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) นโยบาย 3.1 
พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ได้รับการพัฒนา   ไม่มีการประเมินผลการด าเนินการ เนื่องจาก ระบบ
ที่ได้รับการพัฒนาคือ SU-ERP จะเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( (ตามแผนเริ่มในเดือนมกราคม 
2562) ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่ได้เริ่มใช้ จึงไม่สามารถประเมินได้ จึงยังไม่คิดค่าคะแนน 
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ส่วนที่ 1  
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนามหาวทิยาลัยศิลปากร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
เป้ำหมำยที่ 1 มหำวิทยำลัยชั นน ำที่มีมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1.1  ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ในระดับ 4 ดาว ดาว - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม  
เกณฑ์ AUN QA 

ร้อยละ - 
(เริ่มปี 62) 

- - 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยก าหนดเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings ในช่วงเดือน

มกราคม 2562  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ QS ซึ่ง
การเตรียมความพร้อมด้วยการประเมินตนเองภายใต้เกณฑ์ประกันคุณภาพในระบบข้างต้นนั้น ส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2560 (SAR) และ
การสอบถามเพ่ิมเติมจากคณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมินตนเองในช่วงปี 2559 – 2560 ได้ผล
ดังนี้ 

ตัวชี วัด 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 
Inclusiveness 50 20.00 3 

Overall 1000 406.49 3 
 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018  เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานด้าน University Rankings and Ratings โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนสนับสนุนการ
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ด าเนินงานของคณะวิชา เพ่ือจัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกันยายน 2561 โดยจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,248,292.01 บาท เพ่ือให้ 12 คณะวิชาและฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ/กิจกรรม รวม 13 กิจกรรม/โครงการ ภายใต้โครงการนี้มีผลด าเนินการ ดังนี้ 

- นักศึกษาต่างชาติ 497 คน ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 27 รายวิชา  
- นักศึกษาต่างชาติทั้งหมดมาจาก 4 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ รวม 19 

ประเทศ   
- ประเทศที่มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

100 คน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 89 คน และมาเลเซีย 42 คน  
- ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของโครงการ คือ 12-13 วัน  

การด าเนินโครงการส่งผลให้มีนักศึกษาต่างชาติ ลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัด
การศึกษานานาชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ สอดรับกับ
นโยบายในการยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล    

การด าเนินโครงการส่งผลให้มีนักศึกษาต่างชาติ ลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัด
การศึกษานานาชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ สอดรับกับ
นโยบายในการยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล  

และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือรองรับการประเมิน มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการจัดการประชุม 
QS Totally Arts Summit (Art & Design) มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS 
Education Trust ในการจัดประชุมสุดยอดด้านศิลปะและการออกแบบ QS Totally Arts Summit (Art & 
Design) 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นเวทีระดับโลกที่จะน า
นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงและระดับกลาง ผู้ก าหนดนโยบายการศึกษา ศิลปินและนักออกแบบชั้น
น า รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชานี้จากทุกภาคส่วน และจากทั่วโลกมาพบปะกัน ให้เกิด
การสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ๆ ในด้านศิลปะและการออกแบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งร่วมกันถึงความท้าทายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21     

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 
14.00 น. ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีสื่อเข้าร่วม จ านวน 12 ส านักข่าว มี
การเผยแพร่ข่าวออกสื่อสิ่งพิมพ์ 15 ฉบับ  และ 2 ช่องรายการโทรทัศน์ 

การประชุมสุดยอดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักคือ 21th Century Education: Nurturing 
Passion with Purpose หรือ “การเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบในศตวรรษที 21 ฟูมฟักแรง
บันดาลใจอย่างมีจุดหมาย” โดยได้รับเกียรติตอบรับการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการและศิลปินชื่อดัง ในเวที
ระดับโลก ซึ่งรวมถึง คุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินไทยร่วมสมัย  ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
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ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เจ้าของผลงาน Golden Teardrop ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน
ศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Venice Biennale 2013” ครัง้ที ่55 ทีส่าธารณรัฐอิตาลี 

นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ บริหารจากมหาวิทยาลั ยระดับโลกด้ านศิ ลปะ และการออกแบบ และ 
สถาบันการศึกษา อ่ืน ๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ Nanjing University of 
the Arts ประเทศไต้หวัน Academia di Belle Arti ประเทศอิตาลี University of South Florida ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Kyoto City University of Arts ประเทศญี่ปุ่น Concordia University ประเทศแคนาดา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในภูมิภาคเอเซีย มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะทางการศึกษาศิลปะและออกแบบ
ในครั้งนีด้้วย  

โดยผลที่ได้รับการจากการด าเนินโครงการ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับผู้เกี่ยวข้องในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้สร้าง
เครือข่ายกับผู้บริหาร ศิลปิน และนักออกแบบชั้นน า  และเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ QS 
World University Rankings by Subject ในสาขา Art and Design อีกด้วย 

ส าหรับโครงการ QS Totally Arts Summit (Art & Design) มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญวิทยากร 28 คน 
จาก 15 ประเทศ  มีผู้เข้าร่วมงานประชุมเป็นชาวไทย 196.คน ชาวต่างประเทศ  95 คน งานได้รับความส าเร็จเป็น
อย่างมาก 

ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA  ที่จะเริ่มในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA  และการน าไปใช้ตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) แก่
คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมรวมจ านวน 418 คน และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะ 
ต่าง ๆ มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จ านวน 9 ครั้ง 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพ่ือสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งมีผู้
เข้าอบรมตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ก าหนด จ านวน 73 คน และมีผู้ที่ผ่านเป็นผู้ประเมินระดับ Appentice-U 
จ านวน 63 คน  

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลหลักสูตรในปีการศึกษา 2562-2564 ของแต่ละคณะ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA โดยจะมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในปี
การศึกษา 2562-2564 ตามสัดส่วนที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 41.43,  70.00 และ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ตามล าดับ 

    จากผลการด าเนินการดังกล่าว พบว่าคณะมีการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพหลักสูตรและให้
ความสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะได้น าเสนอสภา
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มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป   

เป้ำหมำยที่ 2 กำรเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชำติ 

ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

2.1 จ านวนโครงการทีม่ีระดับความส าเร็จและผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่อธิการบดีก าหนด 

โครงการ 4 9  

2.2 จ านวนโครงการบรูณาการเชิงพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยเป็น    
แกนน าร่วมกับหน่วยงานในภูมภิาค 

โครงการ 2 24  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือมุ่งหวังให้เป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบูรณาการงาน
วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม ดังนี้ 

   1. โครงการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” วันที่ 9-13 
สิงหาคม 2561  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ  
โดยน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "จาก "ป่า" สู่ "เมือง" : โบราณคดีกับสังคม" ซึ่งเป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม ซึ่งแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการน าองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สังคม 

  2. โครงการทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 “จากเริ่มต้นอย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 
27-29 สิงหาคม 2561  โดยร่วมมือกับคณะ/ หน่วยงาน  ในการจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานที่ได้รับการจัดสรร
ทุนวิจัยโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยั่งยืนของสังคมและชุมชน  การแสดง
นิทรรศการ "วิจัย นวัตกรรม สร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน"  โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง 
(Innovative Startup)   โครงการ Talent Mobility    

  3. โครงการ Innovation Hub-Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร) โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม  2561 ณ 
โรงแรมรอยัลซิตี้  โฮเทล กรุงเทพ ฯ  

 4. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ  3,190,000 บาท  ด าเนินการจัดท าต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับครู
ดนตรีและนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ 3,890,000 บาท
ด าเนินการในจังหวัดพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก  เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนด้านดนตรีให้แก่ครูและนักเรียนให้
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ได้มาตรฐาน  รวมถึงเป็นการรวบรวมดนตรีท้องถิ่นให้เป็นฐานข้อมูลส าหรับเรียนรู้ในอนาคต โดย คณะดุริยางค
ศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการ 

6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ของต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  งบประมาณ 1,150,000 บาท  เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
ชาวบ้านในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการสร้าง
อาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ถาวร  คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ด าเนินการ 

7. โครงการเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 9,000,000 บาท  เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ศิลปกรรม เพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 4 จังหวัด  ได้แก่  
จังหวัดมุกดาหาร   จังหวัดนครพนม   จังหวัดบึงกาฬ   และจังหวัดหนองคาย  อย่างเป็นระบบ อันจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น  
ด าเนินการโดย บัณฑิตวิทยาลัย 

 8. โครงการ “ศิลปากรร่วมใจพัฒนาจังหวัดนครปฐม” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561  เพ่ือแสดง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมมือกันน าศักยภาพและองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ตลอดจนขับเคลื่อนการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างใน
เขตภูมิภาคตะวันตก รวมถึงการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการ
ร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการและเอกชนในการเปิดให้เข้าชม
พระราชวังสนามจันทร์ 

9. โครงการบริการวิชาการให้กับจังหวัดเพชรบุรี   โดยด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  2561  จ านวน 5 โครงการ  2,000,000 บาท ดังนี้ 

9.1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 450,000 บาท 
9.2  การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี 450,000 บาท 
9.3  โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   500,000 บาท 
9.4  โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ ชุมชน 

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 300,000 บาท 
9.5  โครงการโครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 300,000 บาท 

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการเชิ งพ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค โดยมีส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุน
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การด าเนินงาน ซึ่งมีโครงการที่มหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน   
จ านวน 24 โครงการ โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ชื่อโครงกำร ระยะเวลำ หน่วยงำนร่วม พื นที่บริกำร 

1. โครงการสนับสนุนการลงทุนตดิตั้งใช้งานระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 

มกราคม 2561 - 
มีนาคม 2562 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 

กรุงเทพมหานคร 

2. โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร "บ้านเพชร
เพลินดิน" 

มีนาคม – 
กันยายน 2561 

พัฒนาชุมชน    
จังหวัดเพชรบุร ี

จังหวัดเพชรบุร ี

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรพร้อมเนื้อหาเพื่อใช้
ส าหรับระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ (E-Learning Content) ของ
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

มกราคม –
กันยายน 2561 

สมาคมธรุกิจ
อินเตอร์เนต็ไทย 

กรุงเทพมหานคร 

4.  โครงการจัดเกบ็และพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 

กุมภาพันธ์ –
มิถุนายน 2561 

จังหวัดอุทัยธาน ี พื้นที่ภาคเหนือ 

5.  โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์ 
OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน  OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

กุมภาพันธ์ –
มิถุนายน 2561 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

ทุกพื้นที่ 

6.  โครงการพัฒนาผลิตภณัฑผ์ู้ประกอบการ OTOP   
รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 

มีนาคม  - 
กรกฎาคม 2561 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

 กรุงเทพมหานคร 

7.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภณัฑ์
ในรูปแบบของตลาดสากล มีฉลากเป็นภาษา 
อังกฤษหรือภาษาที่ เหมาะสมกับตลาด ตาม
ข้อก าหนดของ FDA ของตลาดเป้าหมาย 

มีนาคม  - 
กรกฎาคม 2561 

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

อุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี

8.  โครงการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม 

มีนาคม – 
กันยายน 2561 

ส านักงานศิลป-  
วัฒนธรรมร่วมสมัย 

กรุงเทพมหานคร 

9.  โครงการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดขอบเขตที่ดิน
ก าแพงเมือง-คูเมือง  ลงในระวางภาพถ่ายทาง
อากาศระบบ UTM จ านวน  12 เมือง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 

กรกฎาคม 2561 -
มกราคม 2562 

กรมธนารักษ์ ไม่ระบ ุ

10. โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กันยายน –
ธันวาคม 2561 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กรุงเทพมหานคร 

11. โครงการผลักดันให้รางจืดสามารถข้ึนทะเบียนเป็น
ผลิตภณัฑ์เสริมได ้

กันยายน 256 1- 
มีนาคม 2563 

จังหวัดปราจีนบรุ ี จังหวัดปราจีนบรุ ี
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ชื่อโครงกำร ระยะเวลำ หน่วยงำนร่วม พื นที่บริกำร 

12. โครงการจัดสร้างประตมิากรรมใต้น้ าเต่ากระและ
ปลาทูน่า 

สิงหาคม 2561 –
มกราคม 2562 

บริษัทสิงห์ เอสเตท
จ ากัด 

ไม่ระบ ุ

 13. โครงการจ้างพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (กลุ่ม
D ) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 373 ผลิตภัณฑ์  

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2561  

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

14. โครงการจ้างพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD ) 
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ประเภทของใช้ของตกแต่ง  343 ผลิตภัณฑ์ 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2561 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 

 
เป้ำหมำยที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร (เพื่อให้เป็นมหำวิทยำลัยท่ีพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

3.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม (คิดจากปีฐาน 2560) ร้อยละ 10 12.35  
3.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ 
ร้อยละ - 

(เริ่มปี 63) 
- - 

3.3 จ านวนผลงาน/รางวัลในนามของมหาวิทยาลยั ในด้านที่
เกี่ยวข้องกบัพันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ผลงาน/
รางวัล 

2 34  

3.4 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 80 100  

3.5 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ปัญหาตามที่ สตง.ให้
ข้อเสนอแนะต่องบการเงินของมหาวิทยาลัย ในช่วงที่
อธิการบดีรับผิดชอบ 

ร้อยละ 60 77.77  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วย
กิตนักศึกษา (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน 1,339,468,069.49 บาท  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (ไม่รวมเงินสะสม) จ านวน1,504,920,134.73  บาท 
โดยมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จ านวน  165,452,065.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.35 

หน่วยงำน 
เงินรำยได้รับจริง จ ำนวนเงิน 

ที่เพ่ิมขึ น/ลดลง  
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ น/ลดลง ปี 2560 ปี 2561 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 1,339468,069.49 1,504,920,134.73 165,452,065.24 12.35 
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         ในด้านความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
ด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก  ซึ่งจะมีการส ารวจความเชื่อมั่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการปรับโครงสร้างของส่วนงาน และจัดท ากฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีผลงานและได้รับผลงาน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้  

1. อาจารย์ศราวุธ ดวงจ าปา  รางวัลศิลปินแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2560  สาขาประติมากรรม  
2. อาจารย์เศวต  เทศน์ธรรม รางวัลศิลปินแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2560  สาขาประติมากรรม  
3. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง   รางวัล Mayor of Tosa Prize  จากโครงการ 10th KOCHI 

INTERNATIONAL TRIENNIAL EXHIBITION OF PRINT ประเทศญี่ปุ่น 
4. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ  รางวัลเกียรตินิยม  อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทภาพ

พิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64  
5. อาจารย์สิริพร ด่านสกุล รางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัย เรื่อง "The Study of faith 

culture that effects to citizen's hereditary spatial cognition" จากการเข้าร่วมสัมมนา 
“14th International Congress of Asian Planning School Association 2017, Asia: 
Resharping  Urban & Rural Development through Planning ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

6. รองศาสตราจารย์ สมชาติ  จึงสิริอารักษ์   รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2561 
ประเภทบุคคล จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล  รางวัล TTF AWARD ด้านมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2560  
ผลงานหนังสือเรื่อง “อภิธาน ศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย” เล่มที่ 1 – 4 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  รางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจ าปี "พ.ศ. 2560 
9. อาจารย์ ดร. เจตนา  นาควัชระ  รางวัล PREM ROLE MODEL     : GLOBAL CITIZEN MUSICIAN  เป็น

รางวัลเชิดชูเกรียติบุคคลตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ และโดดเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพ จัดโดย 
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ (Prem Tinsulanonda International School) 

10. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี เรื่อง “เจดีย์ในประเทศ
ไทยรูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช รางวัลผลงานวิจัยเด่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ประจ าปี 2560  ผลงานวิจัยด้านวิชาการ “สืบจากซาก” 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พ่ึงประชา รางวัลผลงานวิจัยเด่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ประจ าปี 2560  ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพ้ืนที่ “งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” 
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13. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ผลงานวิจัยดีมาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลงานวิจัยเรื่อง “เสนาะเสียงซอสามสาย การบันทึกเสียงพร้อมบทวิเคราะห์และโน๊ตสากล” 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์  รางวัลระดับดีเด่น  ผลงาน : รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจรับซื้อและจัดจ าหน่ายผักออร์แกนิคไร้สารพิษ กรณีศึกษาบริษัท 
Veget Deli  ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" 

15. อาจารย์เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี รางวัลชมเชย โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 
2  จัดโดย : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) 

16. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย สันติมาลีวรกุล  รางวัล: Outstanding poster presentation 
award  จัดโดย: 34th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd 
CUFPHS - RIKEN CDB Symposium "Advances in cellular and Molecular Biology 

17. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย แพชมัด ผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น 2561 จัดโดย: 34th 
International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd CUFPHS - RIKEN 
CDB Symposium "Advances in cellular and Molecular Biology และรางวัลชมเชยการ
ประกวดนวัตกรรมยางพารา งานประกวดนวัตกรรมยางพาราระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

18. เภสัชกร ดร. ประสพชัย  ทองไหลรวม  รางวัล excellent oral presentation  จัดโดย: The 1st 
international Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International 
Research 

19. เภสัชกร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2560 ประเภทบริหาร  

20. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา  นักวิจัยต้นแบบ 25 ปี สกว. โดยมีการจัดเสนอ
ประวัติและผลงานวิจัยในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 

21. เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต  รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโดย การประชุมเภสัชกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 

22. เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันดี ญาณไพศาล รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น  งานประชุมวิชาการ
และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

23. เภสัชกร อาจารย์สามารถ จ ารัสและผู้ร่วมวิจัย เภสัชกรหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัลย์ ศรัทธา
พุทธ และ เภสัชกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยศ ภมรศิลปะธรรม รางวัลชมเชยการประกวด
นวัตกรรม งานประกวดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาด้านเภสัช
ศาสตร์  "SMART Digital Pharmacists 2020 Health Solution Challenge" 

24. นายอุดม ตะหน่อง  นายศราวุธ อินมี  นางสาวพัชราภรณ์ วิจิตร นางสาวเรณุกา สิมมา รองชนะเลิศ
อันดับ 2 Oral Presentation การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจ าปี 2560 
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25. นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา  รองชนะเลิศอันดับ 2 Poster Presentation การประชุมวิชาการศูนย์
ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจ าปี 
2560 

26. นางเกตุแก้ว ศรัณยกษิตริน รองชนะเลิศอันดับ 2 Poster Presentation ประเภทห้องปฏิบัติการ 
การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (ศคภท.) ประจ าปี 2560 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ ผลงานวิจัยฐานข้อมูลภูมิประเทศเพ่ือ
สถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5 ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นทางทหารด้านหลักการ 
อันดับที่ 2 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล รางวัลชนะเลิศ Winner of the 37th Mini Print 
International of Cadaques, 2017 จากผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน Loka-Lokuttara ในการ
ประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ MiniPrint de Cadaqués ครั้งที่ 37 ประเทศสเปน 

29. อาจารย์ ดร. อรวรรณ ประพฤติดี   รางวัล THE BEST ART&DESIGN ในการประชุมวิชาการ “The 
2017 International Art & Design Exhibition”  ณ Namseoul University ประเทศเกาหลีใต้ 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร  Certificate of Outstanding Contribution in 
Reviewing   จาก  MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, Elsevier, Amsterdam, The 
Netherlands และ CERAMICS INTERNATIONAL, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

31. รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing 
จาก ENERGY, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands  และ CARBOHYDRATE POLYMERS, 
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์ Certificate of Outstanding Contribution in 
Reviewing จาก JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Elsevier,Amsterdam, The 
Netherlands และ WASTE MANAGEMENT, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา  เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ยกย่องเป็นกรรมการดีเด่น
ประจ าป ีพุทธศักราช 2560  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์ ได้รับ รางวัล Best Oral Presentation จากผลงานวิจัย 
เรื่อง Stability of Malayaite Pigments in High-ZnO Ceramic Glazes  ในการประชุมวิชาการ 
International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 
2018) 

 ทั้งนี้  ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
วัดจากจ านวนตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ตัวชี้วัด  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มี
การด าเนินการจ านวน 6 ตัวชี้วัด  สามารถด าเนินการไดท้ั้งหมด 6  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ส าหรับผลของความส าเร็จในการแก้ปัญหาตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  มีการด าเนินดังนี้ 
 1. ในการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 การแสดงความเห็นต่อ
รายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น   เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่
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เพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินได้ ส่วนการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 การแสดงความเห็นเปลี่ยนเป็นการรับรองความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงินโดยแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข  ซึ่งมีรายการที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 2. บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 พบประเด็นการบันทึกบัญชีไม่ตรงกับสมุดคู่ฝาก การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคารไม่ถูกต้อง และบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดบัญชีในนามมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไม่ปรากฏใน
หลักฐานทางบัญชีและรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เนื้อหาของการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอ่อนลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยปัจจุบัน
เหลือเพียงประเด็นเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในนามของมหาวิทยาลัยแต่ไม่พบหลักฐานทางบัญชีและ
รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 3. บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตรวจสอบพบยอดคงเหลือบัญชีของรายการที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมสินทรัพย์ เป็นรายการใหม่ที่เพ่ิงตรวจพบในการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการหาผลต่าง 
 4. นอกจากนี้ บัญชีเงินรับฝากซึ่งเดิมเป็นรายการที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ปรับลดเกณฑ์มาเป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการ
โอนเงินรับฝากที่ไม่มีภาระผูกพันเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 จากภาพรวมทั้งหมดการแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เปลี่ยน
จากการไม่แสดงความเห็นมาเป็นรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินโดยแสดงความเห็นแบบมี
เงื่อนไข โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินในปี 2559 
น้อยลงจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินของมหำวิทยำลัย 
1. สั่งการใหฝ้่ายบริหารแก้ไขประเด็นที่แสดงความเห็นอย่าง

มีเง่ือนไขในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
ข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

1.1 บัญชีเงินฝากธนาคารที่ที่พบการยืนยันยอดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 แต่ไม่พบ
การบันทึกบัญชีรวม 279 บัญชี จ านวนเงินโดยรวม 
130 ล้านบาท 

 
 
 
 
ได้ด าเนินการตรวจสอบช่ือ/ส่วนงานเจ้าของบัญชี
และรวบรวมวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีส่งให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้ว 

1.2 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์แสดงยอดคงเหลือตาม
บัญชีแตกต่างจากยอดคงเหลือในทะเบียนสินทรัพย์ 

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกบัญชีแต่ไม่บันทึก
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์หรือส่วนงานปรับปรุงข้อมูล 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินของมหำวิทยำลัย 
 ในทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ไม่แจ้งให้งานบัญชีทราบ

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกบัญชีแต่ไม่บันทึก
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์หรือส่วนงานปรับปรุงข้อมูล
ในทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ไม่แจ้งให้งานบัญชีทราบ 
ได้ด าเนินการช้ีแจงผลต่างให้ส านักงานตรวจเงิน
แผนดินทราบแล้ว 

ทั้งนี้ ในส่วนการยืนยันความมีตัวตนของสินทรัพย์ได้
ก าหนดให้ส่วนงานด าเนินการตรวจนับสินทรัพย์
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุส าหรับสินทรัพย์
พบว่ าช ารุด  สูญหายโดยก าหนดให้ส่ วนงาน
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการน าขึ้นระบบใหม่
ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 

