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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีปณิธานของการ

ก่อต้ังมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการศึกษาท่ีสําคัญของประเทศ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และเพ่ิมความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาและพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ชุมชนและท้องถ่ิน การท่ีมหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินไปตามพันธกิจด้วยความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จากผล
การดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การผลิตบัณฑิตและการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  การวิจัย/งานสร้างสรรค์  
การให้บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   

 ผลการดําเนินงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดําเนินการตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศไทย  ปรากฏดังแสดงในรายงาน
ฉบับนี้  ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละอย่างจริงใจของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยดีตลอดมา  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา  และเชื่อม่ันว่าเราจะก้าวเดินร่วมกันในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 
       
 

          
                                                                                                     นายภราเดช  พยัฆวิเชียร                                             
                                                                                                นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



22 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 

31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล โดยในพันธกิจการผลิตบัณฑิตและ
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรมีความโดดเด่น โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์มาก
ย่ิงข้ึน โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทักษะสากล เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ในศตวรรษท่ี 21 มีอัตลักษณ์ศิลปากร “ความคิดสร้างสรรค์” และ“จิตสาธารณะ” มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง  

การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม  เพ่ือการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ของสินค้าและบริการ ต่อยอดผลิตผล
ทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลผลิตทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็น
มหาวิทยาลัยผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างกว้างขวางและหลากหลายสาขาวิชา 
ท้ังด้านศิลปะและการออกแบบ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยในปีงบประมาณนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 
Food Innovation Hub (SU-FIH)) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้ศูนย์เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางอาหาร มุ่งเน้น
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) และเชื่อมโยงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมทางอาหาร และจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (Creative Innovation Center) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายให้ศูนย์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา 30 
สถาบันกับพ้ืนท่ี ชุมชน และท้องถ่ิน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของพ้ืนท่ี ชุมชน และท้องถ่ิน
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ ให้คําปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของ
พ้ืนท่ี ชุมชน และท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน โดยพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 8 
จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยยังคงดํารงบทบาทการเป็นสถาบันชั้นนําในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ความสําคัญและการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยังขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ จากท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอมา 
 ผลงานความสําเร็จของมหาวิทยาลัยท่ีปรากฏนี้  เกิดข้ึนจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรทุกภาคส่วน สมาคมศิษย์
เก่า และเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนต่างๆ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสําเร็จของมหาวิทยาลัย และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความมือมือร่วมใจเช่นนี้ตลอดไป 

 
 
 

                               อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ 
                              ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

ภาพ : อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ภารกิจ  และค่านิยมหลัก  
 

 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Philosophy)  
“ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติย่ังยืน” 
 
 

ปณิธาน (Determination)  
“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)      
 “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์” 
 (Silpakorn is a leading creative university) 
 
 

พันธกจิ (Mission) 
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. นําองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ 

 
 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 
T = Transparency มีความโปร่งใส  
E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ  
A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร  
M = Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
 
 

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) 
S = Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ 
I = Integrity มีศักด์ิศรีแห่งตน 
L = Love of Wisdom มีสติปัญญา 
P = Public Mind มีจิตสาธารณะ 
A = Art Appreciation ตระหนักซ้ึงในคุณค่าแห่งศิลปะ 
K = Knowledgeable มีความรอบรู้ 
O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานท่ีเป็นเลิศ  
R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรับผิดชอบสูง 
N = Need for Achievement เป็นผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร   

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ พระพิฆเนศวร  ซ่ึงเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ  ท้ังยังเป็นเทพแห่งศิลป
วิทยาการและการประพันธ์ พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล   พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ 
(เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ํา ประทับบนบัลลังก์เมฆท่ีเขียนด้วยลายกนก ภายใต้มีอักษรว่า “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” โดยประกาศใช้เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2494 
และเม่ือมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศใช้ตรา
สัญลักษณ์ใหม่แทนตราสัญลักษณ์ครุฑเพ่ือใช้ในหนังสือราชการ หนังสือประทับตรา บันทึกข้อความ คําสั่ง และ
ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยประกาศใช้เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย    12  ตุลาคม ของทุกป ี    
 
สีประจํามหาวทิยาลยั    เขียวเวอร์ริเดียน ซ่ึงเป็นสีของนํ้าทะเล    
 
ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลยั   ต้นจัน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ต้นจัน 
ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวฒุ ิ

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์  ถิระวัฒน์ 

นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ 

นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ 

นายณรงค์  โชควัฒนา 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 

นายปัญญา  วิจินธนสาร 

นางพรรณขนิตตา บุญครอง 

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท  อักษรแก้ว 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม 

นายสมุนต์  สกลไชย 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ 

นายอนุชาติ  คงมาลัย 

นายอภิสิทธ์ิ  ไล่สัตรูไกล 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ 
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ ดร. คุณัตว์  พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

นายลลิต  เลิศไม้ไทย นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
ศาสตราจารย์ ดร. พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ  ขัตติยพิกุล  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์  ยางกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ชาติน้ําเพ็ชร  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อาจารย์ ดร. ธนาทร  เจียรกุล  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

อาจารย์ ดร. ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์  ผู้อํานวยการหอศิลป ์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง  คณะมัณฑนศิลป์ 

ศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิชัย  สายสิงห์  คณะโบราณคดี 

รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี  คณะอักษรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  คณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นางสาวญาณิฐา  หลิมวัฒนา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 

อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจนัทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 

รองอธิการบดี เพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชยั พสุนนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติม่ัน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร. สุภาพ  เกิดแสง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา อาจารย์ปวริส  มินา 
ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ อาจารย์พงศธร  เวสสบุตร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาท่ัวไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม อาจารย์สัญญา สุขพูล 

 

คณบดี 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล (14 ก.ย. 2557- 13 ก.ย. 2561) 

อาจารย์ ดร. นนท์  คุณค้ําชู (14 ก.ย. 2561 – 13 ก.ย. 2565) 
คณบดีคณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาจารย์ ดร. ธนาทร  เจียรกุล 
คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ อาจารย์ดําริห์  บรรณวิทยกิจ (1 ส.ค. 2558 – 8 ก.ย. 2561) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  เลิศสถากิจ (9 ก.ย. 2561 – 8 ก.ย. 2565) 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร. ภวพล  คงชุม 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ ชาติน้ําเพ็ชร 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ  ขัตติยพิกุล 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์  นันทานิช (13 ก.ค. 2561 – 12 ก.ค. 2565) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ (13 ก.ค. 2557 – 12 ก.ค. 2561) 
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ผู้อํานวยการศนูย์ – สถาบัน – สํานัก  

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 

ผู้อํานวยการหอศิลป ์ อาจารย์ ดร. ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ 

รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร. พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ 

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน 

ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ อาจารย์ ดร. ศรายุทธ  แสนมี 

ผู้อํานวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สําเนียง  เลื่อมใส 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี นางสาวอัปสร  กิจเจริญค้า 

รักษาการในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา 
 

 
 
ผู้อํานวยการกอง  
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ 

ผู้อํานวยการกองกลาง นางอัจฉรา  ทองส่งโสม 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี นางสุกัญญา  ต่อทรัพย์สิน 

ผู้อํานวยการกองคลัง นางสาวสันนิภา  ก้องสมุทร 

ผู้อํานวยการกองแผนงาน นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา นางสายสมร  สุระแสง 