1.3   เงินรับฝากระยะสั้นและเงินรับฝากระยะยาวไม่มี
ทะเบียนคุมเงินรับฝากแต่ละประเภท 
กรณีเงินรบัฝากซึ่งโอนเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเกีย่วกับการ
ใช้จ่ายเงินรับฝากดังกล่าวโดยจัดท าระเบยีบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการเงินรับฝากต่อไป 

ได้ด าเนินการโอนเงินรับฝากประเภทไม่มภีาระ
ผูกพันใหญ่เป็นรายได้และเบิกจ่ายผ่านระบบ
งบประมาณแล้ว 

1.4   การบันทึกบญัชีทรัพย์สินรับบริจาคไม่เป็นไปตาม
หลักการและนโยบายบญัชีภาครัฐ 

  ด าเนินการปรบัปรุงแล้ว 

1.5   ให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการ ติดตามและแก้ไข
ข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดท า
มาตรฐานข้อบังคับ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ คู่มือ
ปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี โดยเชิญคุณแน่งน้อย 
เจริญทวีทรัพย์ และ รศ.วันเพ็ญ กฤตผล เป็นที่
ปรึกษา 

  ด าเนินการแล้ว 

1.6  มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลังคน 
รวมถึงการจัดสรรเงินชดเชย หรือเงินผลประโยชน์ 
ที่เป็นภาระผูกพันของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ได้ด าเนินการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเรียบร้อยแล้ว 

1.7   ให้ตรวจสอบว่าการด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน-
บุคลากรว่าเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2543 หรือไม่ โดยให้มีการหารือ
กรมบัญ ชีกลางและท าความตกลงกับส านั ก
งบประมาณโดยเร่งจัดท าข้อมูลต่อไป 

อยู่ในข้ันตอนการหารือกับกรมบัญชีกลาง 

1.8  ให้มหาวิทยาลัยเร่งจัดท าทะเบียนคุมโครงการต่าง ๆ
ทั้งโครงการวิจัยและบริการวิชาการ  

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

1.9  ให้ติดตามความคืบหน้าของสัญญาร่วมลงทุนระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับบริษัทเอกชนในการก่อสร้างอาคาร
หอพักนักศึกษา 

ได้ด าเนินการเจรจากับธนาคารพาณชิย์แล้ว ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการเจรจากับกรมบังคับคดี 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินของมหำวิทยำลัย 
1.10  การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เขียน

แนวปฏิบัติหรือระเบียบ ประกาศให้ชัดเจน โดยให้
ระบุข้อห้ามในการจ้างช่วงให้ชัดเจน 

ส านักบริการวิชาการได้ร่างแนวปฏิบัติแล้ว ขณะนี้
ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
สรุปความคบืหน้าในการด าเนินการตามการตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

กำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญช ี
ปี 2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
ไม่แสดง
ควำมเห็น 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

รับรองอย่ำงมี
เงื่อนไข 

รับรองอย่ำงมี
เงื่อนไข 

1. การจัดท ารายงานทางการเงินรวมมิไดร้วมข้อมลูทาง
บัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา จ านวน 
15 คณะ ศูนย์หนังสือ ส านักบริการวิชาการ และ
โครงการพิเศษของคณะวิชาต่าง ๆ 

    

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกบัญชีไมต่รง
กับสมุดคูฝ่าก  การจัดท างบพิสูจนย์อดไม่ถูกต้อง มี
การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารในนามมหาวิทยาลัย แต่
ไม่พบการบันทึกบญัช ี

    

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไมส่ามารถตรวจสอบยอด
คงเหลือได ้

    

4.  ยอดคงเหลือของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ไม่ตรงกับ
ทะเบียนคุมสินทรัพย ์

    

5.  การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไมม่ีรายละเอียดให้
ตรวจสอบ 

    

6.  บัญชีเจ้าหนีร้ะยะยาวมีการบันทึกบัญชีช าระหนี้แตไ่ม่
มีเอกสารให้ตรวจสอบ 

    

7.  บัญชีเงินรับฝากไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารโดยไม่
สามารถหาสาเหตผุลต่างของผลตา่งดังกล่าวได ้ 

    

8.  ผลสะสมจากการแกไ้ขข้อผิดพลาดไม่มเีอกสาร
ประกอบการบันทึกบญัชีให้ตรวจสอบ 

    

9.  ยอดคงเหลือของการบันทึกบญัชีในระบบ GFMIS 
และ MIS ไมต่รงกันและไมส่ามารถตรวจสอบสาเหตุ
ได ้
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สว่นที่ 2  
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมนี้ เพ่ือติดตามและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560–2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่าสามารถด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ได้
หรือไม่ รวมทั้งเป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในปีต่อไป  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับปรุง แก้ไข ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน    

 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 21 โครงการ 34 ตัวชี้วัด ในจ านวนนี้มีโครงการ
ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 20 โครงการ 28 ตัวชี้วัด สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายจ านวน  23  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 82.14.  สรุปดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำ     
              มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยท่ี 1 :  มหำวิทยำลัยชั นน ำที่มีมำตรฐำนสำกล 

นโยบำย 1.1 พัฒนำนวัตกรรมจัดกำรศึกษำ เพ่ือผลิตบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 

 
   

1.1.1 พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ     

1.  มีระบบและกลไก และการด าเนินการสร้างนวัตกรรมฯ มี/ไม่ม ี ม ีระดับ 1 มี ระดับ 2   

2. จ านวนนวัตกรรมและจ านวนรายวิชาระดับปริญญาบณัฑิต
ที่เป็น active learning, social engagement  การ
สร้างผู้ประกอบการ ที่ไดร้ับการเผยแพร ่

นวัตกรรม/
รายวิชา 

20 26  

1.2.2 พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และทักษะ
ภำษำอังกฤษ 

    

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา มี/ไม่ม ี ม ีระดับ 1 มี ระดับ 2  

2. ระดับความสามารถเฉลี่ยดา้นภาษาอังกฤษของบัณฑิตเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 

ระดับ มี Base 
line 

มี Base 
line 
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โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1.2.3 พัฒนำนวัตกรรมด้ำนหลักสูตร     

1.  ระบบและกลไกในการจัดท าและก ากับการด าเนินงานของ
หลักสตูร 

ม ี ม ี ม ี  

2. จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ หลักสตูร เริ่มปี 62 27 - 

นโยบำย 1.2 พัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย     

1.0.1 เข้ำรับประเมิน QS Star Rating     

1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว ดาว ผลปี 62 - - 

1.2.4 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ     

1. มีระบบ และกลไกการประกันคณุภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มี/ไม่ม ี ม ี ม ี  

2. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA กิจกรรม 8 11  

3. จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) คณะ 4 4  

1.2.5 พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน University Ranking     

1. จ านวนกจิกรรม โครงการหลักสูตรที่จดัขึ้น และมีผูเ้ข้าร่วม
จากต่างประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

5 69  

นโยบำย 1.3 พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัยของนกัศึกษำ 
1.3.4 ปรับปรุงกำยภำพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย

ของวิทยำเขต  
    

1.  จ านวนงบประมาณเงินรายไดร้ับจริงที่ใช้ในการปรับปรุง
กายภาพภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
นักศึกษา 

บาท 500 บาท/  
นศ. ป.ตร ี

2,670.04 
บาท / น.ศ. 

ป.ตร ี

 

2. คะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ระดับ > 3.51  3.44  

1.3.5 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ในวิทยำเขต     

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

ศูนย์การ
เรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม   

4 4  

2. คะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

ระดับ > 3.51 3.44  

1.3.6 พัฒนำระบบให้บริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ และกิจกรรม
นักศึกษำ 

    

1. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการ/ 
กิจกรรม 

4 5  

2. คะแนนเฉลี่ยจากผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ไดร้ับ 
 
 

ระดับ  > 3.51 3.44  
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โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยท่ี 2 กำรเป็นที่พึ่งของชมุชน สังคมและประเทศชำติ 

นโยบำย 2.1 พัฒนำกำรวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำ
กำรงำนวิชำกำร 

    

2.1.4 ปรับปรุงระบบบริหำรกำรวิจัยและผลิตภำพของผลงำนวิจัย     

1. จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการวิจัยทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุงหรือท าข้ึนใหม ่

ฉบับ 5 5  

2. เงินทุนวจิัยเฉลี่ยต่ออาจารย ์ บาท/คน >เกณฑ์ สกอ 
 166,666.67) 

158,343.91 
บาท 

 

3. จ านวนผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล scopus หรือ ISI / จ านวนอาจารย์ประจ า/ ปี 

ผลงาน/คน 0.23 0.21  

2.1.5 พัฒนำโครงสร้ำงกำรวิจัยบูรณำกำรผ่ำนศูนย์/กลุ่ม และ 
cluster วิจัย และควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอก 

    

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

1 1  

2.1.6 โครงกำรบูรณำกำรงำนวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำชุมชน สังคม     

1. จ านวนโครงการบรูณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม
และประเทศชาต ิ

โครงการ 45 63  

2. จ านวนโครงการฯ ท่ีได้รับการเผยแพรผ่่านสื่อ โครงการ 25 36  

3. จ านวนงบประมาณบริการวิชาการ เฉลี่ยทีไ่ดร้ับสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกต่อคณะวิชา (ร้อยละของเงิน
รายได้) 

ร้อยละ 8   

นโยบำย 2.2 พัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

2.2.3 ศูนย์กำรเรียนรูว้ิทยำเขต     

1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรี และพระราชวัง
สนามจันทร ์

ศูนย์การ
เรียนรู ้

1 4  

2.2.4 โครงกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม     

1. จ านวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลยั 

โครงการ 4 20  

เป้ำหมำยท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร (เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยที่พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง) 

นโยบำย 3.1 พัฒนำระบบ กลไกและเคร่ืองมือในกำรบริหำร
จัดกำร 

    

3.1.3 ปรับโครงสร้ำง ระบบและวิธีกำรท ำงำน     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ  
     (ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ ไม่ตั้งค่า
เป้าหมาย 

ไม่มีการ
ประเมิน 

- 

3.1.4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ  
     (ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ ไม่ตั้งค่า
เป้าหมาย 

ไม่มีการ
ประเมิน 

- 



26 
 

โครงกำร กิจกรรม / ตัวชี วัด หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลลัพธ ์ กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่ระบบที่ไดร้ับการพัฒนา ระดับ > 3.51 ไม่มีการ
ประเมิน  

- 

นโยบำย 3.2 พัฒนำบุคลำกรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง     

4.2.1 พัฒนำระบบกำรประเมินด้วย KPIs และCompetency     

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
           (ประเมินโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) 

ร้อยละ - 
เริ่มปี 62 

- - 

4.2.2 โครงกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงำนเป็นที่ประจกัษ์ใน
ด้ำนต่ำง ๆ  และจัดท ำ Hall of fame 

    

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/
กิจกรรม 

1 11  

นโยบำย 3.3 จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยท่ีส ำคัญ     

3.3.1 จัดท ำแผนพัฒนำ City Campus ระยะ 10 ปี     

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 1 ขั้น 2  

3.3.2 จัดท ำแผนพัฒนำและจัดกำรศึกษำวิทยำเขตเพชรบุรี  
ระยะ 10 ปี 

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 3 ขั้น 3  

3.3.3 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

    

1. ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 1 ขั้น 1  
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เป้ำหมำยที่ 1 :  มหำวิทยำลัยชั นน ำที่มีมำตรฐำนสำกล 
นโยบำย 1.1 พัฒนำนวัตกรรมจัดกำรศึกษำ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  
1. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

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

active learning  social engagement การสร้างผู้ประกอบการ ที่
ได้รับการเผยแพร ่
2.1)  จ านวนนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยที่คัดเลือกเพื่อการเผยแพร ่
2.2)  จ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต ที่เป็น active learning,  
social engagement, การสร้างผูป้ระกอบการ ที่ได้รับการเผยแพร ่

นวัตกรรม
/รายวิชา 

20 26 
 
 

 8 
  18 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยสร้าง
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกของการเรียนรู้ และผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 
21  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน และประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
หลักสูตร สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จึงมีระบบ
และกลไกเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรม
การเรียนการสอนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการ ก ากับดูแลงานด้านทุนรวม ทั้งเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่ภายนอก โดยอาจมี
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก
กลุ่มคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
       จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การวัดและประเมินผล
การศึกษา เทคนิคและวิธีสอนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หรือกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร  (UK 
Professional Standards Framework; UKPSF) ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       จัดอบรมแนวทางการเขียนโครงการส าหรับการขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ หรือการพัฒนา
ดัดแปลงจากวิธีการจัดการเรียนการสอนเดิมแล้วท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนมี
ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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       จัดประชุมวิชาการประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้นวัตกรรมส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็น e-learning หรือ MOOCs (ทั้ง
รายวิชา) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ  

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการ
เพ่ือเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร  50 ปี 
ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีใน
การท างานร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน  

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยมีการจัด
โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน ด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 

2.1  การบรรยาย เรื่อง การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนให้โดนใจ 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสรา ก้านจักร  
       ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 

             รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
2.2. การน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยโปสเตอร์ จ านวน  4  นวัตกรรม ได้แก่ 

1) การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 

      2) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาในรายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ 

      3)  Using augmented reality (AR) codes to support the learning and 
teaching of chemical identification tests in a pharmaceutical analysis 
laboratory โดย รองศาสตราจารย์ ดร ธีรศักดิ์ โรจนราธา 

      4)  การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (Case-
based) ส าหรับรายวิชาการวิจัยประยุกต์ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสานสนเทศเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียร 

          2.3. การน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนบนเวที และประเมินผลนวัตกรรม 
                         โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสรา ก้านจักร                

และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
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               จ านวน 4 นวัตกรรมโดยมีผู้น าเสนอดังนี้ 
1) เรื่อง พรรณไม้ตกแต่งและการออกแบบภูมิทัศน์ (Plant for Decoration and  

Landscape Design)  โดย รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก อาจารย์ ดร.อนุชา แพ่งเกสร 
2) เรื่องนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการ 

แสดง กรณีศึกษา รายวิชา 430 217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งการส าหรับศิลปะการแสดง 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 

3) เรื่อง Implementation of free online tools in biological latoratory classes  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช 

4)  เรื่อง ขุดระบบสมองกลฝังตัวเพ่ือช่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี  
(Embedded System Board for Assembly Programming) โดย อาจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ เหมือนชู 

 3. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าหนังสือที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่นวัตกรรม จ านวน  2 เล่ม ได้แก่ 
  1. Learning Design เมื่อนวัตกรรมการสอนเปลี่ยนการเรียนให้เป็นเลิศ 
  2. นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. มหาวิทยาลัยคัดเลือก นวัตกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ านวน 18 ชิ้นงาน ดังนี้ 

คณะ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน แบบ Active Learning 

1. ศึกษาศาสตร์ 1. กิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันโรค 
2. กีฬาเทนนิส (Tennis)  
3. เทคนิคการน าเสนอและการจัดนิทรรศการ 
4. การถ่ายภาพดิจิทัล (DIGITAL PHOTOGRAPHY) 
5. สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา 
6. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
7. การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (Teaching of Thai in 

Elementary Education) 
8. ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 
9. สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
10. สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
11. การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
12. กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ( Creative Learning 

Processes) 
13. สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชีวิต 
14. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
15. สัมมนาจิตวิทยา 
16. จิตวิทยาครอบครัว 

2. เภสัชศาสตร ์ 1.  พยาธิวิทยาท่ัวไป 
2.  สรีรวิทยามนุษยส์ าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์
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 5. มหาวิทยาลัยได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  เพ่ือรับผิดชอบในเรื่องนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยที่ประชุมรองอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าวแล้ว 

 6. คณะวิชาต่าง ๆ รายงานผลด าเนินการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา และใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่ต่าง
จากที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

   คณะ นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร่ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ - 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1.  โครงการ "CONNECT-KLONG-NEXT: รถไฟฟ้ามาหา ณ คลอง" ASA-

CAN Workshop 2018)”  เป็นนวัตกรรมทีส่่งเสริมให้นักศึกษาได้เรยีนรู้
ในลักษณะของปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning)  

     ช่องทางการเผยแพร่ น าเสนอผลการศึกษาและแนวทางการแก้ไขต่อ
ชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2561 ณ วัดก าแพงบางจาก คลองบางหลวง และวัดหนังราชวรวิหาร 

2.  นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตร ี  
     ช่องทางการเผยแพร่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีระหว่างวันท่ี 20-27 กรกฎาคม 2561 ณ FactoraiBkk, 
Warehouse 26   

3. โบราณคด ี    1.  ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน “ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี” 
 ช่องทางการเผยแพร่ www.youtube.com/watch?v=5qvOF7ThurE 
2. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน “มานุษยวิทยานิเวศ” (ประยุกต์ใช้ใน

รายวิชา 320 216) 
 ช่องทางการเผยแพร่ www.youtube.com/watch?v=yxC9QQja9GU  
3. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน Research-based and Project-Based 

Learning  สู่นวัตกรรมวรรณคดตีะวันตกที่เพ่ิมมลูค่าในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์

 ช่องทางการเผยแพร่ งานประชุมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย น าเสนอ มศก.  
     19 มิถุนายน 2561 

4. มัณฑนศลิป ์   1.   ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  แนวคิดในการออกแบบ “4DNA”  
        ช่องทางเผยแพร่  หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก คอลมัน์ อยู่สบาย 
        โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรตีรง 

5. อักษรศาสตร ์   1.   ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  : นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยสัญญา 
        การเรียน (Learning Contract) 
        ช่องทางเผยแพร่  งานการประชุมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
  2.   ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  : นวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านการ 

     สร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง 
        ช่องทางเผยแพร่  งานการประชุมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
  3.   ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  :  นวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้  
        ผู้ป่วยจ าลองในการเรียนการสื่อสารของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
          ช่องทางเผยแพร่  งานการประชุมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

6. ศึกษาศาสตร ์ - 
7. วิทยาศาสตร ์ 1.  ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  การใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกบัช้ันเรียน
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   คณะ นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร่ 
กูเกิ้ลในวิชาการเพาะเลีย้งเนื้อสัตว ์(นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและ
การประยุกต์ใช้สไลดเ์หมือน วิชามิญชวิทยา)   

    ช่องทางการเผยแพร่    หนังสอืรวบรวมผลงานนวัตกรรมการเรยีนการ
สอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

8. เภสัชศาสตร ์ 1. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน Using augmented reality (AR) codes 
to support the learning and teaching of chemical  

    ช่องทางการเผยแพร่ : The Asian Conference on Education & 
International Development (ACEID2018) ณ The Art Center 
Kobe, Kobe, Japan เมื่อวันท่ี 26-28 มีนาคม 2561 

2.  ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  Integration of Teaching and 
Learning ICT Literacy and Herbal Information in the 21st 
Century 
ช่องทางการเผยแพร่ : The Asian Conference on Education & 
International Development (ACEID2018) ณ The Art Center 
Kobe, Kobe, Japan เมื่อวันท่ี 26-28 มีนาคม 2561 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

1. ชื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Lecture and Test in Model Platform: 
the Teaching Innovation on Thermo-Fluid Coursework  

    ช่องทางการเผยแพร่ น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 10th   
    International Conference on Science, Technology and     
    Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018) 

10. ดุริยางคศาสตร์   1.   ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  Project-base Learning  
รายวิชา การเรียนการสอนในรายวิชา INTRODUCTION TO MUSIC 
PEDAGOGY วิชา MUSIC PEDAGOGY และวิชากิจกรรมการสอนดนตรี 
ช่องทางการเผยแพร่ งานประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการ 
Veridian e-Journal 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1.   ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน การเกษตรแม่นย า Precision 
agriculture ผ่านแอพพริเคช่ัน All-Rice1  
ช่องทางการเผยแพร ่การฝึกอบรมเกษตรกรและบุคลากรส านักงานในเขต
พื้นที่เกษตรจังหวัดเพชรบรุ ี

12. วิทยาการจัดการ - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน ICT Young Entrepreneur Camp วิชา
หลักการตลาด เพื่อธุรกิจสารสนเทศ 

    ช่องทางการเผยแพร่ www.ict.ac.th 
2. ชื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน SU-ICT UI Design for Startup Camp    
    วิชาการออกแบบ ระบบปฏิบัตสิัมพันธ์ 
    ช่องทางการเผยแพร่ www.ict.ac.th 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

- 

15.บัณฑิตวิทยาลัย  1.   การพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยผ่านพิพิธภณัฑ์ : กรณีศึกษาพพิิธภัณฑ 
    มหาราชานุสรณ์  ร. 4 วัดราชาธิวาสวิหาร 

       ช่องทางการเผยแพร่  วารสารวิชาการ  Veridian E-Journal,Science    
       and Technology Silpakorn University Volume 5 Number 4      

http://www.ict.ac.th/
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   คณะ นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร่ 
       July –August 2018  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5 ฉบับท่ี 4  
       เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

 นอกจากนี้ คณะวิชาได้รายงานรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่ เป็น active learning social 
engagement การสร้างผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  มีรายละเอียดจ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

คณะ จ ำนวนรำยวิชำท่ีเป็น  
active learning / social engagement / กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ -  
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. สถาปัตยกรรมชุมชน   
3. โบราณคด ี 1. การศึกษาเฉพาะบคุคล (สาขาวิชาโบราณคดี) 

2. การศึกษาเฉพาะบคุคลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศลิปะ 
3. การศึกษาเฉพาะบคุคล สาขาวิชามานุษยวิทยา 
4. สัมมนาและการค้นคว้าเฉพาะบุคคล สาขาวิชาภาษาไทย 
5. Occidentalism in Thai Art 
6. ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย    
7. ภาพถ่าย และทฤษฎภีาพถ่าย    

 
4. มัณฑนศลิป ์    1.  ศิลปะปฏิบัติ 2  

   2.  ศิลปะไทยปริทัศน์  
   3   อัญมณีศาสตร์  
   4.  เครื่องประดับกับวิถีชีวิตอาเซียน  
   5.  วาดเส้นกายวิภาค  

5. อักษรศาสตร ์ - 
6. ศึกษาศาสตร ์ 1. กิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันโรค 

2.  กีฬาเทนนิส (Tennis) 
3.  เทคนิคการน าเสนอและการจัดนิทรรศการ 
4.  การถ่ายภาพดิจิทัล (DIGITAL PHOTOGRAPHY) 
5.  สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา 
6.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
7. การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา (Teaching of Thai in   

Elementary Education) 
8.  ความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา 

   9.  สัมมนาการวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
10. สัมมนาการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
11. การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 
12. กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ( Creative Learning Processes) 
13. สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชีวิต 
14. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
15. สัมมนาจิตวิทยา 
16. จิตวิทยาครอบครัว 

7. วิทยาศาสตร ์ - 
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คณะ จ ำนวนรำยวิชำท่ีเป็น  
active learning / social engagement / กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร 

8. เภสัชศาสตร ์ 1.  พยาธิวิทยาท่ัวไป 
2.  สรีรวิทยามนุษยส์ าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

1. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตส าหรับธุรกิจวิศวกรรม 
2. กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรเครื่องกล 

10. ดุริยางคศาสตร ์    1. การตลาดธุรกจิบันเทิงและดนตรี 2  
   2. ธุรกิจสร้างสรรค์และการผลติ   

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ารเกษตร    1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ ์
2. ระบบการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน 

12. วิทยาการจัดการ - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1. จุลนิพนธ ์ สาขา IT-ธุรกิจ  
2. จุลนิพนธ์  สาขา IT-ออกแบบ 
3. จุลนิพนธ์  สาขาสาขานิเทศฯ 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. การศึกษาการตลาดการจัดงานและสันทนาการที่ปฏิบัติได้ 
2. ความเป็นผู้ประกอบการและประกอบธุรกิจ 

 
2. พัฒนำระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และทักษะภำษำอังกฤษ 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา มี/ไม่ม ี มรีะดบั 1 มรีะดบั 2  
2) ระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษา อังกฤษของบัณฑิตเมื่อ

ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ 

 
มี Base 

line 
มี Base 

line 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Language Proficiency) ตั้งแต่ระดับ B2 (Vantage or Upper Intermediate) ขึ้นไป ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR โดยได้จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา เพ่ือให้ทดสอบวัดระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองผ่านการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ดังกล่าว ควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  

คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การใช้โปรแกรม Speexx ส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของคณะวิชา 

เพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้เข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx โดยจัด

โครงการอบรมฯ 2 รอบ (รอบท่ี 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 และรอบที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561)  
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  ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เพ่ือใช้ในการ

พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแต่งตั้งคณะท างานสร้างแบบทดสอบ

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) ฉบับ

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสร้างแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับทดสอบสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประเมินผลคุณภาพ

ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และพัฒนาคลังแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับทดสอบสมิทธิภาพ

ทางภาษาอังกฤษ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร STEP  พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1. ประกาศเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 

2. ประกาศการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

3. ประกาศระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับลงวันที่  29 สิงหาคม  2561 

4. ประกาศเกณฑ์การยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มาตรฐาน
เทียบเคียง CEFR เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ขอจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ช่วยก ากับดูแลระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะ มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2561 

ส าหรับในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับ
ปริญญาตรี โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบจ านวน  5,912 คน (ร้อยละ 98.40) จากนักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 6,008 คน และมีนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมทดสอบจ านวน  96 คน  (ร้อยละ 1.60)  โดยมีระดับที่
สอบได้ เพ่ือเป็น Baseline ซ่ึงจ าแนกดังนี้  
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ระดับ จ ำนวนที่สอบผ่ำน (คน) ร้อยละ 

Beginner 1,466  24.4 

A 1 1,399 23.3 

A 2 1,385 23.1 

B 1.1 1,115 18.6 

B 2.1 67 1.1 

B 2.2 6 0.1 

C 1.1 8 0.1 

C 1.2 1 0.0 

C 2.1 2 0.0 

ongoing 0 0.0 

ยังไม่เข้าสอบ 96 1.6 

รวม 6,008 100.00 

3. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนหลักสูตร 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2560 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) ระบบและกลไกในการจดัท าและก ากับการด าเนินงานของ
หลักสตูร 

มี ม ี มี  

2) จ านวนหลักสตูรสร้างสรรค ์ หลักสตูร เริ่มปี 62 27 - 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดท าและก ากับการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร สภาวิชาการ  และ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรตามกลุ่มสาขาต่าง ๆ และให้ความ
คิดเห็นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

 2. ปรับขั้นตอนการพัฒนาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ 

 3. จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
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 4. ก าหนดปฏิทินในการเสนอหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรและการเสนอ
หลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  

 5. ก าหนดกลไกและมาตรการในการก ากับดูแลด้านคุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร 
เพ่ือให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2560 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ 

 6. การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ เช่น  

6.1 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ของเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา  

6.2 จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การ
ก ากับดูแลหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6.3 การส ารวจข้อมูลอาจารย์เกษียณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และข้อมูลอาจารย์ที่
ลาออก และลาทุกประเภทที่มีระยะเวลาเกิน 30 วันว่ามีผลกระทบต่อหลักสูตรหรือไม่ เพ่ือให้การก ากับดูแล
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ในประเด็นจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และได้จัดท า
แบบส ารวจการเตรียมการและการด าเนินการของคณะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังติดตามการด าเนินการ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

ผลที่เกิดจากการมีระบบและกลไกดังกล่าว ส่งผลให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การ
ก ากับมาตรฐาน) อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรประการหนึ่ง 

ในส่วนของจ านวนหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
หลักสูตร (จ านวนหลักสูตรสร้างสรรค์)  โดยประสานงานกับคณะวิชาในการจัดท าหลักสูตรสร้างสรรค์  จัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 27 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรพหุวิทยาการ 8 หลักสูตร 
หลักสูตรปกติสองปริญญา 1 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา 8 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 10 
หลักสูตร เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 หลักสูตร  ซ่ึงจ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

คณะ หลักสูตรสร้ำงสรรค ์

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ - 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. ปร.ด. (การจดัการมรดกทางสถาปตัยกรรมกับการท่องเที่ยว) (หลักสตูร

นานาชาติ/หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
2. ศศ.ม. (การจดัการมรดกทางสถาปตัยกรรมกับการท่องเที่ยว) (หลักสตูร

นานาชาติ/หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
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คณะ หลักสูตรสร้ำงสรรค ์

3. โบราณคด ี  - 
4. มัณฑนศลิป ์ 1. ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2557) 
5. อักษรศาสตร ์ 1. อษ.บ. (เอเชียศึกษา) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
6. ศึกษาศาสตร ์ 1. ศษ.บ. (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) (5 ปี) (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
7. วิทยาศาสตร ์ 1. ปร.ด. (คณิตศาสตร์) (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

2. ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม)(หลักสตูรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557) 

8. เภสัชศาสตร ์ 1. ปรด. (เทคโนโลยเีภสัชกรรม) (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 
2561) 

2. ปรด. (วิทยาการทางเภสัชศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2561) 

3. ปรด. (วิศวเภสัชกรรม) (หลักสตูรนานาชาติ/หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2561) 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

1. ปรด. (วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์) (หลักสตูรนานาชาต/ิหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

10. ดุริยางคศาสตร ์ - 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1. ปรด. (ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน) (หลักสูตรนานาชาต/ิ

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) 
2. วท.ม. (ชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน) (หลักสูตรนานาชาต/ิ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
12. วิทยาการจัดการ 1.  บธ.ด. (หลักสูตรนานาชาต/ิหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร - 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. ปร.ด.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสตูรใหม่ พ.ศ.

2558) 
2. บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2558) 
3. บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) (หลักสูตรนานาชาต/ิ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
4. ศล.บ. (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล) (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
5. บธ.ม. (การตลาดการจัดงานและกจิกรรมสันทนาการ)หลักสตูรนานาชาติ/

หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2558) 
6. บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2558) 
7. บธ.บ. (การจัดการตราสินค้าหรูหรา) (หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2560) 
15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. ศศ.ม. (สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา) (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. ศศ.ม. (การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม) 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คณะ หลักสูตรสร้ำงสรรค ์

3. ศศ.ม. (การอนุรักษ์ศลิปกรรม) (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสตูรใหม่ พ.ศ.
2558) 

4. ศล.ม. (นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์) (หลักสตูรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) 

5. วท.ม. (การออกแบบและศลิปะเสยีง) ((หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2558) 

 
นโยบำย 1.2 พัฒนำควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย (มี 3 โครงกำร) 

1. เข้ำรับประเมิน QS Star Rating 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว ดาว เริ่มปี 62  - - 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ QS Stars Ratings ในช่วง

เดือนมกราคม 2562  โดยมีการท าสัญญากับ QS Trust ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  

2. ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ ์AUN QA มี/ไม่ม ี มี มี  
2) จ านวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA กิจกรรม 8 11  
3) จ านวนคณะวิชาน าร่อง (EdPEx) คณะ 4 4  

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนาและการด าเนินการของหลักสูตรตลอดจนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN QA มีการเตรียมความพร้อมและมีระบบ กลไกการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
2. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงานให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้ 

รับทราบทั่วกัน 
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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 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA และการ
น าไปใช้ตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้า
อบรมรวมจ านวน 418 คน  ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”  
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

2.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”  
              ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 

และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะต่างๆ มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง   จ านวน 9  ครั้ง  รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพ่ือสร้างผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรแก่ผู้บริหารและคณาจารย์  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัติและเงื่อนที่ก าหนด จ านวน 73 คน และมีผู้ที่
ผ่านเป็นผู้ประเมินระดับ Appentice-U จ านวน 63 คน  

  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลหลักสูตรในปีการศึกษา 2562-2564 ของแต่ละคณะ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA โดยจะมีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในปี
การศึกษา 2562-2564 ตามสัดส่วนที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 41.43, 70.00 และ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ตามล าดับ 

 จากผลการด าเนินการดังกล่าว มีหลายคณะวิชาที่มีการเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและให้ความสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือมุ่งสู่
มาตรฐานสากล เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   

ทั้งนี้ ในส่วนของคณะที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN QA มีดังนี ้

คณะ กิจกรรม/โครงกำร /วัน / สถำนทีจ่ัด 
1. โบราณคด ี 1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

เกณฑ์ AUN-QA  
     วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา  คณะโบราณคด ี
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /วัน / สถำนทีจ่ัด 
2.  เตรียมความพร้อมในการเข้ารว่มเครือข่ายการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยัอาเซียน ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) 

 วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี 
2. ศึกษาศาสตร ์ 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคณุภาพระดับหลักสูตรตาม  

     เกณฑ์ AUN – QA ซึ่งใช้หลักการ Outcome – Based Education   
     วันท่ี 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปภัมภ์ 
2..  โครงการฝึกอบรมหลักสตูร “ผู้ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับ 

หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN – QA (SU AUN-QA ASSESWSOR)    
มหาวิทยาลยัศิลปากร  รุ่นที่ 1”  

 วันท่ี 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  
3. เภสัชศาสตร ์ 1.  โครงการอบรม OBE และเกณฑ์ AUN-QA 

วันท่ี 5 ม.ค. 2561 และวันท่ี 10 ม.ค. 2561  ณ คณะเภสัชศาสตร ์
4. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

1.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน Outcome-Based Education 
(OBE) ตามระบบการประเมินคุณภาพภายใน AUN-QA (ASEAN 
University Network Quality Assurance) 

    วันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวดัไร่ขิงอุปถัมภ ์
      ช้ัน 5 อาคารศกึษา 3 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นประกันคณุภาพการศึกษา 
     เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis  
    สถานท่ีจัด อาคารเรียนรวม 2 ห้อง ร.2301วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี                                                                                                                   

6. วิทยาการจัดการ 1. โครงการอบรม เรื่ อง การปรับปรุ งหลักสูตร Outcome-Based 
Education (OBE)  วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุม
ส านักงานอธิการบดีชั้น 2 อาคารบริหาร  วิทยาเขตสารสนเทศ 

    เพชรบุรี 
7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.  โครงการ อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร

ตามแนวทาง Outcome Based Education และ AUN QA”     
    วันที ่4-5 สิงหาคม 2561 ณ  ห้อง 201 อาคารอเนกประสงค์ ซติี้

แคมปัส เมืองทองธานี นนทบุรี 
 

 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) นั้น มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx SAR Writing)  ณ อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2561 เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง และมีคณะ/หน่วยงานที่สมัครใจเข้าสู่โครงการน าร่องน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPex200 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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3. พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน University Ranking   

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนกิจกรรมโครงการ หลักสูตรที่จัดขึ้นและมผีู้เข้าร่วมจาก
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
โครงการ 
หลักสตูร 

5 69  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือผลักดันเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดับนานาชาติ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดโครงการที่สนับสนุนการ
เข้าสู่การประเมิน ดังนี้ 

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่ง
ข้อมูลและเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ. 2561 หรือ 2018 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัด
อันดับ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 10 ของประเทศไทย ร่วมกับอีก 3 มหาวิทยาลัย และอยู่ ในอันดับ 301-350 
ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก 

2. โครงการ Silpakorn Summer School 2018  เป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้าน 
University Rankings and Ratings โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะวิชา เพ่ือ
จัดโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 โดย
จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,248,292.01 บาท ให้คณะวิชาจัดโครงการ มีคณะวิชา 12 คณะวิชา และฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม (งานประชาสัมพันธ์) เข้าร่วมโครงการ รวม 13 กิจกรรม/โครงการ โดยมีการจัดรายวิชาให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 27 รายวิชา มีนักศึกษาต่างชาติ  497 คน จาก 4 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย 
และอเมริกาเหนือ รวม 19 ประเทศเข้าร่วม โดยประเทศที่มีนักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ จีน 
100 คน เวียดนาม 89 คน และมาเลเซีย 42 คน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของโครงการ คือ 12 -13 วัน ซึ่งการ
ด าเนินโครงการส่งผลให้มีนักศึกษาต่างชาติ ลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา
นานาชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ สอดรับกับนโยบายใน
การยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล  

3. โครงการ จัดการประชุม QS Totally Arts Summit (Art & Design) มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับ
เลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS Education Trust ในการจัดประชุมสุดยอดด้านศิลปะและการออกแบบ QS 
Totally Arts Summit (Art & Design) 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นเวทีระดับโลกที่จะน านักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงและระดับกลาง ผู้ก าหนดนโยบาย
การศึกษา ศิลปินและนักออกแบบชั้นน า รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชานี้จากทุกภาคส่วน 
และจากทั่วโลกมาพบปะกัน ให้เกิดการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ๆ ในด้านศิลปะและ
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การออกแบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งร่วมกันถึงความท้าทายรวมถึงโอกาสในการพัฒนา
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบส าหรับศตวรรษท่ี 21     

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 
14.00 น. ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีสื่อเข้าร่วม จ านวน 12 ส านักข่าว มี
การเผยแพร่ข่าวออกสื่อสิ่งพิมพ์ 15 ฉบับ  และ 2 ช่องรายการโทรทัศน์ 

การประชุมสุดยอดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักคือ 21th Century Education: Nurturing 
Passion with Purpose หรือ “การเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบในศตวรรษที 21 ฟูมฟักแรง
บันดาลใจอย่างมีจุดหมาย” โดยได้รับเกียรติตอบรับการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการและศิลปินชื่อดัง ในเวที
ระดับโลก ซึ่งรวมถึง คุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินไทยร่วมสมัย  ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เจ้าของผลงาน Golden Teardrop ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน
ศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Venice Biennale 2013” ครัง้ที ่55 ทีส่าธารณรัฐอิตาลี 

นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ บริหารจากมหาวิทยาลั ยระดับโลกด้ านศิ ลปะ และการออกแบบ และ 
สถาบันการศึกษา อ่ืน ๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ Nanjing University of 
the Arts ประเทศไต้หวัน Academia di Belle Arti ประเทศอิตาลี University of South Florida ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Kyoto City University of Arts ประเทศญี่ปุ่น Concordia University ประเทศแคนาดา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในภูมิภาคเอเซีย มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะทางการศึกษาศิลปะและออกแบบ
ในครั้งนีด้้วย  

โดยผลที่ได้รับการจากการด าเนินโครงการ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกับผู้เกี่ยวข้องในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้สร้าง
เครือข่ายกับผู้บริหาร ศิลปิน และนักออกแบบชั้นน า  และเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ QS 
World University Rankings by Subject ในสาขา Art and Design อีกด้วย 

ส าหรับโครงการ QS Totally Arts Summit (Art & Design) มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญวิทยากร 28 คน 
จาก 15 ประเทศ  มีผู้เข้าร่วมงานประชุมเป็นชาวไทย 196.คน ชาวต่างประเทศ  95 คน งานได้รับความส าเร็จเป็น
อย่างมาก 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสาย
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม “Silpakorn Clay 
Work Phetchaburi 2018 International Raku Sculpture” ระหว่างวันที่  4 – 17  กุมภาพันธ์  2561 ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศิลปินทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ สร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของ
แต่ละท่าน และน าผลงานมาตั้งวางบนถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย โดยมีพิธีเปิดถนนประติมากรรมใน
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  มีศิลปินไทยเข้าร่วมโครงการรวม 35 ท่าน, ศิลปินต่างชาติรวม 18 ท่าน จาก 12 
ประเทศ ได้แก่ Australia, China, Croatia, Egypt, France, Germany, Georgia, Japan, Korea, Russia, 
Romania และ Turkey, นักศึกษา จ านวน 25 คน มีผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 53 ผลงาน 

5. โครงการ ศิลปากร ชะอ า มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที1  (1st SILPAKORN CHA-AM MINI-HALF 
MARATHON วิ่งสาดศิลป์ : Run Fun Art 2018)  จัดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2561  

เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมไปถึงประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้ออกก าลังกาย ตามแนวนโยบาย Be Smart Be Green  ช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี  โดยเป็นกิจกรรมวิ่งมินิ-ฮาล์ฟที่มีอัตลักษณ์ทั้งในเรื่องรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนเผยแพร่
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรและจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการสร้างความสัมพันธภาพอันดีและการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
จากหลากหลายจังหวัด รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมมากกว่า 
4,500 คน  

ในส่วนของคณะมีกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ที่มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ จ านวน  62 กิจกรรม/
โครงการ/หลักสูตร ดังนี้   

คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรมและ  
    ภาพพิมพ์ 

- 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1.   โครงการสัมมนาและปฏิบตัิการ “การสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง: Seminar 
and Workshop: Establishment of the Network for 
Safeguarding and Development of the Cultural Heritage in 
the Mekong Basin Countries” 
วันท่ี  16-18 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) กรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 16 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 257 คน 

2.  โครงการบรรยายพิเศษ “Architectural Drawing workshop  2018”  
     วันท่ี  21-23 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์ วังท่าพระ 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด N/A 
3.  กิจกรรมวิชาการบรรยายพิเศษทางวิชาการ “มองเลยออกไปจากกระจก

และสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ: การค้าข้ามภาคพื้นเอเชียระหว่างจีนและดินแดน
พระพุทธศาสนาบนภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต;้ Looking 
Beyond the Glass and Delineating Sacred Places : Trans-
asian trade between China and Buddhist Mainland 
Southeast Asia” 
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด N/A 

3. โบราณคด ี - 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
4. มัณฑนศลิป ์ 1.  นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาตคิรั้งท่ี 1    

     วัน เวลา สถานท่ีจัด  2-15 ส.ค. 2561  ณ  หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด   250  คน 

2.  นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 48    “ 303 ATTRA Thesis 
Exhibition ” 

     วันท่ี 9 - 24 มิ .ย. 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 255 คน 
3.   โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ Animation Boot 

camp 201 7 ASEAN in Thailand กับ Tokyo University of the 
Arts & UNIJAPAN 

 ระหว่าง   ตุลาคม .2560 – มิถุนายน 2561  
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 29 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด   67  คน 

4.   โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์เตาฟืนร่วมสมยั โดยศิลปินนานาชาติไทย 
     วันท่ี 11-26 พฤศจิกายน  2560    

ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 3 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด   140  คน 
5.   นิทรรศการผลงานคณาจารยค์ณะมณัฑนศลิป์ ประจ าปี 2561 : 

ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี  3 

     วันท่ี  15-30 กันยายน  2561 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  5  คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  323  คน 

6.   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงาน Creative Expo Taiwan 2018 
     วันท่ี  18-22 เมษายน  2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  260  คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  260  คน 
7.   โครงการ 2017 Pacific Rim International Exhibition 
     วันท่ี  14 -17 พฤศจิกายน 2560  ณ หอศิลป์สยามบรมราชกุมารี  
     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ พระราชวังสนามจนัทร์     
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  58 ตน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 262 คน 

5. อักษรศาสตร ์ 1.  โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     โอซากา 
     วันท่ี 14-21 ก.ย. 60 ณ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศลิปากร 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 18 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 43 คน 
2.  โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     โดโตะบุงกะ 
     วันท่ี 20 ส.ค.-8 ก.ย. 60 ณ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศลิปากร 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน   ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน 
3.   โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นส าหรับนักศึกษา 
     มหาวทิยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการตา่งประเทศ 
    วันท่ี 7 ม.ค.- 2 ก.พ. 61 ณ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศลิปากร 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 41 คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 85 คน  
4.   โครงการ Summer@Silpakorn by Faculty of Arts 
     วันท่ี 26 ส.ค.-8 ก.ย.61 ณ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศลิปากร 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 23 คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
6. ศึกษาศาสตร ์ 1.   โครงการ SUMMER @ SILPAKORN  จากมหาวิทยาลยัเป่ยไหว้ กรุง

ปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     วันท่ี 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร    
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  21  คน 
2.   โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
     วันท่ี 13 – 23 สิงหาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์   
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  12 คน 
3.   โครงการนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2561   

     วันท่ี  2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ   
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  12  คน 

7. วิทยาศาสตร ์  1.  โครงการ SEAMS School on Partial Differential  
     Equations for Imae Processing : Theory and Numerics       
     วันท่ี 3 – 12 มกราคม 2561  ณ ห้อง 1550 ช้ัน 5 ภาควิชา  
     คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร        
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  10 คน   ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  42 คน 
2.  โครงการ Summer Programs @ Silpakorn 2018 
     วันท่ี  31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์   
      ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ  50 คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  50 คน 

8. เภสัชศาสตร ์ 1.  โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางเภสัชศาสตรส์ู่ความเป็นสากลทาง
วิชาชีพ 

     ครั้งท่ี 1 วันท่ี  6 ธันวาคม 2560  
     ครั้งท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม  – เดือนมีนาคม 2561  
     ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30  มกราคม  2561  ณ คณะเภสัชศาสตร์   
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 3 คน 
2.   โครงการ Silpakorn Summer School 2018 
     วันท่ี  8-18 กรกฎาคม  2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์   
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 34 คน 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
    อุตสาหกรรม 

- 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. การแสดงดนตรโีดยวง Elijah Chester Broadway Singing workshop  
วันท่ี 9 สิงหาคม 2560  ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ  
บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Osamu Matsumoto Big Band Workshop 
วันท่ี 16-20 สิงหาคม 2560 ณ คณะดรุิยางคศาสตร์ ผู้เข้าร่วมชาว
ต่างประเทศ 1 คน 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
3. การแสดงดนตรโีดยวง Pro Musica: FAREWELL SYMPHONY  

วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ณ สยามสมาคม 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

4. "DOS AMIGOS" Guitar Duet 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ  
บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 2 คน 

5. การแสดงดนตรโีดยวง PRO MUSICA ORCHESTRA "SALUTING THE 
MAESTRO" 
วันท่ี 6 กันยายน 2560 ณ สยามสมาคม 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

6. Sudoku Killer Workshop : Contemporary Jazz and 
Contamination between Jazz and Rock 
วันท่ี 15 กันยายน 2560 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ  
บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน 

7. Thai - Japan Friendship Concert 2017 
วันท่ี 19 กันยายน 2560 ณ โรงละครทรงพล คณะอักษรศาสตร์  
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 10 คน 

8. Silpakorn University Faculty of Music CLASSICAL GUITAR 
RECITAL HUY THANH NGUYEN 
วันท่ี 21 กันยายน 2560 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ  
บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

9. Piano Masterclass and Concert by Luciano Bellini  
วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

10. Jazz Masterclass by Nicola Tariello Quintet  
วันท่ี 19 ตุลาคม 2560  ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

11. การแสดงดนตรี The Royal Celebration Concert โดยวง Feroci 
Philharmonic Winds 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2560, 14 พฤศจิกายน 2560, 30 พฤศจิกายน 2560, 
12 กุมภาพันธ์ 2561, 28 กรกฎาคม 2561 และ 16 สิงหาคม 2561 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร ์