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู 

ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา  นายกมล  แมลงทับ 

ผู้อํานวยการกองนิติการ นายสหรัฐ  มณีจันทร์ 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นายสอาด  ศรีจันทร์ 

ผู้อํานวยการกองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ 
พระราชวังสนามจันทร์ (รักษาการ) 

นายสมหมาย  ตันธุวปฐม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2564  มุ่งบรรลุ 3 เป้าหมาย ด้วยนโยบายพัฒนา 8 ด้าน (ตามโครงการพัฒนา 21 
โครงการ) โดยครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ ได้แก่  การผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําพาองค์กรสู่สากล  และสอดคล้องตอบสนองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

เป้าหมายท่ี 1 : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล  
นโยบายท่ี 1.1 : พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
 โครงการท่ี 1 : พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
 โครงการท่ี 2 : พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
 โครงการท่ี 3 : พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร 
นโยบายท่ี 1.2 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
 โครงการท่ี 1 : ผลักดันการเข้ารับการประเมิน QS Star Rating 
 โครงการท่ี 2 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
 โครงการท่ี 3 : พัฒนาการดําเนินงานด้าน University Ranking 
นโยบายท่ี 1.3 : พัฒนาประสบการณ์และคณุภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
 โครงการท่ี 1 : ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต 
 โครงการท่ี 2 : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต 
 โครงการท่ี 3 : พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 

 

เป้าหมายท่ี 2 : การเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
นโยบายท่ี 2.1 : พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการงานวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม 
 โครงการท่ี 1 : ปรับปรุงระบบการบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย 
 โครงการท่ี 2 : พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบูรณาการผ่านศูนย์/กุล่ม และ Cluster วิจัย และความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 
 โครงการท่ี 3 : โครงการบูรณาการงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม 
นโยบายท่ี 2.2 : บริการวิชาการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 โครงการท่ี 1 : จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต 
 โครงการท่ี 2 : โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
เป้าหมายท่ี 3 : การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง) 

นโยบายท่ี 3.1 : การพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 โครงการท่ี 1 : ปรับโครงสร้าง ระบบ และวิธีการทํางาน 
 โครงการท่ี 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโยบายท่ี 3.2 : การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 โครงการท่ี 1 : พัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และ Competency 
 โครงการท่ี 2 : โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานที่เป็นท่ีประจักษ์ในด้านต่าง ๆ และจัดทํา Hall of fame 
นโยบายท่ี 3.3 : การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ 
 โครงการท่ี 1 : จัดทําแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี 
 โครงการท่ี 2 : จัดทําแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี  
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สรุปผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 ปี 
 

มหาวิทยาลัยศ ิลปากรได้กําหนดวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ และได้กําหนดทิศทางการขับเคลื่อน
ภารกิจ  โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพบัณฑิต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
รวมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  มุ่งเน้นการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการเสริมสร้างและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชนในด้านท่ีเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
การส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติให้มากข้ึน และการผลักดันให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนและสังคมในเขต
ภูมิภาคตะวันตก  ซ่ึงในรอบปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 
ถึง 30 กันยายน 2561) มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากรมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามภารกิจโดยสรุป ดังนี้ 

(1) การได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 
ปี 2015 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
ปี 2016 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
ปี 2017 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ปี 2018 

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย      
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาระดับชาติ  

        (QS Subject Rankings) 
อันดับ  

อันดับท่ี 1 
ของประเทศไทย 

 
อันดับท่ี 1 

ของประเทศไทย 

 
อันดับท่ี 5 
ของประเทศ

ไทย 

 

    - สาขา Art & Design  

    - สาขา Philosophy  
 

อันดับท่ี 4  
ของประเทศไทย 

อันดับท่ี 5  
ของประเทศไทย 

  

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเอเชีย  
   (QS World University Rankings : Asia) 

 อันดับท่ี 10 (ร่วม)  
ของประเทศ 

อันดับท่ี  
301 – 350  
ของเอเชีย 

 อันดับท่ี 10 (ร่วม)  
ของประเทศ 

อันดับท่ี  
301 – 350  
ของเอเชีย 

2.   การเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว (University Green 
Campus) จากการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของ UI (Green Metric World University Ranking) 

13 ของประเทศ 
อันดับท่ี 229  

ของโลก 

10 ของประเทศ 
อันดับท่ี 173  

ของโลก 

13 ของประเทศ 
อันดับท่ี 220  

ของโลก 

 

 
 

(2) คุณภาพการบริหารองค์กร หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 / 
ปีการศึกษา 

2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 / 
ปีการศึกษา 

2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 / 
ปีการศึกษา  

2560 
1. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช.                        

ร้อยละ  
 

78.59 

 
 

75.77 

 
 

81.76 
 ดัชนีความโปร่งใส  73.11 85.06 89.73 
 ดัชนีความพร้อมรับผิด  91.03 72.52 70.92 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  99.74 85.06 89.27 
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  58.46 47.82 75.86 
 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน  66.09 79.09 77.15 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
ประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

คะแนนเต็ม  
5 คะแนน  

   
4.06 ดี 4.06 ดี 4.29 ดี 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  3.53 ดี 3.41 พอใช้ 3.88 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  4.05 ดี 4.56 ดีมาก 4.42 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  3.89 ดี 4.33 ดี 4.36 ดี 
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(3) คุณภาพบัณฑิต หน่วยนับ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา2560 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 

ร้อยละ 90.80 87.89 84.01 

2. ร้อยละการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังสําเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 91.36 85.23 89.77 

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีทํางานตรง
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 79.60 86.13 89.14 

4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับ
เงินเดือน/รายได้เฉล่ีย สูงกว่าเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนด 
(หลักสูตร ป. ตรี 4 ปี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 
17,380 บาท 6 ปี 18,910 บาท) 

ร้อยละ 91.60 82.82 90.63 

   เงินเดือน/รายได้เฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรี บาท 20,426 18,910  18,915 
5. จํานวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 
คน 162 137 190 

6. จํานวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และ
คอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ 

ช้ินงาน 205 305 559 

7. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ศิลปากร 
(ความคิดสร้างสรรค์) 

ร้อยละ 90.40 90.60 90.02 

8. ร้อยละผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ร้อยละ 100.00 98.11 98.73 

(4) คุณภาพหลักสูตร หน่วยนับ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา 

 2560 
1. จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน  หลักสูตร 

(ร้อยละ) 
190 (100.00) 193 (100.00) 198 (100.00) 

     ระดับปริญญาตรี 82 (43.16) 84 (43.52) 88 (44.44) 
    ระดับปริญญาโท 72 (37.89) 72 (37.31) 71 (35.86) 
    ระดับปริญญาเอก  36 (18.95) 37 (19.17) 39 (19.70) 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (สกอ.)*  

หลักสูตร 
(ร้อยละ) 

188 (99.47) 188 (97.41) 197 (100.00) 

3. จํานวนหลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualification Register : TQR) 

หลักสูตร 
(ร้อยละ) 

-      - 59 (30.57) 170 (86.29) 

4. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 77.00 77.95 80.49 

5. จํานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ใน QS 
Ranking 

ฉบับ 32 40 50 

6.  จํานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศ 

ฉบับ 79 74 104 

*หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการยกเว้นการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เน่ืองจากได้ผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ตามประกาศสภาเภสัชกรรมท่ี 39/2556 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 
2556 โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้ระบบการรับรองหลักสูตร
ของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



1122 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

(5) การวิจัย/งานสร้างสรรค์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559  

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน                                                               

บาท 
(ร้อยละ) 

220,110,896.61 198,634,414.95 184,074,798.74 
(100.00) (100.00) (100.00) 

 - จากภายในสถาบัน  56,105,838.29 52,196,935.03 36,646,441.96 
(25.49) (26.28) (19.91) 

- จากภายนอกสถาบัน  164,005,058.32 146,437,479.92 147,428,356.78 
(74.51) (73.72) (80.09) 

2. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่          ผลงาน 1,736  1,787 2,110 
- ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  1,346 1,487 1,551 
- ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่  390 300 559 

3.  จํานวนอาจารย์และนักวิจัย                                              คน 1,126 1,147 1,162 
    จํานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย ผลงาน:คน 1.54  1.56 1.82 
4.  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล SCOPUS / ISI ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ผลงาน:คน 0.17 0.19 0.21 

5. จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร 

ผลงาน 10 9 10 

- จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร                      8 5 6 
- จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร                2 4 4 

6. จํานวนโครงการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน 

บาท 
 (โครงการ) 

32,069,000 44,381,300 20,418,800 
(55 โครงการ) (56 โครงการ) (35 โครงการ) 

7. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

บาท:คน 195,393.61 173,101.89 158,343.91 

(6) การให้บริการวิชาการแก่สังคม หน่วยนับ    

1.  จํานวนเงินท่ีจัดสรรให้กับแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม 
(งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้)    

บาท 
 

47,896,200 
 

63,538,700 
 

52,439,550 
 

2.  ร้อยละของงบประมาณของแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม
ต่องบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 1.33 1.74 1.45 

3.  จํานวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน                                        

บาท 
 

29,041,200 24,424,900 14,926,800 

4.  จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

โครงการ 56 โครงการ 51 โครงการ 52 โครงการ 

5.  จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

โครงการ 42 
 

21 
 

68 

(7) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยนับ    

1.  จํานวนเงินท่ีจัดสรรให้กับแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) 

บาท 
 

40,863,100  
 

41,819,700  
 

33,590,500 
 

2.  ร้อยละของงบประมาณของแผนงานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบประมาณท้ังหมดของมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 1.14 1.14 0.93 

3.  จํานวนงบประมาณโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน                               

บาท 
 

19,238,700 18,998,700 18,998,700 
   

4.  จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน                                        

โครงการ 43 โครงการ 40 โครงการ 43 โครงการ 

5. งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้จาก
หน่วยงานภายนอก (ร้อยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ 4.80 8.04 13.91 

 
 



1133 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

 บุคลากรท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ – นานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและและภาพพิมพ์ 
       ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
 
1 

 
 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  
กุญแจทอง 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Mayor of Tosa Prize 
จากโครงการ 10th KOCHI INTERNATIONAL 
TRIENNIAL EXHIBITION OF PRINT ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 
 
2 

 

รองศาสตราจารย์ทินกร   
กาษรสุวรรณ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3  
เหรียญทองแดง (ประเภทภาพพิมพ์) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

อาจารย์สิริพร  ด่านสกุล รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Best Paper Award 
จากผลงานวิจัยเร่ือง "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” เมื่อวันที่ 12 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

    ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ 

1 

 

รองศาสตราจารย์ สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ รางวัลท่ีได้รับ : รางวัลอนุรักษ์ศิลป
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี 2561  
ประเภทบุคคล จากสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 

 

อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร รางวัลท่ีได้รับ : รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทํา
คุณประโยชน์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. 2560 
ประเภทบุคคลท่ัวไป สาขาศิลปะ 
(สถาปัตยกรรม) จากสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 

 
 

รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล รางวัลท่ีได้รับ : รางวัล TTF AWARD ด้าน
มนุษยศาสตร์ ประจําปี 2560  
จากผลงานหนังสอืเร่ือง  
“อภิธาน ศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย” 
เล่มท่ี 1 – 4  
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะมัณฑนศิลป์ 
    ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล  และรางวัลที่ได้รับ 
1  อาจารย์เสวต  เทศน์ธรรม  อาจารย์อาวุโสของคณะมัณฑนศิลป ์

รางวัลที่ได้รับ : ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(ประติมากรรม) ประจําปี 2560 
 
 
 
 
 

2 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง 
รางวัลที่ได้รับ : "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจําปี พ.ศ. 2560 
จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล 
  
  

3 

 

รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี 
รางวัลที่ได้รับ : 
1.  รางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2560  
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
2. รับเหรียญท่ีระลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในฐานะคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกและตัดสินภาพยนตร์ส้ัน คร้ังที่ 5 หัวข้อ "รัก..." จาก ฯพณฯ นายชวน 
หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2560 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
3. รางวัล จากโครงการประกวด Design Excellence Award 2018 (Demark 
2018) ประเภทสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital 
Media / Identity Design) 

4 อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2560  
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 

5 นางสาวไอรีล ไตรสารศรี 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2560  
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
   ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ทัศนา นาควัชระ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล PREM ROLE MODEL : GLOBAL CITIZEN MUSICIAN 
(รางวัลที่โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ จัดทําขึ้นเพ่ือมอบรางวัลให้กับบุคคลตัวอย่างที่
ประสบความสําเร็จ และโดดเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพ) จัดโดย โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลา
นนท์  (Prem Tinsulanonda International School)  
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์   
(Prem Tinsulanonda International School)  
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

2  คุณพิจิตรา บัวบาล 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภท Standard รุ่น Master I Class E 
ประเภท Latin American รุ่น Master I Class E และประเภท Latin American รุ่น Master I 
Class D จากการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ คร้ังที่ 1 “งาช้างดําเกมส์” จัดโดย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยและจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 21 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

คณะโบราณคดี 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิชัย   
สายสิงห์ 

รางวัลที่ได้รับ : 
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น  
ประจําปีพุทธศักราช 2561  
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือ 
สารคดี เร่ือง “เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ 
พัฒนาการและพลังศรัทธา”  
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจําปี 2561  
จัดโดย: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่: 29 มีนาคม 2561 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

2 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี   
ชูทรงเดช 

รางวัลที่ได้รับ : 
รางวัลผลงานวิจัยเด่น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําปี 2560  
ผลงานวิจัยด้านวิชาการ “สืบจากซาก” 
จัดโดย: สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 
เมื่อวันที่: 23 พฤษภาคม 2561 

3 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
เอกรินทร์  พ่ึงประชา 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลผลงานวิจัยเด่น 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ประจําปี 2560  ผลงานวิจัยด้านชุมชนและ
พ้ืนที่ “งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ําหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” 
จัดโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 
เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 
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คณะอักษรศาสตร์ 
ระดับชาติ  

ลําดับ   ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 

 

ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์  
อรุณรัตน์ 

รางวัลที่ได้รับ : ผลงานวิจัยประจําปี 2560  
ระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเร่ือง “เสนาะเสียง
ซอสามสาย การบันทึกเสียงพร้อมบทวิเคราะห์
และโน๊ตสากล” 
จัดโดย : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น 
 