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 10 คน 
12. INDONESIAN STUDENT CULTURAL & EDUCATIONAL 

FOUNDATION “IMMERSE IN THE CULTURE AND EXPERIENCE 
THE EXCHANGE” 
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะดรุิยางคศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 25 คน 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
13. การแสดงดนตรโีดยวง Pro Musica: AN THE YIN YANG VIOLA 

QUINTETS 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ณ สยามสมาคม 

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 2 คน 
14. การแสดงดนตรโีดยวง Pro Musica: DEVINE DVORAK 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 ณ Goethe-Institut Thailand 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 2 คน 
15. The Sounds of ASEAN and Romanticism Concert  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 
16.  Auditory Display Workshop by Toru Kamekawa & Atsushi 

Marui from Tokyo University of the Arts | GEIDAI 
วันท่ี 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณ
สมภพ คณะดรุิยางคศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 11 คน 

17. "ความทรงจ าอารยธรรมมังกร" 
วันท่ี 17 มกราคม 2561 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ  
บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

18. การแสดงดนตรโีดยวง Pro Musica: SCHUBERTIADE 
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สยามสมาคม 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 2 คน 

19. Jazz Guitar  Masterclass by Randy Johnston  
วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณ
สมภพ คณะดรุิยางคศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

20. Drumset Masterclass by Peter Szendofi 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์  
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

21. การแสดงดนตรโีดยวง Pro Musica: GUGNIN RETURNS 
วันท่ี 12 มีนาคม 2561 ณ สยามสมาคม 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

22. โครงการ Choral Music Showcase (BMS) 
วันท่ี 18 มีนาคม 2561 ณ หอศิลปและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

      ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 30 คน 
23. โครงการ Silpakorn International Guitar Festival & Music Camp 

วันท่ี 26-30 มีนาคม 2561 และ 6-8 เมษายน 2561  
ณ SIS TRE SIS MUSIC CLUB จ.ประจวบครีีขันธ์ และช่างชุ่ย กรุงเทพฯ 

      ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 14 คน 
24. การแสดงดนตรโีดยวง Pro Musica: TRASFIGURED NIGHT 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 6 คน 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
25. โครงการเรียนดนตรีวิธีศลิปากร  กิจกรรม Silpakorn Summer Music 

School 
วันท่ี 31 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด มหาชน จังหวัดชลบุรี และ หอประชุมมหศิร ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ ่

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน 
26. Piano Masterclass by Mitra Alice  

วันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

27.  Viola Masterclass by Born Lau  
วัน เวลา สถานท่ีจัด วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้อง ศอ.402 อาคารมิวสิคพลสั  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

28. Violoncello Masterclass by Leslie Tan  
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561  ณ หอ้ง ศอ.302 อาคารมิวสิคพลัส      
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

29. ช่ือกิจกรรม /โครงการ /หลักสูตร String Masterclass by Prof. 
Roland Baldini  
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณ
สมภพ คณะดรุิยางคศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน 

30. Concert and Master Class โดยวง Ensemble Multilaterale 
Concert 
วันท่ี 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561   ณ หอดนตรีศาสตราจารย์
ตรึงใจ บูรณสมภพ คณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 15 คน 

31. Flute and Guitar Chamber Masterclass by Anton Isselhadt  
วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง ศอ.402 
อาคารมิวสคิพลสั คณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ งประเทศ 1 คน 

32. โครงการ Silpakorn Summer Ensemble and Music Courses 
วันท่ี 17 – 27 สิงหาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 52 คน 
33. โครงการจดัตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา

ดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป  
           33.1 SEAMEX 2018 
           33.2 BANGKOK INTERNATIONAL BAND AND ORCHESTRA 

             FESTIVAL 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
วันท่ี 24-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 500 คน 
34. โครงการ Band Director Workshop 
     วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 200 คน 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
     การเกษตร 

1. โครงการ  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตรระดับ
นานาชาติ 
วันท่ี 18 – 21 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรุ ี

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 24  คน   ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 คน 
2. โครงการ ASAT SUMMER COURSE 2018  
    วันท่ี 8 – 28 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต    
     สารสนเทศเพชรบรุ ี
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 24  คน  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 24 คน 

12. วิทยาการจัดการ 1.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ในต่างประเทศ (CNU 
international Student Camp 2018 ประจ าปีการศึกษา 2560 

     วันท่ี  24 มถิุนายน  – 10 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 10  คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  29 คน 
2.  โครงการส่งเสริมประสบการณแ์ละการเรียนรู้ในต่างประเทศ (HEMCU 

international Student Camp 2018 ประจ าปีการศึกษา 2560 
     วันที่  3- 10 มิถุนายน 2561 ณ Ho Chi Minh City University of 

Culture ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 10  คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  29 คน 
3.  โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ ประจ าปี

การศึกษา 2560  
     เดือนสิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ์  2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 29  คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  49 คน  
4.  โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา

และศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Students Camp) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

     วันที่  22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 52  คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  119 คน  
 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ     
     การสื่อสาร 

1.  โครงการ Silpakorn Summer School 2018(ICT) 
    วันท่ี 30 มิ.ย. -14 ก.ค. 61 ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบรุ ี
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 7 คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน 
2.  การลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหว่าง มศก. กับ Denpa   
     Educational Instiutions  
     วันท่ี 7 ส.ค. 61 มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 
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คณะ กิจกรรม/โครงกำร /หลักสูตร ที่มีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศ 
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 5 คน    ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน 
3.  การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ งานวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน 
     และเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอหลักสูตร โครงการ Startup  
     วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2561 วิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี   
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า และเครื่องกล วิทยาเขต    
     พระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตเพชรบุร ี
     ผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศ 1 คน     ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน     

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 
15. บัณฑิตวิทยาลยั - 

 

นโยบำย 1.3 พัฒนำประสบกำรณ์และคุณภำพชีวิตในมหำวิทยำลัยของนักศึกษำ (มี 3 โครงกำร) 
1. ปรับปรุงกำยภำพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยของวิทยำเขต   

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนงบประมาณเงินรายได้รับจริงท่ีใช้ในการปรับปรุง
กายภาพภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักศึกษา 

บาท  500 บาท/ 
นศ.ป.ตร ี

2,670.04  

2) ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 
2.1) ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีได้รับในมหาวิทยาลยั 
      ศิลปากร 
      -  ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม 

           -  ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
     2.2) ระดับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
          -  ที่ได้รับจากหลักสตูรทีท่่านก าลังศึกษา 
          -  ที่ได้รับนอกเหนือจากหลักสูตรที่ท่านก าลังศึกษา 

ค่าเฉลี่ย > 3.51 
 
 
 
 

3.44 
 
 
 

3.31 
3.27 

 
3.64 
3.53 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ

นักศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน ดังนี้ 

  คณะ 
งบประมำณที่ใช้
ในกำรปรับปรุง 

(บำท) 

จ ำนวน
นักศึกษำ 

(คน) 

สัดส่วน
งบประมำณ 
(บำท : คน) 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 218,000 614 355.05 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ - 503  

3. โบราณคด ี - 1,088  

4. มัณฑนศลิป ์ 12,354,333.37 1,229 10,052.35 

5. อักษรศาสตร ์ 8,169,500 3,170 2,577.13 
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  คณะ 
งบประมำณที่ใช้
ในกำรปรับปรุง 

(บำท) 

จ ำนวน
นักศึกษำ 

(คน) 

สัดส่วน
งบประมำณ 
(บำท : คน) 

6. ศึกษาศาสตร ์ 8,968,892 1,882 4,765.62 

7. วิทยาศาสตร ์ 2,373,316.40 2,305 1,029.64 

8. เภสัชศาสตร ์ 2,639,297.80 1,029 2,564.92 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,886,883.72 4,279 1,142.06 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 2,652,196.50 589 4,502.88 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1,258,244.98 816 1,541.97 

12. วิทยาการจัดการ 1,660,499 3,480 477.15 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 9,840,500 1,979 4,972.46 

14. วิทยาลัยนานาชาติ   - 679  

15. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี 8,239,648 5,656 1,456.79 
เฉลี่ยรวม 63,261,311.77 23,693 2,670.04 

  

        โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ใช้เงินบริจาคจากศิษย์เก่าในการปรับปรุงพ้ืนที่ซึ่งเป็นอาคารภายนอกใน
การจัดการศึกษา  คณะโบราณคดี ไม่มีการใช้งบประมาณ เนื่องจากใช้พ้ืนที่ศูนย์สันสกฤตในการจัดการศึกษา 
ส่วนคณะมัณฑนศิลป์  มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากเป็นการเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อจัดการศึกษา ส าหรับวิทยาลัย
นานาชาติ  อยู่ระหว่างการย้ายพื้นที่  งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงจึงเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน  โดยมีผลการส ารวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ระดับ 3.44 ซึ่งไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีรายละเอียดผลการส ารวจสรุปตามตารางดังนี้ 
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ตำรำงที่ 2  แสดงระดับคุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร (วิทยำเขต/ศูนย์กำรเรียน) พุทธศักรำช 2561 

 

 

มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
(วิทยำเขต/ศูนย์กำรเรยีน) 

 

ระดับคุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศลิปำกร 
ระดับคุณภำพชีวิตและ

ประสบกำรณ ์
ของนักศึกษำมหำวิทยำลยั

ศิลปำกร 

ระดับคุณภำพชีวิตของนักศึกษำที่ได้รับในมหำวิทยำลยัศิลปำกร ระดับประสบกำรณ์ในมหำวิทยำลยัศลิปำกร 
ด้ำนกำยภำพและสภำพแวดล้อม ด้ำนสุขภำพและ 

ควำมปลอดภัย 
ท่ีได้รับจำกหลักสูตร 
ท่ีท่ำนก ำลังศึกษำ 

ท่ีได้รับนอกเหนือจำกหลักสูตรท่ี
ท่ำนก ำลังศึกษำ 

เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  3.44 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.64 มาก 3.53 มาก 

ศูนย์ประสานงานบางรัก (ตึก CAT) 3.26 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 

ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 3.60 มาก 3.51 มาก 3.56 มาก 3.63 มาก 3.70 มาก 

ศูนย์การเรียนอาคารสมบูรณ ์ 3.50 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 3.86 มาก 3.66 มาก 

ศูนย์สันสกฤตศึกษา 3.16 ปานกลาง 2.74 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 3.63 มาก 3.45 ปานกลาง 

วิทยาเขตวังท่าพระ 3.71 มาก 3.72 มาก 3.63 มาก 3.87 มาก 3.64 มาก 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ 3.61 มาก 3.60 มาก 3.56 มาก 3.67 มาก 3.60 มาก 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี 3.56 มาก 3.55 มาก 3.42 ปานกลาง 3.69 มาก 3.57 มาก 

ศูนย์การเรียน City Campus  เมอืงทองธานี 3.14 ปานกลาง 2.70 ปานกลาง 2.87 ปานกลาง 3.53 มาก 3.47 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3  แสดงระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะวิชา/วิทยาลัย) พุทธศักราช 2561 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
(คณะวิชำ/วิทยำลยั) 

 

ระดับคุณภำพชีวติและประสบกำรณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
ระดับคุณภำพชีวติและ

ประสบกำรณ ์
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 

ระดับคุณภำพชีวติของนักศึกษำที่ได้รบัในมหำวิทยำลยัศิลปำกร ระดับประสบกำรณ์ในมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ด้ำนกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม 

ด้ำนสุขภำพและ 
ควำมปลอดภัย 

ที่ได้รับจำกหลักสูตร 
ที่ท่ำนก ำลังศึกษำ 

ที่ได้รับนอกเหนือจำก
หลักสูตรที่ทำ่นก ำลังศึกษำ 

เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 3.44 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.64 มาก 3.53 มาก 

คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3.41 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.52 มาก 3.34 ปานกลาง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3.41 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 3.81 มาก 3.61 มาก 

คณะโบราณคด ี 3.06 ปานกลาง 2.60 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 3.58 มาก 3.40 ปานกลาง 

คณะมณัฑนศลิป ์ 3.45 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 3.59 มาก 3.50 ปานกลาง 

คณะอักษรศาสตร ์ 3.44 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.61 มาก 3.51 มาก 

คณะศึกษาศาสตร ์ 3.70 มาก 3.61 มาก 3.53 มาก 3.86 มาก 3.81 มาก 

คณะวิทยาศาสตร ์ 3.64 มาก 3.64 มาก 3.57 มาก 3.73 มาก 3.62 มาก 

คณะเภสัชศาสตร ์ 3.51 มาก 3.44 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 3.62 มาก 3.53 มาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.54 มาก 3.43 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 3.69 มาก 3.62 มาก 
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ตำรำงที่ 3  แสดงระดับคุณภำพชีวิตและประสบกำรณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร คณะวิชำ/วิทยำลัย) พุทธศักรำช 2561 (ต่อ) 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
(คณะวิชำ/วิทยำลยั)  

 

ระดับคุณภำพชีวติและประสบกำรณ์ของนักศึกษำมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
ระดับคุณภำพชีวติและ

ประสบกำรณ ์
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 

ระดับคุณภำพชีวติของนักศึกษำที่ได้รบัในมหำวิทยำลยัศิลปำกร ระดับประสบกำรณ์ในมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ด้ำนกำยภำพและ
สภำพแวดล้อม 

ด้ำนสุขภำพและ 
ควำมปลอดภัย 

ที่ได้รับจำกหลักสูตร 
ที่ท่ำนก ำลังศึกษำ 

ที่ได้รับนอกเหนือจำก
หลักสูตรที่ทำ่นก ำลังศึกษำ 

เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ เฉลี่ย ระดับ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3.46 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 3.63 มาก 3.50 ปานกลาง 

คณะดุริยางคศาสตร ์ 3.45 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 3.59 มาก 3.59 มาก 

คณะวิทยาการจัดการ 3.43 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 3.60 มาก 3.52 มาก 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.38 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 3.63 มาก 3.50 ปานกลาง 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 3.24 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 
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2. พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ในวิทยำเขต 
ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย

2561 
ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการเสร็จสิ้น ศูนย์
โครงการ
กิจกรรม 

4 4  

2) ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 
2.1) ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีได้รับในมหาวิทยาลยั 
      ศิลปากร 
      -  ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม 

           -  ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
     2.2) ระดับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
          -  ที่ได้รับจากหลักสตูรทีท่่านก าลังศึกษา 
          -  ที่ได้รับนอกเหนือจากหลักสูตรที่ท่านก าลังศึกษา 

ค่าเฉลี่ย > 3.51 
 
 
 
 

3.44 
 
 
 

3.31 
3.27 

 
3.64 
3.53 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. บริษัทจ าลอง SMART MARKET CO. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทจ าลอง 

โดยใช้ชื่อ Smart Market Co. โดยมีพิธีเปิดบริษัทจ าลองและเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 28 มีนาคม 2561 
บริษัทจ าลองจะให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น. การด าเนินการของบริษัทจ าลอง
จะมีนักศึกษาที่เป็นทีมบริหารบริษัทจ าลอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมและเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการมาด าเนินกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง มี การท างานในรูปแบบทีมงาน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน  อันจะสามารถน าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง  ใช้เวลาว่าง
จากการเรียนบางส่วน (Part time) มาปฏิบัติงานที่บริษัทจ าลองและมีรายได้จากการท างานและไม่เป็นภาระ
ของครอบครัว  

ส าหรับนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาที่เป็นลูกค้าของบริษัทจ าลอง ท าให้ได้เห็นตัวอย่างของการเป็น
เจ้าของกิจการและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ ยังสามารถน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ของตนเองมาฝากจ าหน่ายที่บริษัทจ าลองได้ 
       2. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย “หน่วยบริการประชาชน สถานีต ารวจภูธร ชะอ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็นศูนย์ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เป็นหน่วยบริการประชาชนและเรียนรู้ด้าน
กฎหมายและด้านอ่ืนๆ ที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากร
รวมทั้งชุมชนในพ้ืนที่ในเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไรให้ปลอดภัย วิธีการรับมือกับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ชุมชนหรือครอบครัว โดยเชิญผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรชะอ า และทีมงานมาบรรยาย โดยสอดแทรกไว้เป็น
กิจกรรมหนึ่งในโครงการต่าง อาทิ โครงการจิตอาสา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นต้น ทั้งนี้
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีมอบให้กับสถานีต ารวจภูธร ชะอ า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  ซึ่งสถานี
ต ารวจภูธร ชะอ า ได้จัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาปฏิบัติงานประจ า 3 นาย  

3 . ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
เครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี “Silpakorn Clay 
Work Phetchaburi 2018 International Raku Sculpture”  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสาย
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี “Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018 
International Raku Sculpture” ระหว่างวันที่ 4-17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
การท าศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสู่สาธารณชนและชุมชนเพชรบุรี  และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ออกแบบสร้างสรรค์และการปฏิบัติงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของศิลปินไทย    จากสถาบัน
ต่าง ๆ และช่างปั้นจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับศิลปินจากนานาประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์และตกแต่งภูมิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้สวยงามด้วยประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่งดงาม 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบุรี โดยจะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
จัดท าเพ่ิมเติมให้ครบทุกเส้นทาง 

4. ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับ
เจริญ นครปฐม เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้ อมูลที่ใช้บอกเล่า
เรื่องราวงานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เพ่ือสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันต่อสาธารณชน โดยมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี ้

               1. โครงการ “ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6”  ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ และอาคาร
รับรอง (เรือนกระจก) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงเรือนไทยต่างๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรมแบบที่ 1 การน าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า  
กิจกรรมแบบที่ 2 การบรรยายพิเศษประกอบวีดิทัศน์ “ประวัติและศิลปะสถาปัตยกรรมใน

พระราชวังสนามจันทร์” และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยในรัชสมัย
ของรัชกาลที่ 6 ในพระราชวังสนามจันทร์และในมหาวิทยาลัยศิลปากร และน าเยี่ยมชมนิทรรศการ พระที่นั่ง 
พระต าหนัก และเรือนไทยต่างๆ   

2. โครงการ "ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์" ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 
2561 ทั้งนี้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
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กิจกรรมแบบที่ 1 การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่าง 4-12 สิงหาคม 2561  
กิจกรรมแบบที่ 2 การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยมีวิทยากรบรรยายการน าเยี่ยมชมวันเสาร์ -วัน

อาทิตย์ ระหว่าง 18 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 
กิจกรรมแบบที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษ เรื่องประวัติและศิลปะ

สถาปัตยกรรมในพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 2 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 กันยายน 2561 
นอกจากนี้ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดให้เข้าชมเพ่ือ

เผยแพร่ประวัติและความเป็นมาของ เรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี และเรือนทับเจริญ ซึ่งเป็นเรือนไทย
โบราณ ให้แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่
ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานจากภายนอก ซึ่ง
ผลการส ารวจความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยที่  3.44  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  และมีรายละเอียดตามตารางแสดง
ระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต/ศูนย์ก ารเรียน) 
พุทธศักราช 2561 

 3. พัฒนำระบบให้บริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ และกิจกรรมนักศึกษำ 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์ 
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการ
กิจกรรม 

4 5  

2) ผลการส ารวจความคดิเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

2.1) ระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีได้รับในมหาวิทยาลยั 
      ศิลปากร 
      -  ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม 

           -  ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
     2.2) ระดับประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยศลิปากร 
          -  ที่ได้รับจากหลักสตูรทีท่่านก าลังศึกษา 
          -  ที่ได้รับนอกเหนือจากหลักสูตรที่ท่านก าลังศึกษา 

ค่าเฉลี่ย > 3.51 
 
 
 
 

3.44 
 
 
 

3.31 
3.27 

 
3.64 
3.53 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับปรุง พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรม       

นักศึกษา ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 

1. โครงการความร่วมมือกับ K-Bank ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 132,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยได้ท าความตกลงร่วมกับธนาคารกสิกรไทยในการให้งบประมาณสนับสนุนโครงการ

เพ่ือพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ Mobile Application ส าหรับนักศึกษา โครงการ Student 
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Development Program, K-expert  และโครงการ Academic Commitment ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด 
Start-up รวมถึงการสนับสนุน Su Co – Learning space ที่นครปฐมและเพชรบุรี 

2. การปรับปรุง Co-learning เพ่ือการให้บริการนักศึกษาตามโครงการ Student First   

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

     เป็นการพัฒนาพ้ืนที่อ านวยความสะดวกในการศึกษา (Co Learning Space) ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเป็นล าดับแรกตามนโยบาย Student First และ
เพ่ือช่วยให้ภารกิจการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการนักศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้ตกลง
พัฒนาพ้ืนที่อ านวยความสะดวกในการศึกษา  (Co Learning Space) ทั้ง 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ทั้งนี้ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดสรร
พ้ืนที่ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ขนาดพ้ืนที่ 255 ตารางเมตร เพ่ือเป็น พ้ืนที่อ านวยความ
สะดวกในการศึกษา  (Co Learning Space) ส าหรับการเรียนรู้และการท างานร่วมกันของนักศึกษา  
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561 

     - วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

     มหาวิทยาลัยได้จ้างบริษัทพีเอสพี ดีไซน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ออกแบบโครงการ Co-Learning 
ตามใบสั่งจ้างลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จ านวน 3 งวดงาน เป็นจ านวนเงิน 205,975 บาท จากเงินกองทุน
พัฒนาวิทยาเขตฯ ทั้งนี้ ค่าก่อสร้างโครงการ  Co-Learning ธนาคารกสิกรไทย จะเป็นผู้ด าเนิน การจัดหา
ผู้รับเหมาก่อสร้างและจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับเหมาโดยตรง ประมาณราคา 6,500,000 บาท 

   บริษัทเทวา อาคิเทค จ ากัด ได้ท าสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารส าหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม ท่องหนังสือ
และทบทวนบทเรียนของนักศึกษา (Co-Learning Space) กับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งให้การสนับสนุนค่า
ก่อสร้าง เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน  ตามนโยบายข้อตกลงในการด าเนินงาน Smart 
University ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพ้ืนที่ก่อสร้างตั้งอยู่ระหว่างโรงอาหารหอพัก 2 กับลานจันทร์ ซึ่ง
ขณะนี้ บริษัทได้เข้าท างานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเวลา
ก่อสร้าง 150 วัน 

3   โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในหอพักนักศึกษา  

 ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4,370,000 บาท ส าหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 
200 เครื่อง โดยติดตั้งที่อาคารหอพัก 5 จ านวน 160 เครื่อง  และอาคารหอพัก 2 จ านวน 40 เครื่อง แล้วเสร็จ
ในเดือน สิงหาคม 2561 และท าการปรับปรุงห้องโดยการทาสีและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ จ านวน 20 ห้อง จัดซื้อตู้
เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนใหม่ จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จ านวน 3,815,673 บาท ปรับปรุงห้องใน
หอพักเพ่ือประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ณ หอพัก 1 และหอพัก 5-6 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 
53,975 บาท  ส่วนการท าพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องส าหรับประกอบพิธี ณ ชั้น 1 
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หอพัก 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ยังได้ให้ผู้ประกอบการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกใน
หอพักตามข้อเสนอของนักศึกษา คือ ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพ่ิมเติมจากของเดิมอีก 10 เครื่อง (หอพัก 
3 จ านวน 5 เครื่อง และหอพัก 4 จ านวน 5 เครื่อง) ติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสารอัตโนมัติในหอพักทุกหอ จ านวน 
4 เครื่อง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย 