รางวัลที่ได้รับ : บุคลากรผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณและ
ผู้ทําชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
จัดโดย : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2561 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ 
ศิริวงศ ์

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลระดับดีเด่น 
ผลงาน : รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจรับซื้อ
และจัดจําหน่ายผักออร์แกนิคไร้สารพิษ 
กรณีศึกษาบริษัท Veget Deli 
จัดโดย : สํานักวิชาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โครงการ/การแข่งขัน : การประชุม
สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 14 
"สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการ
เปล่ียนแปลงผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" 
เมื่อวันที่ : วันที่ 18 มกราคม 2561 

2 

 

อาจารย์เกตุวดี  
สมบูรณ์ทวี 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย 
จัดโดย : กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (MDE) 
โครงการ/การแข่งขัน : โครงการ U 
Power Digital Idea Challenge 
Season 2 
เมื่อวันที่ : วันที่ 2 มีนาคม 2561 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. 
วิชัย สันติมาลีวรกุล 

รางวัลที่ได้รับ: Outstanding poster 
presentation award 
จัดโดย: 34th International Annual Meeting in 
Pharmaceutical Sciences and 2nd CUFPHS - 
RIKEN CDB Symposium "Advances in 
cellular and Molecular Biology" โรงแรมอโน
มาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่: วันที่ 8 มีนาคม 2561 

2 

 

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. 
ธวัชชัย แพชมัด 

รางวัลที่ได้รับ: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น 2561 
จัดโดย: 34th International Annual Meeting in 
Pharmaceutical Sciences and 2nd CUFPHS - 
RIKEN CDB Symposium "Advances in 
cellular and Molecular Biology" โรงแรมอโน
มาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่: วันที่ 8 มีนาคม 2561 

3 เภสัชกร ดร. ประสพชัย  
ทองไหลรวม 

รางวัลที่ได้รับ: excellent oral presentation 
จัดโดย: The 1st international Conference on 
Natural Medicine: From Local Wisdom to 
International Research ณ โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพ 
เมื่อวันที่: 5-6 สิงหาคม 2560 
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ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 
 
 
 
 

 

เภสัชกร ผู้ช่วยศาตราจารย์  
ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 

รางวัลที่ได้รับ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2560 ประเภท
บริหาร  
จัดโดย งานประชุมใหญ่ประจําปี 2560 ในวัน
เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

2  

 
 

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา 

รางวัลที่ได้รับ นักวิจัยต้นแบบ 25 ปี สกว. โดยมี
การจัดเสนอประวัติและผลงานวิจัยในงาน “25 ปี 
สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” 
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล 
พารากอน ฮอลล์ 2 กรุงเทพมหานคร 

3  

 
 

เภสัชกรหญิง 
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต 
โอปณะโสภิต 

รางวัลที่ได้รับ เภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรม
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากเภสัชกรรม
สมาคมแห่งประเทศไทย จัดโดย การประชุมเภสัช
กรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 9 วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 
 

4 
 

 

 
 
 

เภสัชกรหญิง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วันดี ญาณไพศาล 

 
 

รางวัลที่ได้รับ:โปสเตอร์ดีเด่น 
จัดโดย: งานประชุมวิชาการและมหกรรมการ
แสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
เมื่อวันที่: วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
5 

 

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ 
ดร.  ธวัชชัย แพชมัด 

 

รางวัลที่ได้รับ: รางวัลชมเชยการประกวด
นวัตกรรมยางพารา 
จัดโดย: งานประกวดนวัตกรรมยางพารา
ระดับชาติ  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เมื่อวันที่: วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 

6 

 

เภสัชกร  
อาจารย์สามารถ จํารัส 
และผู้ร่วมวิจัย เภสัชกร
หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ 
และเภสัชกรผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พีรยศ  
ภมรศิลปธรรม 

รางวัลที่ได้รับ: รางวัลชมเชยการประกวด
นวัตกรรม 
จัดโดย: งานประกวดนวัตกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาด้านเภสัช
ศาสตร์  "SMART Digital Pharmacists 2020 
Health Solution Challenge" 
เมื่อวันที่  20-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
บรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4 

 

นายอุดม ตะหน่อง 
นายศราวุธ อินมี 
นางสาวพัชราภรณ์ วิจิตร 
นางสาวเรณุกา สิมมา 
 

 

รางวัลที่ได้รับ: รองชนะเลิศอันดับ 2 Oral 
Presentation 
จัดโดย: การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจําปี 2560 
เมื่อวันที่: 6 - 8 ธันวาคม 2560 
 

 

5 

 

นายชัยวัฒน์  
ตันติบวรเดชา 
 

รางวัลที่ได้รับ: รองชนะเลิศอันดับ 2 Poster 
Presentation 
จัดโดย: การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจําปี 2560 
เมื่อวันที่: 6 - 8 ธันวาคม 2560 
 

6 นางเกตุแก้ว ศรัณยกษิตริน 
รางวัลที่ได้รับ: รองชนะเลิศอันดับ 2 Poster Presentation ประเภทห้องปฏิบัติการ 
จัดโดย: การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจําปี 2560 
เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 

 
 
 



2222 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  
ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 

รางวัลที่ได้รับ : ผลงานวิจัยฐานข้อมูลภูมิประเทศเพ่ือ
สถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ  
ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นทางทหารด้าน
หลักการ อันดับที่ 2 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1  

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธํารงค์ศักด์ิ  
นิ่มอนุสสรณ์กุล 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ Winner of the 37th Mini Print 
International of Cadaques, 2017 จากผลงานภาพพิมพ์ซิลค์
สกรีน Loka-Lokuttara ในการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ 
MiniPrint de Cadaqués คร้ังที่ 37 ประเทศสเปน โดยมีผลงานส่ง
เข้าประกวดมากกว่าพันชิ้น จากศิลปิน 659 คน ใน 56 ประเทศท่ัว
โลก และได้รับเชิญจัดแสดงผลงานเด่ียวของศิลปินผู้ชนะเลิศ 
ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2561 ที่ Taller Galeria Fort เมือง 
Cadaques ประเทศสเปน 
จัดโดย : Taller Galeria Fort เมือง Cadaques ประเทศสเปน 
เมื่อวันที่ : 4 - 10 สิงหาคม 2561 

2  

 
 

อาจารย์ ดร. อรวรรณ ประพฤติดี 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล THE BEST ART&DESIGN ในการประชุม
วิชาการ “The 2017 International Art & Design Exhibition” 
ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ Namseoul University 
ประเทศเกาหลีใต้  
จัดโดย : The Korea Association of Art & Design 
เมื่อวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2560 

 
 



2233 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ธํารงค์ศักด์ิ นิ่มอนุสสรณ์กุล 
 

รางวัลที่ได้รับ :  เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สําหรับผู้ได้รับ
รางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ
นานาชาติ)  
จัดโดย : ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 
3/2561  
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561  

2  

 
 

ดร. อรวรรณ ประพฤติดี 
 

รางวัลที่ได้รับ :  เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สําหรับผู้ได้รับ
รางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ
นานาชาติ)  
จัดโดย : ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 
3/2561  
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลท่ีได้รับ 

1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร  
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ มีนาคม 2561 
จาก MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, Elsevier, Amsterdam, 
The Netherlands 

2 

 

รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี  
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ พฤษภาคม 2561 
จาก ENERGY, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2244 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลท่ีได้รับ 
3 

 

รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี  
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ มิถุนายน 2561 
จาก CARBOHYDRATE POLYMERS, Elsevier, Amsterdam,  
The Netherlands 
 
 
 
 
 
 

4 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร  
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ มิถุนายน 2561 
จาก CERAMICS INTERNATIONAL, Elsevier, Amsterdam,  
The Netherlands 
 
 
 
 
 
 

5 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ กุมภาพันธ์ 2560 
จาก JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Elsevier, Amsterdam, 
The Netherlands 
 
 
 
 
 
 

6 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ สิงหาคม 2560 
จาก WASTE MANAGEMENT, Elsevier, Amsterdam,  
The Netherlands 

 
 
 
 
 
 
 



2255 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 

1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา 
ได้รับมอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ยกย่องเป็นกรรมการดีเด่น ประจําปี
พุทธศักราช 2560 
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 

2 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์ 
ได้รับ รางวัล Best Oral Presentation   
จากการประชุมวิชาการ International Conference on Composite 
Materials Science and Technology (ICCMST 2018) ณ Chateau de 
Bangkok Hotel กรุงเทพฯ  
ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 
จากผลงานวิจัย เร่ือง Stability of Malayaite Pigments in High-ZnO 
Ceramic Glazes 

 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลท่ีได้รับ 
1 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์  วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ (ผู้นําทีม)  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   
จากการแข่งขันแทงหยวก โครงการงานอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ  
ศิลปินบนถิ่นไทย คร้ังที่ 14 ชื่อผลงาน “พรรณพนา คีตาวศินสิรินธร” 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ   
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และภาคีอ่ืน ๆ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์  วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทําอาหารจากเนื้อไก่พ้ืนเมือง   
จากโครงการมหกรรมและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง คร้ังที่ 1 
ประจําปี 2561  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดโดย สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี 

2 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์  
ได้รับรางวัล ยกย่องคุณธรรมจริยธรรมบุคคลต้นแบบความดี  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น ประจําปี 2561  
จากโครงการงานอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย คร้ังที่ 14 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และภาคีอ่ืน ๆ 

3 

 

อาจารย์กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ 
ได้รับรางวัล ยกย่องคุณธรรมจริยธรรมบุคคลต้นแบบความดี  
ประเภทบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการดีเด่น ประจําปี 2561  
จากโครงการงานอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย คร้ังที่ 14 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และภาคีอ่ืน ๆ 



2266 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

การผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2277 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

17,669 
19,856 

21,962 
25,476 

23,022 
21,832 21,753 21,943 21,942 22,102 

3,219 3,629 3,922 4,257 4,053 3,802 3,728 3,774 3,268 3,452 

20,888 
23,485 

25,884 
29,733 27,075 

25,634 25,481 25,717 25,210 25,554 
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31,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม

20.39%

5.86%

30.58%2.33%

23.75%

11.57%
5.51%

กรุงเทพมหานคร (5,210 คน, 20.39%) 
ภาคเหนือ (1,498 คน, 5.86%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7,815 คน, 30.58%)
ภาคตะวันออก (595 คน, 2.33 %)
ภาคกลาง (6,070 คน, 23.75%)
ภาคตะวันตก (2,957 คน, 11.57%)
ภาคใต้ (1,409 คน, 5.51%)

การจัดการศึกษา  

สถิติจํานวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2560 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารวม จํานวน 25,554 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 22,102 คน (ร้อยละ 

86.49) ระดับปริญญาโท จํานวน 2,564 คน (ร้อยละ 10.03) และระดับปริญญาเอก จํานวน 888 คน (ร้อยละ 3.47) ท้ังนี้สัดส่วนของ
นกัศึกษารวม จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 25 : 3 : 1 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะวิชา และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

จํานวนนักศึกษารวม 
ปีการศึกษา 2560 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 2,871 722 163 3756 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 542 217 31 790 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 465 290 83 838 
คณะมัณฑนศิลป ์ 1,222 144 49 1415 
คณะดุริยางคศาสตร์ 539 71 - 610 
วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล) 103 - - 103 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10,019 1,273 550 11,842 
คณะโบราณคดี 990 153 54 1,197 
คณะอักษรศาสตร์ 2,785 91 17 2,893 
คณะศึกษาศาสตร์ 1,448 677 353 2,478 
คณะวิทยาการจัดการ 3,267 216 112 3,595 
วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาวิชาการตลาด การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ การ
จัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว และธุรกิจระหว่างประเทศ) 

421 7 14 442 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์) 1,108 - - 1,108 
บัณฑิตวิทยาลัย - 76 - 76 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ - 53 - 53 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 9,212 569 175 9,956 
คณะวิทยาศาสตร์ 1,926 249 98 2,273 
คณะเภสัชศาสตร์ 1,040 93 36 1,169 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,394 207 40 4,641 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 888 20 1 909 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ)  

964 - - 964 

รวม 
จํานวน 22,102 2,564 888 25,554 

(ร้อยละ) (86.49) (10.03) (3.47) (100.00) 
ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
 
เม่ือพิจารณาจําแนกนักศึกษารวมตามภูมิลําเนาเกิด พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาเกิดอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.58 

รองลงมา คือ ภาคกลาง ร้อยละ 23.75 รายละเอียดตามแผนภูมิดังนี ้
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                     แผนภูมิท่ี 1 แสดงภูมิลําเนาเกิด 
             ของนักศึกษารวมมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
          แผนภูมิท่ี 2 แสดงแนวโน้มนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัย  
                        ประจําปีการศึกษา 2551 - 2560 
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ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม

สอบตรง
กับคณะวิชา  
1,332 คน
(18.12%)

โควต้า  
1,027 คน
(13.98%) ระบบแอดมิชช่ัน 

ของกระทรวงฯ
3,166 คน
(43.08%)

อ่ืน ๆ เช่น 
ทุนอุดหนุน 

โครงการต่าง ๆ
 2,824 คน
(38.42%) 

สถิตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม่ จํานวน 7,349 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 6,604 คน (ร้อยละ 

89.86) ระดับปริญญาโท จํานวน 613 คน (ร้อยละ 8.34) และระดับปริญญาเอก จํานวน 132 คน (ร้อยละ 1.80) ท้ังนี้สัดส่วนของนักศึกษา
ใหม่ จําแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 50 : 5 : 1 

 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะวิชา และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

จํานวนนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2560 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 770 115 42 927 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 159 47 5 211 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 112 45 12 169 
คณะมัณฑนศิลป ์ 298 23 25 346 
คณะดุริยางคศาสตร์ 163 - - 163 
วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล) 38 - - 38 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3,584 306 61 3,951 
คณะโบราณคดี 353 28 9 390 
คณะอักษรศาสตร์ 1,033 13 4 1050 
คณะศึกษาศาสตร์ 542 158 37 737 
คณะวิทยาการจัดการ 1,123 63 11 1197 
วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาวิชาการตลาด การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ การ
จัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว และธุรกิจระหว่างประเทศ) 

259 - - 259 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์) 274 - - 274 
บัณฑิตวิทยาลัย - 25 - 25 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ - 19 - 19 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2,250 192 29 2,471 
คณะวิทยาศาสตร์ 769 88 12 869 
คณะเภสัชศาสตร์ 178 26 10 214 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 986 75 7 1,068 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 165 3 - 168 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ)  