4. โครงการจัดตั้งบริษัทจ าลอง SMART MARKET CO. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทจ าลอง 

โดยใช้ชื่อ Smart Market Co. โดยมีพิธีเปิดบริษัทจ าลองและเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 28 มีนาคม 2561 
บริษัทจ าลองจะให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น. การด าเนินการของบริษัทจ าลอง
จะมีนักศึกษาที่เป็นทีมบริหารบริษัทจ าลอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมและเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการมาด าเนินกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง มี การท างานในรูปแบบทีมงาน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน  อันจะสามารถน าความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง  ใช้เวลาว่าง
จากการเรียนบางส่วน (Part time) มาปฏิบัติงานที่บริษัทจ าลองและมีรายได้จากการท างานและไม่เป็นภาระ
ของครอบครัว  

  ส าหรับนักศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เป็นลูกค้าของบริษัทจ าลอง ท าให้ได้เห็นตัวอย่างของการ
เป็นเจ้าของกิจการและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ ยังสามารถน าผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าของตนเองมาฝากจ าหน่ายที่บริษัทจ าลองได้  

5.  โครงการกิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ Active Citizen และ Shard company เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อม  โดยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

  - โครงการมหกรรมแรงงานอาชีพและการแนะแนวการศึกษาต่อ SU JOB FAIR & ROAD TO 
EDUCATION 2018 วันที่  28-29 มีนาคม 2561 

- การอบรมเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์เข้าท างาน  
- โครงการรินน้ าใจสู่น้องห่างไกลจากใจศิลปากร  ครั้งที่  6   วันที่  7-11 พฤษภาคม 2561 
- โครงการพัฒนานักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา วันที่ 1 -20 กุมภาพันธ์  2561 
- โครงการทับแก้ววาไรตี้  วันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2561 
- โครงการอบรมหนีไฟ วันที่ 10 มีนาคม 2561 
- โครงการสายลับทับแก้ว วันที่ 1 มีนาคม 2561 
- โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและวินัยนักศึกษาลดปัญหาอาชญากรรม วันที่ 29 มีนาคม 2561 
- โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ออมสุข" ช่วงเดือน

มีนาคม – พฤษภาคม 2561 
- โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 25 กันยายน 2561 – 2 มกราคม 2562 
- โครงการวันขอบคุณ ช่วงเวลาแห่งการเชิดชูเกียรตินักกิจกรรมดีเด่น เพ่ือสังคมศิลปากร วันที่ 

27 เมษายน 2561 
- โครงการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของนักศึกษาด้วยกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือนช่วย

เพ่ือน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 
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- โครงการส่งเสริมความประพฤติและรณรงค์วินัยนักศึกษาตามหลักจิตวิทยาสร้างสรรค์ วันที่ 24 
สิงหาคม 2561 

- โครงการจัดท าข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 24 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561  
- โครงการสัมมนานักศึกษาหอพัก วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2561  
- โครงการศิลปากรรวมใจให้โลหิตต่อชีวิตปวงประชา "Silpakorn give blood save life" วันที่ 

27 พฤศจิกายน 2560, วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 
- โครงการสัมมนาผู้น าองค์กรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561  
- โครงการเยาวชนแนวร่วมต้นภัยยาเสพติดและเอดส์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
- โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาลดปัญหาจราจรภายในมหาวิทยาลัย "SU SAFE" วันที่ 22 

สิงหาคม 2561 
- โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัยภายในอาคารหอพักนักศึกษา 

วันที่ 21 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2561  
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษายกระดับการพัฒนาคุณภาพสู่สากล (ศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ" วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2561  
- โครงการกิจกรรม Who are you? คุณเป็นใครในศิลปากร วันที่ 27 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 

2561 
- โครงการกิจกรรมจักรยานเพื่อน้อง วันที่ 29 สิงหาคม 2561 
- โครงการกิจกรรม DIY สไตล์เด็กหอพัก ตอนสื่อเพ่ือน้อง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงาน
จากภายนอก ซึ่งผลการส ารวจมีค่าระดับความคิดเห็นที่ 3.44  ต่ าเป้าหมายที่ก าหนด  และมีรายละเอียดตาม
ตารางแสดงระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต/ศูนย์การเรียน) 
พุทธศักราช 2561 
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เป้ำหมำยที่ 2 : กำรเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชำติ        
นโยบำย 2.1 พัฒนำด้ำนกำรวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์ และกำรบูรณำกำรกับบริกำรวิชำกำร (มี 3 โครงกำร) 

1. ปรับปรุงระบบบริหำรกำรวิจัยและผลิตภำพของผลงำนวิจัย 
ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย

2561 
ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการวิจัยทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุงหรือท าข้ึนใหม่ (ฉบับ) 

จ านวน 5 5  

2) จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลีย่ต่ออาจารย์ บาท/คน เกณฑ์ สกอ. 
(166,666.67) 

158,343.91  

3) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล scopus หรือ ISI 

ผลงาน/คน  0.23 0.21  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการวิจัย ใน
ปีงบประมาณ พ..ศ.2561 ดังนี้  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2561 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีเบิกจ่ายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และเสริมสร้างงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย  โดยจัดการประชุม อบรม 
ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดเวทีประชุมวิชาการเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยระหว่างนักวิจัยสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา ดังนี้ 

    1. โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดท าข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
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    2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูล Scopus และการใช้งาน
โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม Mendeley" ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2303 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

3. โครงการสัมมนาเรื่อง "ระดมความคิด Science& Technology ศิลปากรกับทิศทางงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และการท ากิจกรรม World Café ร่วมกัน โดยทีมมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในวันที่ 
13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และการน าไปใช้ประโยชน์” 
วันที่ 26 เมษายน  2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  

5. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ด้านศิลปะ - มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์” วันที่ 21  มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  

ส าหรับเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกทั้งสิ้น จ านวน 184,074,798.74. บาท มีอาจารย์ที่
ปฏิบัติงาน จ านวน 1,162.50 คน  คิดเป็นเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ จ านวน 158,343.91 บาท/คน จ าแนก
ตามกลุ่มสาขา ดังนี้ 
     กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับ 150,500.80  บาท/คน สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50.50 
(เกณฑ์ สกอ. = 100,000 บาท/คน) 
     กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 181,096.90 บาท/คน ต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 17.68 
(เกณฑ์ สกอ. = 220,000 บาท/คน) 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่ากับ 135,977.20  บาท/คน ต่ ากว่าเกณฑ ์ร้อยละ 24.46 
(เกณฑ์ สกอ. = 180,000 บาท/คน) 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดในแต่ละกลุ่มสาขา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเงินทุนวิจัยและสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจ านวนเงินทุนวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ 

ในส่วนของผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ของ
มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2560 ต่อจ านวนอาจารย์ คิดเป็น 0.21  จ าแนกตามคณะในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
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คณะ 
จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ 

รวม 
2560 2559 2558 2557 2556 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2 0 2 0 1 4 
3. โบราณคด ี 6 3 1 0 6 16 
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 ์ 95 72 64 64 71 340 
8. เภสัชศาสตร ์ 59 69 38 42 49 257 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 71 54 66 54 44 289 
10. ดุริยางคศาสตร ์ 0 0 0 0 0 0 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5 6 2 2 1 16 
12. วิทยาการจัดการ 2 5 1 0 0 8 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1 0 0 0 1 2 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 0 1 1 0 3 
ระบุเพียง มหาวิทยาลัยศลิปากร 12 16 26 38 37 129 

รวม 255 230 204 203 213 921 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัย (คน) 1,206 1,197 1,196 1,184.5 1,112  
สัดส่วน ผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่

ปรำกฏในฐำนข้อมลู Scopus หรือ ISI ต่ออำจำรย์ 
0.21 0.19 0.17 0.17 0.19  

หมายเหตุ ข้อมูลจากฐานขอ้มูล SCOPUS ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

2. พัฒนำโครงสร้ำงกำรวิจัยบูรณำกำรผ่ำนศูนย์/กลุ่ม และ cluster วิจัย และควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนศูนย ์/ กลุม่ / cluster วิจัยที่จัดตั้งข้ึน ศูนย์/กลุม่ 1 1  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งศูนย์/กลุ่ม/cluster วิจัย ได้แก่ 
  1.  โครงกำรศูนย์กลำงนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  Creative Innovation Hub เพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  โดยมีการเปิดตัวเมื่อวันที่  18 -19 
มิถุนายน 2561 ณ เรือนทับเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ 203 คน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้เป็นที่รู้จักแก่คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคประชาชน โดยมี
การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

    - โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์    
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    - โครงการอบรม Design Thinking for Creative Economy (จุดประกายความคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์)   

    - โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของชุมชน" 
    - โครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ (Creative Market) 

3. โครงกำรบูรณำกำรงำนวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1. จ านวนโครงการบรูณาการศาสตร ์เพื่อพัฒนาชุมชน/สังคมและ
ประเทศ  

โครงการ 45 63  

2. จ านวนโครงการบรูณาการศาสตรท์ี่ได้รับการเผยแพรผ่่านสื่อ โครงการ 25 36  
3. งบประมาณบูรณาการเฉลีย่ที่ไดร้บัสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกต่อคณะวิชา (ร้อยละของเงินรายได้) 
ร้อยละ 8 17.49   

ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้บูรณาการงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม โดยจัดโครงการบูรณา

การศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการให้บริการวิชาการใน 2 ลักษณะ ได้แก่  การจัดอบรมทั่วไป และเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินงาน
ให้แก่คณะในการให้บริการวิชาการ โดยมีการลงนามเพ่ือด าเนินการในโครงการที่มีลักษณะบูรณาการศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคมและประเทศ จ านวน 12 โครงการ   นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4 โครงการ มี รายชื่อ
ดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดท าจ านวน 5 โครงการ  
2,000,000 บาท ดังนี้ 

1.1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 450,000 บาท 
      1.2  การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี 450,000 บาท 

1.3  โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   500,000 บาท 

1.4  โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ ชุมชน 
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 300,000 บาท 

1.5 โครงการโครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการ 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 300,000 บาท 
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2. โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร "บ้านเพชรเพลินดิน" เป็นโครงการที่ด าเนินงานในจังหวัด
เพชรบุรี  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและครอบคลุมอาชีพในพ้ืนที่  งบประมาณ 
37,628,000 บาท  

3. โครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 งบประมาณ 4,158,999 บาท 

4. โครงการสร้างอัตลักษณ์และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมดยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการ
ท่องเที่ยว งบประมาณ  4,050,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 งบประมาณ 8,100,000 บาท 

6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของตลาดสากล มีฉลากเป็นภาษา อังกฤษหรือ

ภาษาที่เหมาะสมกับตลาด ตามข้อก าหนดของ FDA ของตลาดเป้าหมาย  งบประมาณ 1,000,000 บาท 

7. โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 งบประมาณ 
9,944,000 บาท 

8. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยจาก
ครามปั่นสู่กระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ตลาดน า และเทคนิคการขายสินค้าวัฒนธรรม
ของผ้าทออีสานสู่มาตรฐานสากลจ้างเหมาผลิต Mock up จ านวน 2 ชุด  งบประมาณ 1,100,000 บาท 

9. โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ศึกษา
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ)  ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 
5,350,000 บาท  

10. โครงการผลักดันให้รางจืดสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผลิภัณฑ์เสริมได้ งบประมาณ 19,900,000 บาท 

11. โครงการจ้างพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
(กลุ่มD ) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 373 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 44,740,000 บาท 

12. โครงการจ้างพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD ) ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 343 

ผลิตภัณฑ์  งบประมาณ 41,100,000 บาท 

13. โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ  3,190,000 บาท  ด าเนินการจัดท าต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน 

14. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับ
ครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) งบประมาณ 3,890,000 บาท
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ด าเนินการในจังหวัดพ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตก  เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนด้านดนตรีให้แก่ครูและนักเรียนให้
ได้มาตรฐาน  รวมถึงเป็นการรวบรวมดนตรีท้องถิ่นให้เป็นฐานข้อมูลส าหรับเรียนรู้ในอนาคต 

15. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ของต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  งบประมาณ 1,150,000 บาท  เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
ชาวบ้านในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการสร้าง
อาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ถาวร 

16. โครงการเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 9,000,000 บาท  เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ศิลปกรรม เพื่อจัดท าฐานข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 4 จังหวัด  ได้แก่  
จังหวัดมุกดาหาร   จังหวัดนครพนม   จังหวัดบึงกาฬ   และจังหวัดหนองคาย  อย่างเป็นระบบ อันจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 

ในส่วนของคณะได้ด าเนินการโครงการบูรณาการศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ จ านวน 
47 โครงการ ดังนี้  

คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ 
1. จิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

1.    โครงการ   บทบาทประติมากรรมในศตวรรษท่ี"21  
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  - 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจารณ์ ด้านศลิปะ
ร่วมสมัยจากภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศและ
ต่างประเทศ  นักเรียน นักศึกษาศลิปะ และศิลปินอิสระจากทั่วประเทศ 
รวมทั้งศิลปิน นักวิชาการจากในประชาคมอาเซียน 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณชนผ่านท้ังใน
รูปแบบของนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน 

2. โครงการ    สัมมนาอบรมความรูด้า้นทฤษฎีศิลป์ส าหรับอาจารยผ์ู้สอน
ทัศน์ศลิป์ ในระดบัภูมภิาคและระดับชาต ิ
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  - 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  ครูผู้สอนทัศนศิลป์ ในภูมิภาคต่างๆ   
ประโยชน์ท่ีได้รับ  สร้างองค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบของหนังสืออันเป็นประโยชน์ส าหรับแวดวงการศึกษาทัศนศลิป์ใน
ระดับอุดมศึกษาและวงการศลิปะในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจะ
ได้รับหนังสือจ านวน 6 เล่ม เพื่อไปเผยแพร่และพัฒนาทางด้านการเรียน 
การสอนต่อไป 

3. โครงการ  สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ การสร้างสรรค์ผลงานเซรามิค 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   - 
ระยะเวลาด าเนินการ  17 - 19 กันยายน 2561     
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  บุคคลภายนอกที่สนใจงานด้านเซรามิค 
ประโยชน์ท่ีได้รับ    เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณชนผ่านท้ัง
ในรูปแบบของนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. โครงการ  ท่าเตียนซิงตัคลั้ค: นิทรรศการและตลาดนดัชุมชน 
ช่ือหน่วยงานที่ร่วม   กลุ่มท่าเตียนซิงตัคลั้ค, ชุมชนท่าเตียน, คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ  ม.อัสสัมชัญ, กรรมาธิการสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง, 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA CAN), วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, มิว
เซียมสยาม, กลุ่มแสนสุขสันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  ชุมชนท่าเตียน 
ประโยชน์ที่ได้รับ    ด าเนินการส ารวจวิถีชีวิต สภาพร้านค้า และการ
ค้าขายที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตของชาวบ้านในชุมชนท่าเตียน พร้อม
ร่วมกันหารือความต้องการของชาวบ้าน แนวทางการพัฒนาแหล่งซื้อขาย
ในอดีตกับชาวบ้านเพื่อรองรับเศรษฐกิจและยุคสมัยในปัจจุบันมากขึ้น 
โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมาออกแบบเป็นตลาดชุมชนแนวใหม่แต่ยัง
เอกลักษณ์ของความเป็นท่าเตียนไว้เช่นเดิม พร้อมกับด าเนินโครงการ 
“ท่าเตียนซิงตัคลั้ค: นิทรรศการและตลาดนัดชุมชน” จัดแสดงผลงาน
ออกแบบของนิสิตและนักศึกษาสถาบันภาคีที่ร่วมจัดงาน 

2. โครงการ  "ยุวสถาปนิกอาสาพัฒนาชนบท” 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วมกัน   โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)        
อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม     
ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 18-29 มถิุนายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ โรงเรียนวดัปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)  
อ.บางคนที   จ. สมุทรสงคราม 
ประโยชน์ที่ได้รับ    ด าเนินการออกแบบอาคารเรียนรู้ธรรมชาติให้กับครู
และนักเรียนของโรงเรียนไดใ้ช้ประโยชน์จริง โดยสร้างอาคารห้องสมดุเป็น
ความต้องการของโรงเรียน เนื่องจากคณะครูต้องการให้นักเรียนมีพื้นที่
ห้องสมุดส าหรับอ่านหนังสือนอกเวลาที่เป็นเอกเทศมากขึ้น เพื่ อเป็น
ห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือส าหรับคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนวัด
ปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

3.    โครงการ  "CONNECT-KLONG-NEXT: รถไฟฟ้ามาหา ณ คลอง" (ASA-
CAN Workshop 2018) 
ช่ือหน่วยงานที่ร่วมกัน ได้แก่ กรรมาธิการสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง, 
กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม, สมาคมสถาปนิกสยามฯ, สถาบัน
อาศรมศิลป์, มหาวิทยาลัยรังสิต, กลุ่มสถาปนิกอาสา     
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมิถุนายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ ชุมชนคลองบางหลวงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรอบ        
ประโยชน์ที่ได้รับ    ด าเนินการส ารวจพื้นที่รอยต่อจากสถานีบางหว้าไป
ยังชุมชนวัดก าแพงบางจาก-คลองบางหลวงและย่านวัดหนังราชวิหาร เพื่อ
ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชน การเช่ือมโยงทั้งผู้ใช้รถไฟฟ้ากับผู้ใช้
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ชีวิตในเส้นทางคลองเดิม ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
การเพื่อประโยชน์ของคนเมืองและคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และ
น าเสนอผลการศึกษาและแนวทางการแก้ไขต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากหลายภาคส่วน เช่น กรุงเทพธนาคม เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ชุมชน
โดยรอบ เครือข่ายชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรี 

3. โบราณคด ี     1.   โครงการ   ศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ชุมชน 
     ท่าฉลอม และริมฝั่งมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) 

      หน่วยงานท่ีร่วมกัน  บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
      ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 
      ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  ชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 
      ประโยชน์ท่ีได้รับ    ชุมชนน าข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บ  

ข้อมูลของคณะฯ มาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง  
วัฒนธรรม 

2.  โครงการ    ทัศนศึกษาตามรอยบุพเพสันนิวาส บนเส้นทางประวัติศาสตร์
ลพบุรี-กรุงศรีอยธุยา 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   กรมศิลปากร 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันท่ี 29 เมษายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  ผู้สนใจทั่วไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ   จากกระแสละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ท าให้เกิดความ
สนใจและตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม จึงน าข้อมูลทาง
วิชาการมาปรับใช้ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3. โครงการ  ทักษะเชิงวัฒนธรรม: การจัดการเรียนรู้เพื่อพหุวัฒนธรรม 
ส าหรับครูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ 
เขต 2 (โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 4-5 เมษายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ   ครูระดับมัธยมศึกษา 
ประโยชน์ที่ ได้ รับ   ครู ระดับมั ธยมศึกษาที่ สอนวิชาสั งคม  และ
ประวัติศาสตร์ สามารถน าไปปรับใช้ในลักษณะหลักสูตรเชิงวัฒนธรรม 

4. โครงการ   เพิ่มพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนาม เพื่อสง่เสริม
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาต ิ
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  กรมศิลปากร ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล  
ในพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านท่าโปะ๊ จ.กาญจนบรุ ี
ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 29 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ   กรมศลิปากร และชุมชนในพื้นที่แหล่ง   
โบราณคดีบ้านท่าโป๊ะ   
ประโยชน์ท่ีได้รับนักศึกษาคณะโบราณคดี ไดเ้รียนรูส้ร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจริง และประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาแหล่งโบราณคดี 

5. โครงการ   ประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศลิปะ 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 



69 
 

คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561 
ชุมชน / กลุ่มผูร้ับบริการ  นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  เกดิการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปน าไปปรับใช้ในการท างาน และต่อยอด
องค์ความรู้ให้กว้างขวางและครอบคลุมขึ้น 

6. โครงการ  ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุลีซอภาคเหนือตอนล่าง 
ช่ือหน่วยงานที่ร่วม   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอในพื้นที่ อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนพฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 
ชุมชม/กลุ่มผู้รับบริการ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  เป็นพลังขับเคลื่อนและผลักดันชุมชนในการสร้างศูนย์
การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้าภาคเหนือตอนล่าง ผ่านวิถีดนตรีชาติพันธุ์
ลีซอและผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุเย้า 

7. โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง 
ช่ือหน่วยงานที่ร่วม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และมานุษยวิทยา คณะโบราณคดี และชุมชนไทยเบิ้ ง          
ต.โคกสลุง จ.ลพบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ    เดือนพฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 
ชุมชม/กลุ่มผู้รับบริการ  หน่วยงานและชุมชนไทยเบิ้ง ในพ้ืนท่ี ต.โคกสลุง 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  น าองค์ความรู้ภายในคณะฯ มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง ด้านการเก็บข้อมูลชุมชน 
ทักษะการใช้ภาษา การน าเสนอข้อมูลชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน 

8. โครงการ  ฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ชายแดนอาเซียน 
(ระยะที่ 2) 
ช่ือหน่วยงานที่ ร่ วม   ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ และการพัฒนา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนพฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ 

- ชุมชนดาระอั้ง บ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
- ชุมชนบ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่
- กลุ่มชาติพันธ์ุเปอรานากัน (บาบ๋า ย่าหยา) จ.ภูเก็ต 
- พิพิธภัณฑ์เพอนารากันภูเก็ต 
- Peranakan Museum, Singapore 
- Pinang  Peranakan Mansion, Penang, Malaysia 

ประโยชน์ที่ได้รับ  ฐานข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชายแดนอาเซียน เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.asean-ethnic-groups.com 
เพื่อศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรม 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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9. โครงการ  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันตก 

ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   ชุมชนใน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนพฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  นักเรียน ครู ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านใน 
อ.ท่ามะกา 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  องค์กรและชุมชนใน อ.ท่ามะกา ตระหนักถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในชุมชน ต่อยอดการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อย่างยั่งยืน ทั้งยังสร้างผู้น าเยาวชนท่ีสนใจงานด้านวัฒนธรรม 

10. โครงการ    คลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง (ระยะที่ 1) 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  บ.พีทีทีฯ ชุมชนใน อ.เมือง บ้านฉาง มาบตาพุด 
และแกลง จ.ระยอง 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   จัดท าคลังข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ภายในพื้นที ่

4. มัณฑนศลิป ์ 1. โครงการ  ประกวดผลงานออกแบบแห่งชาติระดับเยาวชน (National 
Youth Design Competition ครั้งท่ี 1 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 
บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม .60 – กันยายน.61 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ ผู้เรียน, ผูท้ี่อยู่ในแวดวงศิลปะและการออกแบบ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   ผู้เรียน, ผู้ที่อยูใ่นแวดวงศิลปะและการออกแบบ เห็น
คุณค่าที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

2. โครงการ  ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 3  
ช่ือหน่วยงานที่ร่วม  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ.นครปฐม, ชุมชน
ตลาดโบราณท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   1-3 มิถุนายน.61 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ.นครปฐม, ชุมชน
ตลาดโบราณท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี
ประโยชน์ที่ได้รับ  ผู้เข้าร่วมการโครงการมีแนวทางในการพัฒนาสินค้า
และบริการในชุมชนผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ.นครปฐม, ชุมชนตลาด
โบราณท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