152 - - 152 

รวม 
จํานวน 6,604 613 132 7,349 

(ร้อยละ) (89.86) (8.34) (1.80) (100.00) 
ท่ีมา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2561 
 

เม่ือพิจารณาจําแนกนักศึกษาใหม่จากวิธีการรับเข้าในแต่ละ
ประเภท พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการสอบผ่านระบบแอดมิชชั่นของ
กระทรวงฯ ร้อยละ 43.08 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ เช่น ทุนอุดหนุน
โครงการต่าง ๆ ร้อยละ 38.42 รายละเอียดตามแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงวิธีการรับเข้า 
ของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          แผนภูมิท่ี 4 แสดงแนวโน้มนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2551 – 2560 
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ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม
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สถิติผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 5,246 คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 4,331 คน (ร้อยละ 

82.56) ระดับปริญญาโท จํานวน 762 คน (ร้อยละ 14.53) และระดับปริญญาเอก จํานวน 153 คน (ร้อยละ 2.91)  
 

ตารางท่ี 3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะวิชา และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 542 202 19 763 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 99 70 5 174 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 59 50 12 121 
คณะมัณฑนศิลป ์ 275 38 2 315 
คณะดุริยางคศาสตร์ 77 44 - 121 
วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล) 32 - - 32 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2,027 410 118 2,555 
คณะโบราณคดี 194 36 2 232 
คณะอักษรศาสตร์ 616 17 1 634 
คณะศึกษาศาสตร์ 321 184 83 588 
คณะวิทยาการจัดการ 620 116 32 768 
วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาวิชาการตลาด การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 
การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว และธุรกิจระหว่างประเทศ) 

122 8 - 130 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์) 154 - - 154 
บัณฑิตวิทยาลัย - 15 - 15 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ - 34 - 34 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1,762 150 16 1,928 
คณะวิทยาศาสตร์ 378 76 4 458 
คณะเภสัชศาสตร์ 163 19 11 193 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 835 53 1 889 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 185 2 - 187 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ)  

201 - - 201 
 

รวม จํานวน 4,331 762 153 5,246 
(ร้อยละ) (82.56) (14.53) (2.91) (100.00) 

ท่ีมา : หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559  
 
เม่ือพิจารณาร้อยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด (ระดับปริญญาตรี) ของผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุ่ม

สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษรในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด
สูงสุด ร้อยละ 82.05 รายละเอียดแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงร้อยละการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แผนภูมิท่ี 6 แสดงแนวโน้มผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร    
ประจําปีการศึกษา 2550 - 2559 
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9.58%

1.01%

73.10%

11.96%
0.83%

3.52%

ข้าราชการ/เจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน
ธุรกิจอิสระ/ เจ้าของกิจการ
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ ระหว่างประเทศ
ด้านอื่น ๆ 

คุณภาพบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและสังคม โดยมีทักษะใน

ระดับสากล มีทักษะท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีอัตลักษณ์ศิลปากร “ความคิดสร้างสรรค์” และ “จิตสาธารณะ” มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามตัวช้ีวัดคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพบัณฑิต หน่วยนับ ปีการศึกษา 2559 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ร้อยละ 84.01 
       กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  88.44 
       กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  84.80 
       กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  84.20 
2. ร้อยละการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง
สําเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 89.77 

       กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  84.40 
       กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  89.83 
       กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  91.32 
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีทํางานตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 89.14 
       กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  85.05 
       กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  89.80 
       กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  89.51 
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับเงินเดือน/รายได้เฉล่ีย สูงกว่าเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนด (หลักสูตร
ป. ตรี 4 ปี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 17,380 บาท 6 ปี 18,910 บาท) 

ร้อยละ 90.63 

       กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  88.32 
       กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  91.84 
       กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  89.89 
5.  เงินเดือน/รายได้เฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรี บาท 18,915 
       กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  18,292 
       กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  18,109 
       กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  20,503 
6. จํานวนรางวัลในระดับชาติและนานาชาติท่ีนักศึกษาได้รับในรอบปี รางวัล 190 
7. จํานวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และคอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ ช้ินงาน 559 
8. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ศิลปากร (ความคิดสร้างสรรค์) ร้อยละ 90.02 
9. ร้อยละผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ร้อยละ 98.73 
10. ร้อยละผลการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 100.00 

จุดเด่นของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ ท่ีได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระในร้อยละท่ีสูง คือ ร้อยละ 89.77 โดยบัณฑิต
สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระตรงตามสาขาวิชาท่ี
ศึกษาเป็นจํานวนมาก สามารถเข้าทํางานในองค์กรหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือประกอบ
อาชีพอิสระท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง เป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยการสร้าง
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ศิลปากร “ความคิดสร้าง
สรรค์” และ “จิตสาธารณะ” ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใน 

5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในร้อยละท่ีสูง คือ ร้อยละ 84.01 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงร้อยละประเภทของงาน 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 
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คุณภาพหลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปิดสอนรวม 198 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 88 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท จํานวน 71 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 39 หลักสูตร คิดเป็นสัดส่วนหลักสูตรท่ีเปิดสอน จําแนกตามระดับ
การศึกษาปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 44.44 : 35.86 : 19.70  ซ่ึงในปีการศึกษาน้ีมีหลักสูตรท่ีต้องรับการประเมินตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวนท้ังสิ้น 197 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 87 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 71 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 39 หลักสูตร โดยยกเว้นการ
ประเมินในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงได้รับการยกเว้น เนื่องจากได้ผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ตาม
ประกาศสภาเภสัชกรรมท่ี 39/2556 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมทดแทนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

 

จุดเด่นของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ มีความหลากหลาย และบูรณาการระหว่างศาสตร์ มีหลักสูตรพหุวิทยาการท่ีเป็นหลักสูตรท่ีสร้างองค์

ความรู้ใหม่และช่วยแก้ปัญหาทางสังคม และมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ทําให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้จริง 
นักศึกษามีพ้ืนฐานทางทักษะปฏิบัติการวิชาชีพ งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการได้รับรางวัลและจัดแสดงในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
เป็นจํานวนมาก โดยมีผลงานเป็นท่ีปรากฏอย่างประจักษ์ชัด และคณาจารย์ประจําแต่ละหลักสูตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา มีชื่อเสียงในวงการวิชาการและวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับ และได้รับความเชื่อถือในแวดวงวิชาการจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

 
ผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร 
โดยผลการประเมินในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) พบว่า ทุกหลักสูตร คือ จํานวน 197 หลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมิน (ร้อยละ 100) มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวคือ มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบท่ี 1 (การกํากับ
มาตรฐาน) นั้นหมายถึง ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มีการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ท้ังคณุวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  และบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีรับการประเมินมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด  ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีสําคญั ดังนี้ 

ตารางท่ี 5  คุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามตัวช้ีวัดคุณภาพหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดคุณภาพหลักสูตร หน่วยนับ ปีการศึกษา 2560 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

หลักสูตร (ร้อยละ) 197 (100.00) 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Register : TQR) 

หลักสูตร (ร้อยละ) 170 
(86.29) 

3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.49 
4.  จํานวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ฉบับ 104 
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นประจําตลอดปีการศึกษาและมุ่งเน้นการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ การจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถค้นคว้า
การจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเคยดําเนินการอยู่แล้ว การพัฒนาปรับปรุง  การริเร่ิมจัดทําใหม่  เพ่ือเอ้ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นไปอย่างเสรี เปิดกว้าง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่จํากัด ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากย่ิงข้ึน  การปรับปรุง
หลักสูตร โดยการเพิ่มประสบการณ์ตรง การฝึกปฏิบัติจริงมากย่ิงข้ึน อาทิ การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ การศึกษานอกสถานท่ี การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และผลิตผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณชนท้ังในระดับประเทศและนานาชาติหลากหลายช่องทาง 
อาทิ การจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา การส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ  การดําเนิน
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการประชุมสัมมนาการนําเสนอผลงานนวัตกรรมการเยนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ Silpakorn Summer School 2018 โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  รวมท้ังการผลักดันกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระบบกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็นต้น 

 
ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ  
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนคณะจิตรกรรมประติ มากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
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ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 

 
ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี

การศึกษา 2560 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 
 



3366 
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การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ใน 4 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

ยุโรป และอเมริกา รวมท้ังหมด 23 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐเกาหลี 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรสเปน และ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 104 ฉบับ กับ 80 สถาบันต่างประเทศ  

 โดยในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือใหม่กับสถาบันต่างประเทศ จํานวน 23 ฉบบั ดังนี้ 
 ด้านศิลปะและการออกแบบ แล้วเสร็จ จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 3 ฉบับ  ได้แก่  Tokoha 

University/Musashino Art University (MAU) Tokyo University of the Arts สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 1 ฉบับ National 
Kaohsiung Normal University (NKNU) และอยู่ในระหว่างดําเนินการ จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ สาธารณรัฐอิตาลี จํานวน 2 ฉบับ 
Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia และ Accademia di belle Arti di Firenze ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1 ฉบับ Aichi 
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 1 ฉบับ Hungkuang University  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้วเสร็จ จํานวน 5 ฉบับ  ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน  2 ฉบับ Myongji University 
และ Yeungnam University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน 1 ฉบับ University of Batangas  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 1 ฉบับ  
Far  East University สหรัฐอเมริกา จํานวน 1 ฉบับ California State University, San Bernardino และอยู่ในระหว่างดําเนินการ 
จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ สาธารณรัฐออสเตรีย จํานวน 1 ฉบับ University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ 
University of International Business and Economics สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ Universiti Sains Malaysia และ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 1 ฉบับ Kennesaw State University 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แล้วเสร็จ จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ Yunnan 
Agricultural University  สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ Universiti Sains Malaysia  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จํานวน 1 
ฉบับ Yangon Technological University และอยู่ในระหว่างดําเนินการ จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ 
Multimedia University และประเทศนิวซีแลนด์ จํานวน 2 ฉบับ Auckland University of Technology และ University of Waikato 

การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 6 ฉบับ โดยจําแนกเป็นความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ Universiti Teknologi MARA 

ราชอาณาจักรสเปน จํานวน 1 ฉบับ The University of Granada 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ Universiti Sains Malaysia 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 2 ฉบับ Ming Chuan University, National Chiayi University 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จํานวน 1 ฉบับ Beuth University of 

Applied Sciences Berlin 
การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ แก้ไขหรือเพ่ิมเติม จํานวน 4 ฉบับ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส จํานวน 2 ฉบับ PSB Paris School of Business , สถาบันวาแตล  สมาพันธรัฐสวิส จํานวน 2 ฉบับ Lucerne University of 
Applied Sciences and Arts (เพ่ิมเติม MOA), Lucerne University of Applied Sciences and Arts (เพ่ิมเติม MOU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ :  การร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ออกแบบสร้ า งสรรค์ ของการ
ดําเนินงาน “ไปรษณีย์เพ่ิมสุข” 
ภายใต้โครงการไปรษณีย์ไทย....
เพ่ือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
ระหว่ า งบ ริ ษัท  ไปรษณี ย์ ไทย 
จํ า กั ด  กั บ คณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีค ุณล ักษณะตามอัตลักษณ์ศิลปากรท่ีพร้อมด้วยความร ู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสํานึกร ับผ ิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีทักษะชีวิต โดยผ่านกระบวนการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบ การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา โดยร่วมกับผู้นํานักศึกษาท้ังในส่วนสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ และ
ชมรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) คือ มีคุณลักษณะท้ังเก่ง ดี และมีความสุข โดยได้กําหนดแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน 7 แผนหลัก ได้แก่  

1.  แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2. แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
4. แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
5. แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
6. แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
7. แผนการดําเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะวิชาเป็น

จํานวนมาก ซ่ึงโครงการในระดับสถาบันท่ีสําคัญ อาทิ  
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อาทิ 

1.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ศิลปากรห่างไกลอัคคีภัย ไร้กังวล” 
2.   โครงการมหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษา SU Job Fair & Road to Education 2018 
3.    โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาลดปัญหาจราจรในมหาวิทยาลัย 
4.   โครงการตลาดแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ 
5.   โครงการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตของนักศึกษาด้วยกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพ่ือนช่วยเพ่ือนและบุคลากรหอพัก 
6.   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี 

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ 
1. โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  
2. โครงการการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 21 จากงาน Asian University GO 

Tuornament  2018 
3. โครงการรู้ไว้ก่อน พ่ีสอนไว้ 
4.  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา    

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  อาทิ 
1. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว “Silpakorn Quit Smoke”  
2. โครงการพืชกระถางร้ัวเพชรแก้ว 
3.  โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา  
4.  โครงการ Mind Green เพ่ือศิลปากร  

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อาทิ 
1. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว ส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอน “สมุดออมสุข” 
2. โครงการศิลป์รักษ์ราก 
3. โครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา “ ภูมิคุ้มกันทางความคิด พิชิตภัยยาเสพติด | 

Executive function prevent drugs” 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  อาทิ 

1. โครงการศิลปวัฒนธรรมประจําปี พ.ศ. 2561 เช่น  การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  การจัดงานวันศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน 
มาลากุล  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  การเข้าร่วมโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นต้น  

2. โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาคร้ังท่ี 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร" เป็นต้น 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะและการออกแบบให้แก่เยาวชน (Dec Art Camp 61)  
โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8-10 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน : ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย  
โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17-26 มกราคม 2561 

 
โครงการนี้ หลักสูตรฯ ได้นํานักศึกษาเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลําพูน  ลําปาง เชียงใหม่ และสุโขทัย เพ่ือศึกษา

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะไทยยุคเก่า โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปเรียนรู้  ดู  ฟัง  พบปะ สัมผัส  พูดคุย  
สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพ่ือให้เกิดความรักสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกขององค์กร ท้ังในระดับนักศึกษา 
ในหมู่คณาจารย์ และคณาจารย์กับนักศึกษา 
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ภาพ : โครงการค่ายวิชาการโบราณคดี คร้ังท่ี 5  
โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 22 – 25 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย 
 