3. โครงการ  กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการพัฒนาผ้าไทยสูส่ากล ภายใต้
โครงการสร้างมลูค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันท่ี  22 มกราคม .– 20 สิงหาคม.61 
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ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ประกอบการสิ่งทอใน จ.นครราชสีมา,  
จ.สุรินทร,์ จ.ขอนแก่น, จ.เชียงราย, จ.สมุทรปราการ 
ประโยชน์ที่ได้รับ . พัฒนาด้านการออกแบบและเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอชุมชน จ.นครราชสีมา , จ.สุรินทร์, จ.ขอนแก่น,        
จ.เชียงราย, จ.สมุทรปราการ ให้มีความร่วมสมัยในระดับสากล 

4. โครงการ  ไปรษณยี์เพิ่มสุข ยกยอ ทอป่ัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ 
ส านักงานไปรษณียเ์ขต 9 จ.สงขลา   
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาประจ าเขต 
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  ชุมชนเกาะยอ, ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียน, ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว, ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์สตรี
การเกษตรศุภนิมิตชะอวด จ.นครศรีธรรมราช, อ าเภอไชยา จ.สุราษฎร์
ธาน ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการใน
ชุมชนผู้ประกอบการในชุมชนเกาะยอ, ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียน, ชุมชนบ้านหนองชากแง้ว, ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์สตรี
การเกษตรศุภนิมิตชะอวด จ.นครศรีธรรมราช, อ าเภอไชยา จ.สุราษฎร์
ธาน ี

5. โครงการ บูรณาการทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทางด้านการ
ออกแบบ ภาคเหนือ 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   ม.ศิลปากร, ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ระยะเวลาด าเนินการ   9-12 พฤศจิกายน .60 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  นักศึกษาของ 2 สถาบัน  
ประโยชน์ที่ได้รับ  เกิดความภาคภูมิใจ ส านึกรักศิลปวัฒนธรรมที่แฝงใน
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ วิถีชีวิตของชุมชนชาวเหนือ 

6. โครงการ  เส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 14 Designer 
of the Year 2018 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ  นักศึกษา 
ประโยชน์ที่ได้รับ  เพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบไป
ยังต่างประเทศ 

7. โครงการ  โครงการ 2017 Pacific Rim International Exhibition 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  14-17 พ.ย.60 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  คณาจารย์และนักศึกษาด้านการออกแบบ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  เพื่อให้ผู้สอนฯ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
ศิลปะและการออกแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านการชม
นิทรรศการผลงานท่ีสถาบันเครือข่ายน ามาแสดงร่วมกัน    
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5. อักษรศาสตร ์ 1. โครงการ  ละครเวทีร่วมสมัย “น้ าใสใจจริง” 

ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร ์
ระยะเวลาด าเนินการ   10 พฤศจิกายน. 60 – 20 กุมภาพันธ์. 61 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ นักศึกษา ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ ในภูมิภาค
ตะวันตก 
ประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นการน าบทละครจากเรื่อง “น้ าใสใจจริง” ซึ่งเป็นบท
ละครยุคเก่ามาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยด้วยการบูรณา
การศาสตร์และองค์ความรู้ในยุคปัจจุบัน อันเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิค
การแสดงให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงละครเวทีร่วมสมัย 

2. โครงการ  สัมมนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจ าปี 2561 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  สมาคมเกาหลีสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ  29 – 31 มีนาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้รับบริการ  นักศึกษา ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ และนักวิชาการ
ภาษาเกาหลี 
ประโยชน์ที่ได้รับ  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย
จากสถาบันต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
กลวิธีการสอน ตลอดจนเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานของตนเองได้ 

6. ศึกษาศาสตร ์ 1. โครงการ   การสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา  กรณีศึกษาประเพณีลาวโซ่งบ้านดอนทราย  
ต าบลสระกระเทียม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
ช่ือหน่วยงานที่ร่วม   ผู้รู้/ปราชญ์ และชาวบ้านจากบ้านใหม่ดอนทราย 
ต าบลสระกะเทียม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนธันวาคม 2560 –พฤษภาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ   ผู้รู้/ปราชญ์ และชาวบ้านจากบ้านใหม่ดอน
ทราย ต าบลสระกะเทียม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ประโยชน์ที่ได้รับ   เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประเพณีที่
ส าคัญพร้อมทั้งเรียบเรียงจัดท าเอกสาร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง ลาวโซ่ง: การสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อคนรุ่น
ใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีความเช่ือ และพิธีต่างๆ จัดนิทรรศการ เรื่องวิถี
ชีวิตและประเพณีสืบสานของคนไทยทรงด าในจังหวัดนครปฐม 

2. โครงการ   การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสรมิ
ผู้เรยีนในยุค Thailand 4.0 
ชื่อหน่วยงานที่ร่วม   โรงเรียนจ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่  1) โรงเรียนวัดห้วย
จรเข้วิทยาคม 2) โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 3) โรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ 4) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 5) โรงเรียนวัดบางหลวง           
6) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 7) โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
8) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 
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ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ   ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ จ านวน 8 
โรงเรียน 
ประโยชน์ที่ได้รับ   คณะที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง  ได้ทราบถึง
สภาพจริงของโรงเรียนจากการไปนิเทศติดตามครูผู้สอน ณ สถานศึกษา 
และช่วยหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูได้
พัฒนาตนเอง  ครูที่เข้าร่วมโครงการได้รับเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เข้าใจกระบวนการ Coaching & Mentoring  
นอกจากนี้ยังท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามตัวช้ีวัด  นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี  เนื่องจากครูผู้สอนเตรียมพร้อมทั้งด้านเนื้อหา  สื่อการ
เรียนรู้  เทคนิควิธีสอนตามสภาพจริง เหมาะสมกับผู้เรียน  

7. วิทยาศาสตร ์ 1. โครงการ   อุดรนาคินทร์ : ผงสีจากสีย้อมธรรมชาตดิูดซับด้วยดินนาคา 
ส าหรับตกแต่งสิ่งทอ 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   - 
ระยะเวลาด าเนินการ  - 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  - 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   พัฒนาคุณภาพสิ่งทอของชุมชน  

2. โครงการ  สีจากธรรมชาติ ท่ีจังหวัดขอนแก่น 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   - 
ระยะเวลาด าเนินการ  - 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  - 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

8. เภสัชศาสตร ์ 1. โครงการ   การประชุมเชิงปฎิบตัิการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Drugs 
and Novel Concepts 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  18-22 มิถุนายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  เภสัชกรจากโรงพยาบาลในแตล่ะจังหวดัทั่ว
ประเทศ โรงพยาบาลชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั ส านักยาและวตัถุเสพตดิ คณะแพทยศาสตร์  อบจ.
(กองสาธารณสุข)  คณะเภสัชศาสตร์ มช.  มข. ร้านขายยา บริษัทยา 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  ผูเ้ข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้ เรื่อง แนวความคดิใหม่
ในการรักษาโรคและความผิดปกตอิื่นๆ ด้านการบริการเภสัชกรรม การใช้
ยารักษาโรคเฉพาะเรื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงบทบาทของเภสัชกรใน
การสนับสนุนการใช้ยาให้เกดิประโยชน์สูงสุด    ผู้เขา้ร่วมประชุมสามารถ
น าความรูไ้ปประยุกต์ในการบริการเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการผู้ป่วย แนะน าการใช้ยาให้กับ
ผู้ป่วย หรือผู้มารบับริการที่หน่วยงานตนได้อย่างต่อเนื่อง และผูร้ับบริการ
หรือชุมชนได้รบัประโยชน์ต่อการดูแลตัวเอง และพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรทางสาธารณสุขเฉพาะทางให้มีคณุค่าและรับใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของตนเองได้ 



74 
 

คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ 

2. โครงการ  การประชุมเชิงปฎิบตัิการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง 
กฏหมาย และจริยธรรมในการจดัการงานเภสัชกรรม 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ   12-16 มีนาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  เภสัชกรจากโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดทั่ว
ประเทศ โรงพยาบาลชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักยาและวัตถุเสพติด คณะแพทยศาสตร์ อบจ.
(กองสาธารณสุข) อย. คณะเภสัชศาสตร์ มช.  มข. ร้านขายยา บ.ยา 
ประโยชน์ที่ได้รับ  ผู้เข้าร่วมเข้าใจกฎหมายและจริยธรรมที่ส าคัญๆ 
ทางด้านเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ สร้างความเข้าใจการบังคับใช้
กฏหมาย การเกิดข้อขัดแย้งและการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการงานเภสัชกรรม ระหว่างสร้างประโยชน์ให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการ
เรื่องการให้บริการ การรักษาและการจ่ายยา  และสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรทางสาธารณสขุเฉพาะทางได้ให้มีคุณค่าและรับ
ใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของตนเองได้ 

3. โครงการ   ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 หนองบัวค่าย และเจ้าอาวาสวัด
หนองบัวค่าย ต.รางบัว  อ.จอมบึง  จ.ราชบุร ี
ระยะเวลาด าเนินการ    24 เมษายน 2561 - 26 พฤษภาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  ชุมชนวัดหนองบัวค่าย  ต.รางบัว อ.จอมบึง 
จ.ราชบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ   ผูเ้ข้าร่วมโครงการเกิดความสามัคคี และสืบสาน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีป่าให้กับชุมชน 

9. วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. โครงการ  โครงการความร่วมมือการวิจัยบูรณาการด้านงานวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ และคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม คณะมณัฑนศลิป์ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. โครงการ   ส่ ง เสริ มและพัฒนาศักยภาพนัก เรี ยน นักศึกษาที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ 
ช่ือหน่วยงานที่ร่วม   คณะวิศวกรรมดนตรีและสื ่อประสม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ    คณะวิศวกรรมดนตรีและสื ่อประสม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัดโครงการสามารถบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาทางด้านดนตรีและสามารถพัฒนาองค์ความรู้
น าไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาสูงสุดเต็มสมรรถภาพ 

11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.  โครงการ   โครงการเกษตรศลิป์สร้างสรรค ์
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบรุี ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริห้วยทราย และหน่วยงานภาคเอกชน
ในจังหวัดเพชรบุร ี
ระยะเวลาด าเนินการ   1-3 พฤษภาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ    บุคลากรภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา 
และชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  การน าเสนอนวตักรรมการเกษตร และเป็นสื่อกลางใน
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการเกษตร กับเกษตรกร
ในเขตพื้นท่ี ตลอดจนการศึกษาความต้องการในการรับบริการทาง
วิชาการของคณะวิชา 

12. วิทยาการจัดการ 1. โครงการ  การพัฒนาระบบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
หมู่บ้านไทยมุสลิม 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  จังหวัดเพชรบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  9 มีนาคม  2560 – 31 มกราคม  2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  หมู่บา้นชาวไทยมุสลิม ต าบลสามพระยา 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  พัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยเน้นการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 

2. โครงการ  การพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารชุมชนที่มีอัตลักษณ์ส าหรับ
ยกระดับศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บา้นไทย
มุสลมิ  จังหวัดเพชรบุร ี
ระยะเวลาด าเนินการ  29 กันยายน  2560 – 31 มกราคม  2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  หมู่บา้นชาวไทยมุสลิม ต าบลสามพระยา
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  พัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนส าหรับการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยเน้นการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 

3. โครงการ  การพัฒนาสื่อออนไลนเ์พื่อส่งเสรมิเช่ือมโยงวัฒนธรรมระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษม 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาว
จีนและชาวไทย 

4. โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการธรุกิจอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบรุี ประจวบคีรีขันธ)์ 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม ศูนย์ส่งเสริมอตุาหกรรมภาคที่  8 กรมส่งเสริม
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อุตสาหกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  30 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  ผู้ประกอบการ sme  ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
ประโยชน์ท่ีได้รับ   เพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กระบวนการผลิต  

5. โครงการ  การออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว (OTOP นวัต
วิถี) ในพื้นที่ชะอ า อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  จังหวัดเพชรบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  25 กรกฎาคม  -22 กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  จังหวัดเพชรบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  มรีูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีตอบสนองต่อพื้นที่
และความต้องการของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีที่ด าเนินการ  

6. โครงการ การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ (OTOP นวัตวิถี) ตาม
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  จังหวัดเพชรบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  5 กันยายน – 3 พฤศจิกายน  2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  จังหวัดเพชรบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  มีอาหารพื้นถิ่นไทยแท้ที่ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว 

13. เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. โครงการ  คูปองวิทย์เพื่อโอท็อป ( 6 โครงการย่อย ) 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ   29 กันยายน 2560 - 29 มีนาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ   

     1.1 การออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ์ครมีกันแดด ฌามาร์  ณชัชานาน
ฟาร์ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ   ครีม
กันแดด “ฌามาร์” โดยพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้สินค้า 
และ มีการน าเสนอการออกแบบในภาพรวมของผลิตภัณฑ์     แบรนด์ฌา
มาร์ให้เป็นไปในรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

     1.2 การออกแบบบรรจุภณัฑก์ุนเชียงหงส์หยก โรงงานกุนเชียงภูริ จังหวัด
ราชบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้ากุนเชียงหมู ซึ่งอยู่
ในเกรดซี  โดยออกแบบเพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม และสามารถขยายตลาด
ไปในกลุ่มประชาชนทั่วไป  โดยมีการออกแบบให้กับกุนเชียงไก่และ
กุนเชียงปลาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     1.3  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาย่างปรุงรส ปาดาด้า  
     อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้กับสินค้าปลาย่างปาดาด้า 
เพื่อช่วยยืดอายุสินคา้และสะดวกต่อการขนส่ง 

     1.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลไม้ฟรีสดรายชุบช้อคโกแลตนาง
สาวญาณ์กาญจน์ เลิศถวิลภักดี ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้กับสินค้าผลติภณัฑ์ผลไม้
ฟรีสดรายชุบช็อคโกแลต เพื่อท าให้สินค้ามีบรรจภุณัฑ์ที่สามารถเก็บ
สินค้าได้นาน และ มีรูปลักษณ์ทีส่วยงามเนื่องจากผู้ประกอบการ
ต้องการเปิดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.5  การออกแบบบรรจุภณัฑ์สาหร่ายอบแห้งตี๋ใหญ่นายเชษฐา กรคณพี 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  ออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้กับสาหร่ายตี๋ใหญ่เพื่อเก็บ
รักษาคุณภาพสินค้าให้อยูไ่ด้นาน และเปดิตลาดในกลุม่ประชาชนท่ัวไป 
โดยจดัท าเป็นบรรจุภณัฑ์และป้ายโฆษณา ให้กับสินค้า โดยมสีินค้า
จ านวน   12 ช้ินต่อ 1แผง 
1.6  การออกแบบบรรจุภณัฑ์มาลยับาสเกต็ นางมาลยั วัฒวรรน์ 
วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผา้ตระกร้าสาน การเกษตรบ้านหนองไผ่ ต.ปาก
ช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี. 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  การออกแบบรปูแบบใหม่ให้กับตระกร้าสานในชุมชน
บ้านหนองไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมกีารออกแบบรูปแบบใหม่ๆ  ป้ายชือ่
หนัง โลโก้ และแทคส าหรับใส่ข้อมูลชุมชน 

2. โครงการ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ธนาคารออมสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ   
2.1  ผลิตภณัฑ์ชาเขียวใบหม่อนนพรัตน์ ชุมชนหนองเต็งก้าวหน้า 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ พัฒนาสินค้าชาใบหม่อน 9 รส พัฒนาบรรจุภณัฑ์ 
และเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้รับคัดเลือกจากธนาคารออมสินให้
เป็นการพัฒนาสินค้ายอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
2.2 ไข่ไก่บีอินดี้ จังหวัดสุพรรณบรุ ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  เพิ่มช่องทางการส่งเสริมการขาย ทางออนไลน์และ 
ออกร้าน ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงตระกร้าสาน 
2.3 กาน เบญจรงค์ จังหวัดราชบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ พัฒนาสินค้าเบญจรงค์โดยจัดท าขึ้นรูปสินคา้ส าหรับ
เป็นของที่ระลึก 
2.4 ตระกร้าสานผักตบชวา พรรณยะวา 
ประโยชน์ท่ีได้รับ พัฒนาสินค้าสินค้ากระเปา๋สานผักตบชวาเพื่อให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น เพิม่ยอดขายให้กับชุมชน เพิ่มมลูค่าด้วย
การสร้างแบรนด์พรรณยะวา 
2.5 น้ าลูกยอ จากจังหวัดราชบุร ี
ประโยชน์ท่ีได้รับ  พัฒนาบรรจุภณัฑ์ใหม่ๆ โดยมีแบบเป็นขวดเล็กพร้อม
ดื่ม และขวดกลางเพื่อให้ง่ายต่อการจ าหน่าย และเพิม่มลูค่า ให้สินค้าดู
ทันสมัยและน่าซื้อยิ่งขึ้น 

3. โครงการ  กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใตโ้ครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   9 เมษายน  - 30 กันยายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  1) หน่วยงานด าเนินการพัฒนาและส่งเสริม
เครือข่าย Digital Content 2) กลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรม 
Digital Content 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
1)  เพื่ อกระตุ้ น ให้ เ กิ ดความร่ วมมื อและ เ ช่ือมโยงกันระหว่ า ง
ผู้ประกอบการในกลุ่มเครือข่าย Digital Content ที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเครือข่ายต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้
เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งได้  
2) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายDigital Content ให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน โดยการน า นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  รวมไปถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็น การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น  
3) เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักผลิตภัณฑ์
ของเครือข่าย Digital Content ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ของไทย  
4) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการด าเนินกิจกรรมการตลาดที่
เหมาะสมกับเครือข่าย Digital Content 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 
15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. โครงการ  อบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน”ครั้งท่ี 8 ปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 

ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ร่วมกับ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด โรงเรียนวัดบางจิก 
โรงเรียนวดัโพธ์ิตะควน โรงเรียนวดัไผเ่ดี่ยว และโรงเรยีนวัดดอนตาจีน 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 19 มีนาคม 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  นักเรยีนจากโรงเรียนท่ีเข้าร่วม  
ประโยชน์ท่ีได้รับ   เพือ่ให้นักเรยีนได้มีความรู้ความเข้าใจในการอนรุักษ์
ศิลปกรรม และปลูกฝังเยาวชนในการร่วมกันอนุรักษ์ศลิปกรรม และ
สร้างความรัก ความหวงแหนศลิปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน ซึ่งเปน็
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อจุดประกายในดา้นการ
สร้างสรรค์และจินตนาการณ์งานดา้นศิลปะ และทักษะด้านการวาด
ภาพและการระบายสีที่ถูกต้อง  และเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน และ
การน าความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมไปปรับใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค ์

2. โครงการ ประชุมวิชาการบณัฑิตศกึษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 
“ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”(The 8th 

National and International Graduate Study Conference) 
“Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable 
Development 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ร่วมกับ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยักรุงเทพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินธร  (องค์กรมหาชน) 
ระยะเวลาด าเนินการ  28-29 มถิุนายน 2561 
ชุมชน/กลุ่มผู้เข้ารับบริการ  คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ   นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร และสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังของรัฐและเอกชน
ได้มโีอกาสน าเสนอและเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์อันจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างเครือข่าย และยกระดับคณุภาพ
ผลงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 

3. โครงการ  เผยแพร่ความรู้ดา้นการอนุรักษ์ศิลปกรรมในหัวข้อ "การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา" 
ช่ือหน่วยงานท่ีร่วม   
ระยะเวลาในการด าเนินการ   21 มีนาคม 2561 
ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการ  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผูส้นใจ
ทั่วไป โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 คน   
ประโยชน์ท่ีได้รับ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้มและ
การแก้ปัญหาเช้ือราบนงานศิลปะ ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราบนงานศิลปะ ท าให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาวิธีการอนุรักษ์ในภาครัฐและเอกชนและเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การอนุรักษ์ศิลปกรรมให้เท่าเทียมนานาอารยประเทศ 
 

 
 รวมทั้ง  มีการเผยแพร่โครงการบูรณาการศาสตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ ระยะเวลำด ำเนินกำร สื่อทีใ่ช้เผยแพร่ 
1. จิตรกรรม 
ประตมิากรรมและภาพ
พิมพ์ 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้และการ
สร้างสรรค์ศิลปากรรมสู่ อาเซียน 

27 กรกฎาคม – 
10 สิงหาคม  2561 

นิทรรศการ   

 
2. Thai and Korea 

Contemporary Art Exhibition 
8-28 พฤศจิกายน 

2560 
นิทรรศการ 

 
3. นิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย 

หลายชวีิต" 
13 มีนาคม 2561 นิทรรศการ 

 
4. ศิลปิน-ศาสตราจารยร์ับเชิญ

นานาชาติ ปีการศึกษา 2560 
5 กุมภาพันธ์ –  

19 มีนาคม  2561 
นิทรรศการ 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. ท่าเตียนซิงตัคลั้ค: นิทรรศการ
และตลาดนดัชุมชน 

เมษายน-พฤษภาคม 
2561 

นิทรรศการและตลาดนัดชุมชน  



80 
 

คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ ระยะเวลำด ำเนินกำร สื่อทีใ่ช้เผยแพร่ 
 2. "CONNECT-KLONG-NEXT: 

รถไฟฟ้ามาหา ณ คลอง" (ASA-
CAN Workshop 2018) 

มิถุนายน 2561 นิทรรศการแสดงผลงาน  
Facebook fanpage  
“ASA CAN: Community Act 
Network 
เว็บไซด ์www. 
signsomething.com 

3. โบราณคด ี 1. ประชุมวิชาการดา้นประวตัิศาสตร์
ศิลปะ 

21-22 กรกฎาคม 
2561 

จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ป ร ะ ก อ บ
โครงการฯ และออนไลน์การ
เ ส ว น า ใ น เ ฟ ซ บุ๊ ค ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) 

 2. โครงการผลติเอกสารท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้านประวัตศิาสตร์
ศิลปะ 

ตุลาคม 2560 – 
สิงหาคม 2561 

จัดพิมพ์หนังสือประกอบ
โครงการฯ เรื่อง  “โบราณสถาน
กับความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ” 

 3.  โครงการอนุรักษ์แถบเสียงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีมอญ (ระยะที่ 
2) 

ตุลาคม 2560 – 
สิงหาคม 2561 

จัดท าดิจิทัลไฟลเ์ผยแพร่แก่วัด
และชุมชนมอญ 

4. มัณฑนศลิป ์ 1. ประกวดผลงานออกแบบแห่งชาติ
ระดับเยาวชน (National Youth 
Design Competition ครั้งท่ี 1 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

เว็บไซด์
http://decorate.su.ac.th/ne
ws-event/event/ 
เฟสบุ๊ค : Faculty of 
Decorative Arts Group 

 2. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบ
สานมรดกภมูิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูเ่ศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
ครั้งท่ี 3 

1-3 มิถุนายน 2561 

 3. กิจกรรมปรึกษาแนะน าเชิงลึกการ
พัฒนาผ้าไทยสู่สากล ภายใต้
โครงการสร้างมลูค่าเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทย 

22 มกราคม –  
20 สิงหาคม.61 

 4. โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์เตา
ฟืนร่วมสมยั โดยศิลปินนานาชาติ
ไทย-เกาหลีใต ้

11-26 พฤศจิกายน 
2560 

 5. โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ยกยอ 
ทอปั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะ
ยอ ส านักงานไปรษณีย์เขต 9 จ.
สงขลา 

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม.61 

 6. โครงการเส้นทางสูร่ะดับสากลของ
นักออกแบบไทย ครั้งท่ี 14 
Designer of the Year 2018  

ตุลาคม 2560 –  
กันยายน .2561 

 7. นิทรรศการเชิดชูเกียรติ รอง
ศาสตราจารย์พรรณเพญ็ ฉาย
ปรีชา “วันเล่าเรื่อง”    

1 มีนาคม - 8 
เมษายน2561 
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ ระยะเวลำด ำเนินกำร สื่อทีใ่ช้เผยแพร่ 
 8. โครงการ 2017 Pacific Rim 

International Exhibition 
14-17 พฤศจิกายน 

2560 
5. อักษรศาสตร ์ 1. โครงการเสวนาทางวิชาการเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 50 ป ี
1 กุมภาพันธ์. 61 หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันท่ี 20 

ม.ค.61  
6. ศึกษาศาสตร ์ 1. โครงการประชุมน าเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติ   The 5th 
International Conference on 
Education (ICE 2018) 
“Advancing Innovation and 
Research Excellence for 
Transforming Education” 

23 มิถุนายน 2561 
 

เว็บไซต์  / เฟสบุ๊ค  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และนครปฐมเคเบิ้ลทีวี 
ทีวีท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

 2. โครงการ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูเ้พื่อยกระดับ
คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21  

 1 - 9 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาการเรียนการสอน  
และผลงานวิชาการทางสุขศึกษา  
พลศึกษา  ตามวิถีวิทยาศาสตร์
การกีฬา” 

27-28 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพื่อส่งเสริม
ผู้เรยีนในยุค Thailand 4.0 
ภายใต้โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมสีถาบันอุดม 
ศกึษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

เดือนพฤษภาคม – 
กันยายน 2561 

เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   

7. วิทยาศาสตร ์ 1. สีสันจากธรรมชาติ ผนวก
วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

14 สิงหาคม 2561 Youtube Channel ช่อง SCSU 
Channel 

 2. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ 14 สิงหาคม 2561 Youtube Channel ช่อง SCSU 
Channel 

8. เภสัชศาสตร ์ - - - 
9. วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.   สนับสนุนการลงทุนตดิตั้งใช้งาน
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปี 2561 

30 มกราคม 2561 -  
25 มีนาคม 2562 

https://www.youtube.com/
watch?v=sK78WOkAEol 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. โครงการศลิปากรรับผดิชอบสังคม 
(University Social 
Responsibility)  กิจกรรม 
Promusica Junior 2017 

2 - 9 ตุลาคม 2560 รายการเป็นข่าวเช้านี้ ช่อง 3 
Family  
เว็บไซด ์
https://www.youtube.com/

watch?v=NcfwFJHh-

https://www.youtube.com/watch?v=NcfwFJHh-MA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DimJpBoSuNBHYCpIsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2JkPfk58R8nKKlk0lEBAE
https://www.youtube.com/watch?v=NcfwFJHh-MA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DimJpBoSuNBHYCpIsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2JkPfk58R8nKKlk0lEBAE
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ ระยะเวลำด ำเนินกำร สื่อทีใ่ช้เผยแพร่ 
MA&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR2DimJpBoSuNBHYCp
IsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2Jk
Pfk58R8nKKlk0lEBAE 

 2. การถ่ายทอดสดการแสดงบทเพลง
พระราชนิพนธ์ จากเยาวชนโปรมูสิกา
จูเนียร์ รุ่นที่ 4 

8 ตุลาคม 2560 เฟซบุ๊คแฟนพจ  
https://
m.facebook.com/ProMusica
Junior/  
นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 8 
ตุลาคม 2560 
Treu4U - ข่าวเช้า - วันท่ี 9 
ตุลาคม 2560 
https://youtu.be/5OV2HU4
LkbQ 
nation tv 
http://www.nationtv.tv/mai
n/content/social/37857401
2/ 

11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.  โครงการเกษตรศิลปส์ร้างสรรค์ 1-3 พฤษภาคม 2561 รายการเกษตรทีวี  
ตอน งานเกษตรศลิป์ 2561 ตอน 
เรซิน สร้างอาชีพ 
ผ่านทีวีดาวเทียม ช่อง IPM 34   
ช่องยูทูปของรายการเกษตรทีวี  
ช่องยูทูป คณะสัตวศาสตร์ฯ 
https://www.youtube.com/
watch?v=LaAPHmA1fhM&t
=11s  

12. วิทยาการจัดการ 1.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
สร้างสรรคผ์ลงานประติมา กรรม
เครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสาย
ประตมิากรรม " Silpakorn Clay 
Work Petchaburi 2018 
International Ruku 
Sculpture"  

 4 - 17 กุมภาพันธ์ 
2561 

เฟสบุ๊ค : Faculty of 
Management Science 
Silpakorn University – 
Thailand 
https://www.facebook.com/

1silpakorn.pitc/ posts/ 
1593912890698119/ 

13. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1.  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ตุลาคม 2560 - 
ตุลาคม 2561 

https://www.facebook.com
/1977312062589855/posts/
2144645522523174/ 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1.  งานแถลงข่าวการมอบปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

22 สิงหาคม 2561 หนังสือพิมพ์ / สื่อ online 

15. บัณฑิตวิทยาลยั 1. โครงการประชุมวิชาการ “จากหิ้ง
สู่ชุมชน” ครั้งท่ี 8  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

 http://www.graduate.su.ac.
th/images/pdf/etc/activity_
academic_2560.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=NcfwFJHh-MA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DimJpBoSuNBHYCpIsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2JkPfk58R8nKKlk0lEBAE
https://www.youtube.com/watch?v=NcfwFJHh-MA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DimJpBoSuNBHYCpIsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2JkPfk58R8nKKlk0lEBAE
https://www.youtube.com/watch?v=NcfwFJHh-MA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DimJpBoSuNBHYCpIsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2JkPfk58R8nKKlk0lEBAE
https://www.youtube.com/watch?v=NcfwFJHh-MA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DimJpBoSuNBHYCpIsG3wDiT3QMJpiO4goFZ2JkPfk58R8nKKlk0lEBAE
https://m.facebook.com/ProMusicaJunior/?__xts__%5B0%5D=68.ARBeO2jxKuBL4O7LtLGK6XNrkAvBuRT48gpQ52RN8LXdYnd8UufnDF8EraJV1-p7mHddgOHWAKTpfgAHrrQiMNnUhC1iu29LV2npFvUcsgRo80lH6AMZEyCquIbXUPa1fI1HIhBIMz76kQPbVfKuMxGhyKmzpjnN9--SFWbxjkoDmdYECcYZ6bRWpU4PiSnDHAxRQJEmBI0&__tn__=-UK-R
https://m.facebook.com/ProMusicaJunior/?__xts__%5B0%5D=68.ARBeO2jxKuBL4O7LtLGK6XNrkAvBuRT48gpQ52RN8LXdYnd8UufnDF8EraJV1-p7mHddgOHWAKTpfgAHrrQiMNnUhC1iu29LV2npFvUcsgRo80lH6AMZEyCquIbXUPa1fI1HIhBIMz76kQPbVfKuMxGhyKmzpjnN9--SFWbxjkoDmdYECcYZ6bRWpU4PiSnDHAxRQJEmBI0&__tn__=-UK-R
https://m.facebook.com/ProMusicaJunior/?__xts__%5B0%5D=68.ARBeO2jxKuBL4O7LtLGK6XNrkAvBuRT48gpQ52RN8LXdYnd8UufnDF8EraJV1-p7mHddgOHWAKTpfgAHrrQiMNnUhC1iu29LV2npFvUcsgRo80lH6AMZEyCquIbXUPa1fI1HIhBIMz76kQPbVfKuMxGhyKmzpjnN9--SFWbxjkoDmdYECcYZ6bRWpU4PiSnDHAxRQJEmBI0&__tn__=-UK-R
https://youtu.be/5OV2HU4LkbQ
https://youtu.be/5OV2HU4LkbQ
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378574012/?fbclid=IwAR2dhQPZbjzNLMspr6EXSLd56E_58h2LiVJFzQluH9nACdeRog10euOIJ1k
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378574012/?fbclid=IwAR2dhQPZbjzNLMspr6EXSLd56E_58h2LiVJFzQluH9nACdeRog10euOIJ1k
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378574012/?fbclid=IwAR2dhQPZbjzNLMspr6EXSLd56E_58h2LiVJFzQluH9nACdeRog10euOIJ1k
https://www.facebook.com/1silpakorn.pitc/
https://www.facebook.com/1silpakorn.pitc/
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรศำสตร์ ระยะเวลำด ำเนินกำร สื่อทีใ่ช้เผยแพร่ 
 2. โครงการประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ  ครั้งท่ี 8  ประเทศไทย 

4.0 นวัตกรรมสร้างสรรคส์ู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน”(The 8th 

National and International 
Graduate Study Conference) 
“Thailand 4.0 Creative 
Innovation for Sustainable 
Development” 

 http://www.graduate.su.ac.
th/images/pdf/etc/activity_
academic_2560.pdf 

 

 3. วารสารวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 

มกราคม – ธันวาคม 
2561 

https://tci-haijo.org/ index. 
php/VESTSU/ 

 4. โครงการเพิม่ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมขดีความ 
สามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว 

ตุลาคม 2560 - 
มิถุนายน 2561 

https://youtu.be/rXwLs5Fv
GvY วีดิทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านแข้ จังหวัด
มุกดาหาร EP. 1 
https://youtu.be/AuUFBQB
m-mg วีดิทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนไทแสก จังหวัด
นครพนม  EP. 2 
https://youtu.be/vS30iM38
Qvc วีดิทัศน์ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสะง้อ -หอ
ค า จังหวัดบึงกาฬ EP. 3 
https://youtu.be/6W72eIXh
wvs วีดิทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนปะโค จังหวัด
หนองคาย EP. 4 
https://youtu.be/_ZyxLkgA-
is                                                                      

 
 

5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมในหัวข้อ การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราบนงาน
ศิลปะ 

21 มีนาคม 2561 http://www.graduate.su.ac.
th/images/pdf/etc/activity_
academic_2560.pdf 

 

         นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณบูรณาการสนับสนุนการ
จากหน่วยงานภายนอก จ านวน 127,653,006.00 บาท และคณะได้รับอีก จ านวน 135,491,247.80 บาท 
รวมเป็นงบประมาณบูรณาการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 266,144,253.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
17.49 ของงบประมาณรายรับที่จัดเก็บได้ จ านวน 1,504,920,127.73 บาท  จ าแนกตามคณะ ดังนี้   

http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
https://tci-haijo.org/%20index.%20php/VESTSU/
https://tci-haijo.org/%20index.%20php/VESTSU/
https://youtu.be/rXwLs5FvGvY
https://youtu.be/rXwLs5FvGvY
https://youtu.be/AuUFBQBm-mg
https://youtu.be/AuUFBQBm-mg
https://youtu.be/AuUFBQBm-mg
https://youtu.be/vS30iM38Qvc
https://youtu.be/vS30iM38Qvc
https://youtu.be/vS30iM38Qvc
https://youtu.be/6W72eIXhwvs
https://youtu.be/6W72eIXhwvs
https://youtu.be/6W72eIXhwvs
https://youtu.be/_ZyxLkgA-is
https://youtu.be/_ZyxLkgA-is
https://youtu.be/_ZyxLkgA-is
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/etc/activity_academic_2560.pdf
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 คณะ  
งบประมำณบูรณำกำร 
ที่ได้รับสนับสนุนจำก

ภำยนอก 

งบประมำณ 
เงินรำยได้รับจริง ร้อยละ 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 5,000,000.00 18,708,357.71 26.73 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 24,746,782.50 26,086,447.73 94.86 
3. โบราณคด ี 6,368,000.00 23,321,318.91 27.31 
4. มัณฑนศลิป ์ 5,816,000.00 56,365,903.85 10.32 
5. อักษรศาสตร ์ 317,525.81 81,224,125.52 0.39 
6. ศึกษาศาสตร ์ 298,000.00 117,641,663.24 0.25 
7. วิทยาศาสตร ์ 30,441,059.00  66,411,921.94 45.84 
8. เภสัชศาสตร ์ 16,975,573.92 69,602,101.08 24.39 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12,397,554.28 117,365,441.44 10.56 
10. ดุริยางคศาสตร ์ 5,854,159.29 55,509,374.96 10.55 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1,880,000.00 20,571,581.84 9.14 
12. วิทยาการจัดการ 8,953,593.00  149,684,647.46 5.98 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 7,443,000.00 88,331,249.27 8.43 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 99,501,885.93  
15. บัณฑิตวิทยาลยั 9,000,000.00 33,236,455.30 27.08 
16. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 127,653,006.00 481,357,651.55 26.52 

รวม 266,144,253.80 1,504,920,127.73 17.49 
 
นโยบำย 2.2 พัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มี 2 โครงกำร) 

1. ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำเขต 
ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย

2561 
ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรีและพระราชวัง 
สนามจันทร ์

ศูนย์ 1 4  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ไดแ้ก่  

1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการก าจัดขยะ เพชรบุรี  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  โดยจะได้ก าหนด
แผนพัฒนาระบบการจัดการและคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างเป็นรูปธรรม  และจะจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และคัดแยกขยะ แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ไดด้ าเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 เตา เพ่ือท า
การเผาขยะในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แทนการฝังกลบแบบเดิม โดย
ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน เพ่ือสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการก าจัดขยะและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนน าไปติดตั้ง ณ พ้ืนที่ที่ก าหนดในผังแม่บท วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี  ได้ลงนามเห็นชอบราคากลาง
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โรงเรือนคัดแยกขยะและเผาขยะ ในวงเงิน 650,000 บาท  และได้ด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเลคทรอนิกส์ e-bidding แต่ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จึงด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ 
งบประมาณที่ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้รับจัดสรรส าหรับการก่อสร้างโรงเรือนในงบภารกิจเชิงนโยบาย จ านวน 
450,000 บาท  จึงต้องจัดหางบประมาณสมทบค่าก่อสร้าง   

2.  ถนนประติมากรรม เพชรบุรี  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และน าเสนอผลงานศิลปะของศิลปินชาวไทย
และชาวต่างประเทศ  อันจะสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี  ร่วมกับฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม 
“Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018 International Raku Sculpture” ระหว่างวันที่ 4 – 17 
กุมภาพันธ์  2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศิลปินทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ สร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากความคิดสร้างสรรค์และความ
เชี่ยวชาญของแต่ละท่าน และน าผลงานมาตั้งวางบนถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีพิธีเปิดถนน
ประติมากรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  มีศิลปินไทยเข้าร่วมโครงการรวม 35 ท่าน, ศิลปินต่างชาติรวม 18 
ท่าน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ Australia, China, Croatia, Egypt, France, Germany, Georgia, Japan, 
Korea, Russia, Romania และ Turkey, นักศึกษา จ านวน 25 คน มีผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 53 ผลงาน  

3.  ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย และประวัติศาสตร์ เรือนพระกรรมสักขี และเรือนพระสุรภี เรือนทับ
เจริญ นครปฐม เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ และก่อเกิดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้บอกเล่า
เรื่องราวงานสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เพ่ือสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าของสถาปัตยกรรมไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันต่อสาธารณชน 

4.  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นความเป็นเลิศและความเป็นผู้น าทางด้านศิลปสถาปัตยกรรม
ไทย สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นหน่วยงานที่
ท าการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย เพ่ือให้สังคมและชุมชนได้
น าไปใช้พัฒนาต่อยอดส่งเสริมการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพ่ิมรายได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและบริการ โดยเป็นไป
ตามหลักวิชาการ ถูกแบบแผนประเพณีนิยม เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในสังคมช่วงวัยให้มีทักษะความรู้และ
สามารถเพ่ิมขึ้นโดยจัดกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่ ชุมชนและสังคม ด้านการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรม สามารถน าความรู้ไปสร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนและครอบครัว สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจชาติ ให้มั่นคงและยั่งยืน โดยผ่านความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
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2. โครงกำรบูรณำกำรด้ำนศลิปวัฒนธรรม 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลยั 

โครงการ 4 20  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่และร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที ่64 เป็นการประกวดของวงการศิลปะที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรม
นาถพิตร เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดนิทรรศการ และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เสด็จ
แทนพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเสด็จแทนพระองค์ในการเปิดนิทรรศการอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19  เป็นเวทีการประกวดและจัดแสดงศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และพระราชทานผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

3. การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 เป็นการประกวดระดับเยาวชนที่ได้รับ
การต้อนรับที่ดีอย่างมากในทุกป ีด้วยเล็งเห็นถึงการพัฒนาเยาวชน เพ่ือให้เป็นศิลปินที่มีศักยภาพต่อไปและการ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ในโครงการทุนศิลป์ พีระศรี ในประเภทศิลปกรรมและประเภทการ
ประพันธ์ดนตรี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของศิลปินเป็นกาลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ให้มีการพัฒนา สร้างผลงานที่ดีสู่สาธารณะ และเพ่ือพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัย
ของไทย 

4.  โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศักยภาพของไทยและความพร้อมในการเป็นผู้น าและการ
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน” ประจ าปี 2560  

4.1 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย The Enmeshed (จัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ)  
4.2 นิทรรศการ “MONGKUT” โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง (จัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการ)  

5. โครงการศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 17  
 5.1 นิทรรศการ : สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราว

พราย  นิทรรศการทั้ง 2  นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ exposed : up-and-coming artists project ของ   
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หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความร่วมมือกับ WTF Gallery and Cafe' เป็นพ้ืนที่จัดแสดง
นิทรรศการทั้ง 6 นิทรรศการ  

นิทรรศการที่ 1 โดย พรภพ สทิธิรักษ์ และ ประเสริฐ ยอดแก้ว  
นิทรรศการที่ 2 โดย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ธนรัช สิริพิเดช  
นิทรรศการที่ 3 โดย ณัฐพล สวัสดี และ ยิ่งยศ เย็นอาคาร  
นิทรรศการที่ 4 โดย ดุษฎี ฮันตระกูล และ ภาคินี ศรีเจริญสุข  
นิทรรศการที่ 5 โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ และ ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์  
นิทรรศการที่ 6 โดย มิต ิเรืองกฤตยา และ DHYAN HO  

 5.2 นิทรรศการ : HOMO FABER  เป็นนิทรรศการร่วมสมัยโดยศิลปินจากประเทศสวีเดนร่วมกับไทย 
นิทรรศการจัดแสดงที่ Konsthallen Blå Stället, Angered Centrum, Gothenburg, Sweden  

6. โครงการโครงการ "ศิลปากรรวมใจ" ขอน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  
ด าเนินโครงการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเทิดพระเกียรติ และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และเพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้ประจักษ์ ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

7. โครงการ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"  
ด าเนินโครงการระหว่าง วันที่  8 กุมภาพันธ์  - 11 มีนาคม 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันระหว่าง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
ที่มีต่อกันมายาวนาน และยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อ
ยอดและต่อเนื่องทุกด้าน โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญให้ร่วม
กิจกรรมภาพวาด โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วาดภาพ 3 มิติ ในหัวข้อ พระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปติดตั้ง ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปที่มาร่วมงาน 

8. โครงการ "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ต านานไทย" 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที  6 - 8  เมษายน 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และเพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติและความหมายที่แท้จริงถึงประเพณีสงกรานต์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้รับเชิญให้ เข้าร่วมในกิจกรรมวาดภาพ 3 มิติในหัวข้อ"เถลิงศกสุขสันต์ 
มหาสงกรานต์ ต านานไทย"  เพ่ือน าไปติดตั้งจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน 

9. สมเด็จครูกับศิลปสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี 
ด าเนินการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ภายในงานมีการจัด

บรรยายวิชาการเนื่องในวันนริศ ในหัวข้อ"สมเด็จครูกับศิลปสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน" โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
และร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรรมชาวอิตาเลียน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้ามา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและอุทิศตนเผยแพร่ทฤษฎีศิลปะ สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบอิตาลี ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม  พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 นอกจากนี้ คณะยังมีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบูรณาการโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน  11  โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะ โครงกำรบูรณำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่/ แสดงควำมเป็นผู้น ำ 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. โครงการ Thai and Korea Contemporary Art Exhibition 
หน่วยงานความร่วมมือ  หอศิลป์บรมราชกุมารีและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Gwangju 
Museum of Art เกาหลี 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1. โครงการ  CONNECT-KLONG-NEXT: รถไฟฟ้ามาหา ณ คลอง" (ASA-CAN 
Workshop 2018) 
หน่วยงานความร่วมมือ  กรรมาธกิารสถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง, 
กรรมาธิการอนุรักษ์ศลิปสถาปตัยกรรม, สมาคมสถาปนิกสยามฯ, สถาบัน
อาศรมศลิป,์  มหาวิทยาลัยรังสิต, กลุ่มสถาปนิกอาสา 

3. โบราณคด ี - 
4. มัณฑนศลิป ์ 1.  โครงการ   เส้นทางสูร่ะดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งท่ี 14 

Designer  of the Year 2018 (นิทรรศการในงานแสดงสินค้าระดบั
นานาชาติ “Style…Asia ’s most Stylish fair” 17 - 21 ต.ค.60 และ
กิจกรรมประชาสมัพันธ์ในงาน “Creative Expo Taiwan 2018” 18 – 
22 เม.ย.61) 

     หน่วยงานความร่วมมือ  ส านกัส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมลูคา่เพิ่มเพื่อ
การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, สมาคมนัก
ออกแบบเรขศิลปไ์ทย และสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

 2. โครงการ  เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรคส์ังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ 
University Network For Change : UNC  
หน่วยงานความร่วมมือ  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับ สสส., สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย, กองทุน
สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และองค์กรภาคประชาสังคม 

 3. โครงการ  ประกวดผลงานออกแบบแห่งชาติระดับเยาวชน National 
Youth Design Competition ครั้งท่ี 1 
หน่วยงานความร่วมมือ  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั กระทรวง
วัฒนธรรม, บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 4. โครงการ ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 2 : ตรา
สัญลักษณ์การเป็นเจา้ภาพการประชุมอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 
หน่วยงานความร่วมมือ  กรมอาเซยีน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศลิปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
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คณะ โครงกำรบูรณำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่/ แสดงควำมเป็นผู้น ำ 

รังสิต และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

5. อักษรศาสตร ์ 1.  โครงการ  แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับ Ewha Womans 
University 
หน่วยงานความร่วมมือ  Ewha Womans University 

6. ศกึษาศาสตร ์ 1. โครงการ  การสร้างฐานข้อมลูแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นเพือ่การ
เรียนการสอนสังคมศึกษา  กรณศีกึษาประเพณีลาวโซ่งบ้านดอนทราย  
ต าบลสระกระเทียม  อ าเภอเมืองนครปฐม 
หน่วยงานความร่วมมือ  ผู้รู/้ปราชญ์ และชาวบ้านจากบา้นใหม่ดอนทราย 
ต าบลสระกะเทียม อ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 

7. วิทยาศาสตร ์ - 
8. เภสัชศาสตร ์ - 
9. วิศวกรรมศาสตรฯ์ - 
10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. โครงการ  การแสดงดนตรี The Royal Celebration Concert โดยวง 

Feroci Philharmonic Winds 
หน่วยงานความร่วมมือ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน), Japan Foundation, บริษัท บุญ
รอดบริวเวอรี่ จ ากัด, บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน), บริษัทแบนด์ อิน
สตรเูมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ส านักงานสิงคโปร์), สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร,์ สถานทูตอิตาลี
ประจ าประเทศไทย และโรงแรม ซี.เอส. ปัตตาน ี

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1.     โครงการ  โครงการอัตลักษณาภาษาศลิป์ ศลิปะ ศลิปินบนถิน่ไทย 
       หน่วยงานความร่วมมือ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรุ ี

12. วิทยาการจัดการ - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร - 
14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - 
15. บณัฑิตวิทยาลยั 1.    โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับสามเณรภาคฤดรู้อน (สามเณร 4.0) 

หน่วยงานความร่วมมือ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
รวมทั งสิ น 11   โครงกำร 
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เป้ำหมำยที่ 3 : กำรบริหำรจัดกำร (เพ่ือให้เป็นมหำวิทยำลัยที่พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง) 
นโยบำย 3.1 พัฒนำระบบ กลไกและเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร (มี 2 โครงกำร) 

1. ปรับโครงสร้ำง ระบบและวิธีกำรท ำงำน 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
(ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ ไม่มีการ
ตั้งค่า

เป้าหมาย 

ไม่มีการ
ประเมิน 

- 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงมีการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงโครงสร้างภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ
การบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561  และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนงาน  
การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. 2561    

1.2. อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 และ 6 ของประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการจัดตั้ง การ
รวม การยุบเลิก ส่วนงาน  การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการ
ของคณะวิชา พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  
14 มีนาคม 2561 พิจารณามอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบเป็นคณะกรรมการในการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน  

1.3 สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 725 /2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน  โดยมี นายสุมนต์ สกลไซย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 
15  มีนาคม  2561 

1.4. คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน มีการประชุม 2 ครั้ง เพ่ือด าเนินการ
ดังนี้ 

      - การประชุมครั้งที่  1/2561  วันที่  17  พฤษภาคม  2561 มีเรื่องที่ด าเนินการดังนี้ 
1. หารือเพ่ือก าหนดแนวทางและระยะเวลาด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2. พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ 

การบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561  ตามข้อ  20 ดังนี้ 
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โดยเห็นชอบให้น าเสนอ (ร่ำง) ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแบ่ง กำร
รวม กำรยุบเลิกและกำรบริหำรภำควิชำ (ฉบับที่........) พ.ศ. .......ต่อคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ฯ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

3. สืบเนื่องจากการปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบ
เลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 1) พ.ศ.  2561  ซึ่งให้คณะที่มีภาควิชา
สามารถคงสถานะเดิมไว้ได้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ  จึงได้ท าหนังสือแจ้งคณะ
ทราบและให้ทบทวนการน าเสนอโครงสร้างหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะให้แก่
คณะกรรมการ ฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

       - การประชุมครั้งที่  2/2561  วันที่  21 สิงหาคม  2561 มีเรื่องที่ด าเนินการดังนี้ 
1. พิจารณาการแบ่งส่วนงานภายในและหน่วยงานย่อยของส านักงานอธิการบดี  คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยนานาชาติ  และส่วนงานเทียบเท่าคณะ  
ได้แก่  หอศิลป์   โดยในการบริหารวิชาการของคณะให้น าเสนอต่อสภาวิชาการก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

2. น าเสนอโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส านักงานอธิการบดี  
คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยนานาชาติ  และ  หอศิลป์  ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที  12 
กันยายน 2561 

 2. การปรับปรุงระบบด้านการเงินการคลัง โดยการจัดท าโครงการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะที่ 1  (เรื่องเร่งด่วน) : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไกและ
วิธีท างานด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชีและระบบควบคุมภายใน” เพ่ือพัฒนาและติดตั้ง
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Silpakorn Enterprise Resource Planning : SU-ERP) ระบบใหม่ โดยจะ
น ามาใช้ทดแทนระบบบริหารงานปัจจุบัน (SU-MIS)   

            มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจ้างท าระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) 
กับ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากัด ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 18/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 มี
ขั้นตอนการท าโครงการ ดังนี้ 

1. การเตรียมการโครงการ (Project Preparation) 

ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแบ่ง กำรรวม 
กำรยุบเลิกและกำรบริหำรภำควิชำ พ.ศ. 2561 

(ร่ำง) ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแบ่ง 
กำรรวม กำรยุบเลิกและกำรบริหำรภำควิชำ (ฉบับที่
........) พ.ศ. ....... 

ข้อ 20 ให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่ง
หน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
เป็นภาควิชาต่อไปจนกว่าจะมีการแบ่ง การรวม และการยุบ
เลิกภาควิชาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ท้ังนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 

ข้อ 20 ให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่ง
หน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
คงสถานะเป็นภาควิชาต่อไป หรือจะให้มีการแบ่ง การรวม 
และการยุบเลิกภาควิชา ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ก็ได้ ทั้งนี้ 
การบริหาร ภาควิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตาม
ประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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2. การออกแบบ (Business Blueprint)      
3. การพัฒนาระบบ (Realization) 
4. การเตรียมการขั้นสุดท้าย (Final Preparation) 
5. การใช้งานจริง (Go Live & Support) 
- จัดประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick Off Meeting) วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร  
- จัดอบรมการใช้งานระบบเบื้องต้น (SAP Overview Training) วันที่ 4, 6, 9 และ 10 ตุลาคม 

2560 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
- จัดประชุมออกแบบระบบ (Business Blueprint) วันที่ 18, 19, 22 ธันวาคม 2560 และ 10-12 

มกราคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวันที่ 15 มกราคม 2561   ณ 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   

- จัดฝึกอบรมการศึกษาการท างานเบื้องต้น (SAP – Upskill Training) วันที่ 22-24, 29-30 
มกราคม 2561 วันที่ 1,6 และ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

- จัดประชุมการเก็บข้อมูลประกอบเกณฑ์การปันส่วน ระบบบัญชีบริหาร (บัญชีต้นทุน) ในแต่ละ
วิทยาเขต 

        วันที่ 9, 27 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่  17 เมษายน 2561  ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  
        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- จัดประชุมออกแบบระบบ (Business Blueprint)  ระบบงบประมาณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561      

ณ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 
- จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-

ERP) ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2561 ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  
- จัดประชุมการเตรียมข้อมูลเพ่ือโอนย้ายเข้าสู่ระบบ SU-ERP (Data Conversion) วันที่ 3 

เมษายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
- จัดประชุมการเก็บข้อมูลวัสดุ ระบบการจัดการพัสดุ ในแต่ละวิทยาเขต   
    วันที ่19-20 เมษายน 2561 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
    วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
    วันที่ 26 และ 30 เมษายน 2561 ณ ส านักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 
- จัดประชุมการสาธิตระบบ SU-ERP (Prototype) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ 

ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งานหลักระบบ SU-ERP” ระหว่างวันที่ 5 

กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
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- จัดอบรมติดตั้ง SAP Front-End ส าหรับผู้ใช้งาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 
401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

- จัดประชุมการจัดเตรียมตัวแบบทดสอบระบบ (Test Script Preparation) ในวันที่ 28 สิงหาคม 
2561 ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

- จัดอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Trainning) หัวข้อ รายงานระบบบัญชีบริหารส าหรับการ
ทดสอบระบบ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

- จัดอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Trainning) หัวข้อ รายงานระบบงบประมาณส าหรับการ
ทดสอบระบบ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

  ขณะนี้ด าเนินงานอยู่ในขั้นที่  3. การพัฒนาระบบ (Realization) และมีการส่งมอบงาน  2 งวด 
จาก 5 งวด 

3. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย   ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดังนี้ 
         3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 

3.2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วน
งาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 

3.4. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ
การบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 

3.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2561 

3.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตราก าลังบุคลากร การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
บุคลากร และการบริหารกรอบอัตราก าลัง พ.ศ. 2561 

3.8. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 

3.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลา
ราชการ และต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2561 

3.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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3.11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561 

3.12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2561 

3.13 .ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์  วิธีการ
แต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561 

3.14 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม  การยุบ
เลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3.15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
3.16  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2561 
3.17 .ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2561 
3.18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 

2561 
3.19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 
3.20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2561 

  3.21 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์วิธีการ
แต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2561 

 
ทั้งนี้  การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานก าหนดให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น

ผู้ด าเนินการ   
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2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) ผลส าเร็จของการด าเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง) 

ร้อยละ ไม่มีการ
ตั้งค่า

เป้าหมาย 

ไม่มีการ
ประเมิน - 

- 

2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ค่าเฉลี่ย > 3.51 ไม่มีการ
ประเมิน 

- 

ผลกำรด ำเนินงำน 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานด้านพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีการก าหนดค่าร้อยละของ
ผลส าเร็จ จึงไม่มีการด าเนินการในตัวชี้วัดนี้   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ 1 : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และการพัฒนาระบบ กลไกและวิธี
ท างาน ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และระบบควบคุมภายใน ซึ่งการด าเนินโครงการยังไม่เสร็จ
สิ้น จึงยังไม่มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     1. ระบบการให้บริการเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้บริการระบบ Internet ผ่านระบบ 
LAN  Wireless LAN  VPN (Remote Access) eduroam   su-roam-WiFi   SUWiFi 

      2. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การให้บริการด้าน e-Learning และการผลิต
สื่อการสอน  การให้บริการพิมพ์เอกสาร โดยนักศึกษาทุกระดับจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์เอกสารฟรีคนละ 100 
แผ่นต่อภาคการศึกษาและสามารถสะสมส่วนที่เหลือไปรวมกับสิทธิ์ในภาคการศึกษาอ่ืน ๆ ได้จนจบการศึกษา  
การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่คณะ  การ
จัดสรรพ้ืนที่ Open Learning Space ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้อุปกรณ์พกพา
ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน  และการให้บริการห้อง
ประชุมและห้องเรียนทางไกล 

      3. ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้พัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต 
(SU Radio Net)  เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรับฟังได้ทาง www.suradionet.su.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-
17.00 น. 
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   ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1  จึงยังไม่มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบที่ได้รับการพัฒนา 
 
นโยบำย 3.2  พัฒนำบุคลำกรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง (มี 2 โครงกำร) 
1. พัฒนำระบบกำรประเมินด้วย KPIs และ Competency 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) ผลส าเร็จของการด าเนินการ 
    (ประเมินโดยคณะกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) 

ร้อยละ - 
(เร่ิมปี 62) 

- - 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดแผนในการพัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency และ
ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการ ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการประเมิน
ของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  จึงยังไม่มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการในส่วนนี้  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง เพ่ือเสรอมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม  - 2 มีนาคม  2561  

2. โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  3 ครั้ง ได้แก่  

- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่  19 ธันวาคม  2560 

3.  โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง " การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU ERP)"  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  11 – 14 มีนาคม 2561 

4. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงาน/หน่วยงานและเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุน  วันที่ 15 มิถุนายน  2561 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่  5-6 กรกฎาคม 2561 

6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจ าปี 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน 
ชะอ าบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่  19 – 21  กรกฎาคม 2561 
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2. โครงกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในด้ำนต่ำงๆ และจัดท ำ Hall of fame 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/
กิจกรรม 

1 11  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้มีการจัดโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านต่างๆ และจัดท า Hall of Fame โดยในระยะที่ 1   ด าเนินการจัดท ารายการ Silpagram   เพ่ือเผยแพร่ยก
ย่องเชิดชูผลงานของศิษย์เก่า คณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยศิลปากรในหลากหลายแขนงที่ล้วนแต่
สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น  ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปิน นักออกแบบ  งาน
ออกแบบ และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง โดยได้ผลิตรายการเผยแพร่ทางทีวีดิจิตอล รายการทรูปลูกปัญญาช่อง 37   
จ านวน 13 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1   อาจารย์ช่วง มูลพินิจ  
ตอนที่ 2    เรื่องพระเมรุมาศ นิทรรศการ "ศาสตราสถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ  จุดเชื่อมจักรวาลและ 

การออกแบบ" 
ตอนพิเศษ  ตอนที 3 อาจารย์ช่วง มูลพินิจ   
ตอนที่ 4   รองศาสตราจารย์ฤทัย จงใจรัก  
ตอนที่ 5   อาจารย์วนิดา พึ่งสมุทร  
ตอนที่ 6   หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตอนที่ 7   อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  
ตอนที่ 8   อาจารย์ ดร .ทัศนา นาควัชระ  
ตอนที่ 9   นายนนทรีย์ นิมิตบุตร  
ตอนที่ 10 รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช 
ตอนที่ 11 ศาสตราจารย์เกียรติคุณชะลูด นิ่มเสมอ (ทายาท) สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 12 อาจารย์สันต์ สากรบริรักษ์ (ทายาท) สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 13 วง Feroci Philhamonic  
            โดยเริ่มออกอากาศตอนแรก เมื่อวันที่  31 โนวาคม 2560 

ส าหรับคณะมีการด าเนินการโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

คณะ รำยชื่อ / กิจกรรม 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ 

  1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์  
      ศิลปินอาวุโส, ผู้ทรงคณุวุฒิ สาขาทัศนศิลป ์
      ผู้จัด  คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ ์
      ระยะเวลาการจัด   วันท่ี  5 -28 เมษายน  2561   
      รายชื่อผู้มีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์   ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกญัญา เจริญศภุกุล 
      รายชื่อรางวัล   ศิลปินรางวัลปีติศิลปส์ันตภิาพ ประจ าปี พ.ศ.2554  

    
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์ - ไม่มี - 
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คณะ รำยชื่อ / กิจกรรม 

3. โบราณคด ี 1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทีม่ีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์  
    ประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
 จัดโดย: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 ระยะเวลาการจัด  29 มีนาคม 2561  
 รายชื่อผู้มผีลงานดีเป็นท่ีประจักษ์  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสงิห์ 
 (เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) 
 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
 รายชื่อรางวัล  รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี เรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย 

รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา” 
 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเป็นทีป่ระจักษ์ 
      ผลงานวิจัยเด่น 
 จัดโดย: ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ )สกว .( 
 ระยะเวลาการจัด  23 พฤษภาคม 2561 
 รายชื่อผู้มผีลงานดีเป็นท่ีประจักษ์  รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช 
 รายชื่อรางวัล  ผลงานวิจัยเด่น: ดา้นวิชาการ “สืบจากซาก” 

3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดีเป็นทีป่ระจักษ์  
     ผลงานวิจัยเด่น 
 จัดโดย: ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ) 
 ระยะเวลาการจัด  23 พฤษภาคม 2561 
 รายชื่อผู้มผีลงานดีเป็นท่ีประจักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร ์ พึ่งประชา 
 รายชื่อรางวัล  ผลงานวิจัยเด่น: ด้านชุมชนและพื้นที่ “งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”- 
4. มัณฑนศลิป ์ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์  

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์พรรณเพญ็ ฉายปรีชา “วันเล่าเรื่อง”  
จัดโดย  คณะมัณฑนศิลป ์
ระยะเวลาการ   1 มนีาคม - 8 เมษายน พ.ศ.2561  
รายชื่อผู้มผีลงานดีเป็นท่ีประจักษ ์  รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา 

           หมายเหตุ : คณะมัณฑนศิลป์ มีแนวทางจัดโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณู
การแก่คณะฯ ในด้านต่างๆ มีผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับการยอมรับในวงวิชาชีพ เช่น อดีตคณาจารย์ ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ซึ่งมี
ผลงานท่ีสั่งสมจากประสบการณจ์ านวนมาก ในรูปแบบของนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่
ให้คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ ต่อไป 

5. อักษรศาสตร ์ - ไมม่ี - 
6. ศึกษาศาสตร ์ - ไมม่ี - 
7. วิทยาศาสตร ์ 1.   ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดเีป็นท่ีประจักษ ์

     โครงการ    โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้มผีลงานวิจัยดเีด่น       
ระยะเวลาการจัด  12 กุมภาพันธ์ 2561     

     รายชื่อผู้มีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย   
     รายชื่อรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
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คณะ รำยชื่อ / กิจกรรม 

และคณิตศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. 
8. เภสัชศาสตร ์ 1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทีม่ีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์ 

    โครงการสัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2561 
    ระยะเวลาการจัด  4 – 6 มิถุนายน 2561 
    รายชื่อผู้มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์    
    ด้านผู้มีอุปการคณุต่อคณะวิชา   ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร 
    ด้านผู้สร้างช่ือเสยีงให้แก่คณะวชิา    ภก.ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 

ภก.รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล   ภญ.อ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย 
ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา     ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด 
ภญ.ศ.ดร.ปราณตี โอปณะโสภติ   ภก.อ.ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม 
ภญ.ผศ.ดร.ลาวลัย์ ศรัทธาพุทธ ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม  
ภก.อ.สามารถ จ ารสั  นายพิเชษฐ์ ตู้สมบตัิ นายกานต์ สุขสงญาติ  
นายจักรี ภวาภิรมย ์  นายศักดิ์ดา พรรณนาสกุล  นางวันเพ็ญ ทองงาม 
นายบุญเลิศ น่ิมคล้าย  นายอุดม ตะหน่อง นางสาวพัชราภรณ์ วิจติร  
นางสาวเรณุกา สมิมา และนายศราวุธ อินมี  นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา 
นางเกตุแก้ว ศรัณยกษิตริน 

9. วิศวกรรมศาสตรฯ์ 1.   ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลงานดเีป็นท่ีประจักษ ์
โครงการ มอบรางวัลภาควิชาที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย คณาจารย์ผูม้ี 
ผลงานวิจัยดีเด่น และคณาจารยผ์ูม้ีผลงานวิจยัที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2559     
ระยะเวลาการจัด วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวา  

  รายชื่อผู้มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์ รองศาสตราจารยม์าณพ  ปานะโปย และ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .บุศรินทร์   เฆษะปะบุตร 
 รายชื่อรางวัล คณาจารย์ผู้มผีลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 พ 

10. ดุริยางคศาสตร ์ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทีม่ีผลงานดีเป็นท่ีประจกัษ์  
การยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นที่ไดร้ับก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการทางเว็บไซต์และ facebook คณะดุริยางคศาสตร์ และจดัสรรเงินรางวัล
แก่อาจารย์ผูไ้ดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ 
ระยะเวลาการจัด ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
รายชื่อผู้มผีลงานดีเป็นท่ีประจักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตนะ วงศ์สรรเสรญิ 
รายชื่อรางวัล ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์

11. สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

- ไมม่ี - 

12. วิทยาการจัดการ - ไมม่ี - 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทีม่ีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์ 
     ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์คณะ แสดงความยินดีกับผู้ที่ไดร้ับรางวัล 
     ระยะเวลาการจัด ตลอดปี 2561 
     รายชื่อผู้มีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์ 1. ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ น่ิมอนสุสรณ์กลุ 

รายชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศ Winner of the 37th Mini Print International of 
Cadaques, 2017 จากผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน Loka-Lokuttara ในการ
ประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ MiniPrint de Cadaqués ครั้งท่ี 37 ประเทศสเปน 

     รายชื่อผู้มีผลงานดเีป็นที่ประจักษ์ 2. ดร.อรวรรณ ประพฤติดี  
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รายชื่อรางวัล รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai 
Alphabet” ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design 
Exhibition” ณ Namseoul University ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย The Korea 
Association of Art & เพื่อรับเกยีรติบตัร 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ - ไมม่ี - 
15. บัณฑิตวิทยาลยั - ไมม่ี - 

รวมทั งสิ น 10   โครงกำร 
 

นโยบำย 3.3  จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยท่ีส ำคัญ (มี 3 โครงกำร) 

1. จัดท ำแผนพัฒนำ City Campus ระยะ 10 ปี 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) ความส าเร็จของการจดัท าแผนพฒันา City Campus ระยะ 
10 ปี 

ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 1 ขั้น 2  

ผลกำรด ำเนินงำน 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดให้มีแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ป ี  โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  มีการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา City  Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ปี 
พ.ศ. 2562–2571 โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมชาวศิลปากรอย่างเป็นระบบ  ด้วยการส ารวจ
ความต้องการ/ทบทวนข้อมูลจากทุกคณะวิชา/หน่วยงาน  เพ่ือเป็นปัจจัยน าเข้าของการจัดท าแผน จัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องด าเนินการ  น าผลการจัดท า SWOT Analysis มาทบทวนวิเคราะห์ร่วมกับผล
การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 
นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ปกครอง นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ผู้รับประโยชน์จากผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากงานวิจัย นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ (SFAS - Strategic Factor Analysis Summary) และก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการ  รวมทั้งเลือกเรื่องที่ส าคัญเร่งด่วนมาด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม และ
ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม สามารถวัดผลส าเร็จของแผนพัฒนาฯ ได้ในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลลัพธ์ในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัทธ์ และผลกระทบ   โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
น าเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในเบื้องต้น  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและน าไปสู่การการปรับแก้ไข ให้
มีความสมบูรณ์   และน าเสนอแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ และต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป   
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2. จัดท ำแผนพัฒนำและจัดกำรศึกษำวิทยำเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2561 

ผลลัพธ์
2561 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1.ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 3 ขั้น 3  

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2561-2570)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์  รองอธิการบดีเพชรบุรี ได้เชิญประชุม
ผู้บริหารวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยคณบดี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี  ทั้งนี้ ที่
ประชุมเสนอให้รองอธิการบดีเพชรบุรี ปรับแก้แผนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายใต้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ 
ด าเนินการเพื่อจัดท าแผน ฯ ตามล าดับ  ดังนี้  
 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570)  ณ ห้องประชุม บ.1316 อาคารบริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาเขต 
คณบดี 3 คณะ รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาและจัดการศึกษา ฯ 
 วันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม  2561 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาและจัดการศึกษา ฯ  ณ ห้อง
ประชุม บ.1316 อาคารบริหาร มีผู้ร่วมประชุมจ านวน 10 คน และตัวแทนกลุ่ม YEC จ านวน 10 คน 
    วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 
อาคารบริหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาเขตฯ คณบดี คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ หัวหน้างานส านักงานวิทยาเขต 

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ส านักงานวิทยาเขตฯ จัดโครงการสัมมนาวิพากษ์แผนพัฒนาและจัด
การศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี พ.ศ.2561-2570  ณ ล าพวา อัมพวา ต.บ้านปรก อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม โดยได้เรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตฯ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์แผน  2 ท่าน คือ 
ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชา  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญ
ฉัตรจินดา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นจ านวนเงิน 315,221.77 บาท 

 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.วันชัย 
สุทธะนันท์  บรรยายพิเศษหัวข้อ  "Silpakorn University of tomorrow"  และ รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ 
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รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี โดยมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนฯ 
จ านวน 65 คน  

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนพัฒนาและจัดการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561 -2570)
อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ เ พ่ือน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการนโยบาย ฯ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

3. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ตัวชี วัดโครงกำร หน่วยวัด เป้ำหมำย
2560 

ผลลัพธ์
2560 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

1) .ความส าเร็จของการด าเนินงาน ขั้นความ 
ส าเรจ็ 

ขั้น 1 ขั้น 1   

ผลกำรด ำเนินงำน 
  มหาวิทยาลัยมีแนวคิดให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการส่งเสริมหลักสูตร
ที่สร้างบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจึงมีการด าเนินการขั้นที่ 1  โดยการส ารวจข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากคณะที่เกี่ยวข้อง  และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการใน
เบื้องต้น  
 ทั้งนี้  ผู้บริหารได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้ข้อมูลว่า 
มีหน่วยงานที่เสนอค าขอจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาจ านวน  3 สถาบัน ซึ่งยังไม่ได้
ด าเนินการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ได้ด าเนินการต่อในขณะนี้    
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