โครงการค่ายวิชาการโบราณคดี คร้ังท่ี 5 จัดข้ึนเพ่ือปฏิบัติตามปณิธานท่ีต้องการสืบสานและอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ําค่าของชาติ รวมท้ังยังสามารถท่ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้
ศึกษามาปรับเข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากการศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์จากสถานท่ีจริง  

 
ภาพ : โครงการค่ายหมอยา คร้ังท่ี 15 (Pharmacy Camp 2017 at SU)  
โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันท่ี 1-3 กันยายน  2560 

 
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความ

สนใจในวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี
คณะเภสัชศาสตร์กับรุ่นน้องนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชั้นปีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผ่านการทํา
กิจกรรมร่วมกัน  
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ภาพ : โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ Trendy & Smart คร้ังท่ี 7  
โดยคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 9-19 มีนาคม 2561 

 
โครงการนี้ จัดข้ึนเพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาท้ังด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ รวมท้ังพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ และจิตอาสา อันเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความสนใจของคนรุ่นใหม่ ใน
ลักษณะการประกวดเพ่ือให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพทางความคิดและนําสติปัญญามาใช้อย่างสร้างสรรค์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการงานนิทรรศการจุลนิพนธ์ "COMERAAM" ของเอกสื่อปฏิสัมพันธ์ ICT : SILPAKORN  
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนระหว่างวันศุกร์ท่ี 29 มิ.ย. - วันอาทิตย์ท่ี 1 ก.ค. 2561 
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โครงการนี้มีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ นิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ ด้านการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เว็บ
แอปพลิเคชัน สื่ออินเทอร์แอคทีฟ ท่ีมีแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาวิชาเอกเว็บและสื่อโต้ตอบ จํานวน 46 ผลงาน และ
เป็นเวทีสําหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของนักศึกษาและผู้เข้าชมผลงาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ :  โครงการแลกเปลี่ยน International Youth Camp 2018  
โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 11-12 สิงหาคม 2561 

 
โครงการนี้ มีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ นํานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน International Youth Camp 2018 เข้าศึกษาดูงานการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมศึกษาภูมิปัญญาการ
สื่อสารศิลปะและวัฒนธรรมการป้ันโอ่งมังกร ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีมาอย่างยาวนานของจังหวัดราชบุรี ณ โรงโอ่งเรืองศิลป์ จังหวัด
ราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ :   โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว ศิลปากรยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน ปั่นจั๊ก มาส่งรัก   
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เม่ือวันท่ี 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 
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โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนําจักรยานมาใช้ในมหาวิทยาลัยศิลปากรมากย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านดนตรี “In Love Concert #4”  
โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านดนตรี “In Love Concert #4”  

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art 2018  
โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  สานสายในวัฒนธรรม คร้ังท่ี 3  
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
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โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตกได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการขับร้อง  เพ่ือ
อนุรักษ์และสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  และเป็นการเฉลิมฉลองคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครบรอบ 48 ปี  
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นจํานวนมาก ท้ังจัดสรรจาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน  จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง  และได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

1) จัดสรรจากเงินภายในสถาบัน เป็นจํานวนเงิน 37,099,550 บาท จําแนกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นจํานวนเงิน  
4,228,600 บาท จํานวน 98 ทุน งบประมาณเงินรายได้ เป็นจํานวนเงิน 27,810,950 บาท และเงินสะสม เป็นจํานวนเงิน 
5,060,000 บาท  

2) จัดสรรทุนจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 44 แหล่งทุน เป็นจํานวนเงิน 5,643,500 บาท จํานวน 304 ทุน ดังนี้ 
- ประเภทองค์กรภาครัฐ เช่น ทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร  ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ ทุนการศึกษา 1 อําเภอ 1 ทุน ท่ี
ศึกษาต่อในประเทศ โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุน
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 

- ประเภททุนธนาคาร เช่น ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เป็นต้น 

- ประเภทบริษัทภาคเอกชน เช่น ทุนการศึกษาบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จํากัด  บริษัท ไรมอนด์ 
แลนด์ จํากัด (มหาชน) ทุนการศึกษา SHINSHOKAI ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา ทุนการศึกษาเทสโก้ 
โลตัส ทุนการศึกษา ไทยปาร์คเกอร์ไรซ่ิง เป็นต้น 

- ประเภทมูลนิธิ เช่น ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ)  มูลนิธิเอสซีจี  มูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์  
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  มูลนิธิหม่อมเจ้ามารศรี-สุขุมพันธ์ บริพัตร  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง   มูลนิธิ
ชิน โสภณ 
พนิช  มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลน ทุนการศึกษา “นวฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” 
ทุนการศึกษา “สมเด็จ” ทุนการศึกษามัสกาตีมูลนิธิ  เป็นต้น 

- ประเภทกองทุน เช่น ทุนการศึกษากองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  กองทุนการศึกษา ฯพณฯ จอมพล
ถนอม กิตติขจร กองทุนการศึกษา ศศิธร-ชวน รัตนรักษ์  กองทุนสวัสดิการร้านค้า วังท่าพระ  กองทุนการศึกษา 
“FOFYE” กองทุนศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล  เป็นต้น 

- ประเภทบุคคล เช่น ทุนการศึกษา พรพจน์ สุขเกษม  ทุนการศึกษาคุณเสวก ศรีสุชาต เป็นต้น 
- ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ เป็นต้น 

กองทุนสําหรับให้นักศึกษากู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเป็นไปตามข้อกําหนดของกองทุน โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีดําเนินงานด้านกองทุนสําหรับให้นักศึกษากู้ยืมเพ่ือการศึกษา  จํานวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ดังนี้ 

  
ตารางท่ี 6  สรุปจํานวนนักศึกษาและจํานวนเงินกองทุนให้นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท จํานวนคน 
จํานวนเงิน 

ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

รายเก่า 2,439 104,742,100.00 62,581,200.00 
รายใหม่ 393 15,944,167.00 10,045,200.00 

รวมกองทุน กยศ. 2,832 120,686,267 72,626,400 
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

รายเก่า 922 44,126,900.00 16,262,400.00 
รายใหม่ 492 25,269,810.00 7,576,800.00 

รวมกองทุน กรอ. 1,414 69,396,710 23,839,200 
รวม กองทุน กยศ. และ กรอ. 4,246 190,082,977 96,465,600 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โดยผลงานท่ีปรากฏนี้ เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยได้ผลักดันนโยบายการจัดสรรเงินรายได้ในมิติใหม่ให้สามารถผลักดันและส่งเสริม
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และพัฒนาด้านกิจกรรม
นักศึกษา สวัสดิการ และทุนการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ :  กิจกรรมพิธีมอบทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์ พีระศรี” ประจําปี 2561 งานวันศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 

 

การพัฒนาการให้บริการและสวัสดิการสําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดบริการและสวัสดิการของนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสรุปดังนี้ 
1. หอพักนักศึกษา  

- หอพักวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 10 อาคาร สามารถรองรับนักศึกษา 3,000 คน ทุกระดับชั้นปี  อัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพัก จํานวน  3,000 – 6,000 บาท/ คน /ภาคการศึกษา 

-  หอพักวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 6  อาคาร  สามารถรองรับนักศึกษา 3,888 คน ทุกระดับชั้นปี อัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพัก จํานวน  2,400 – 4,500 บาท/ คน /ภาคการศึกษา   
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ภาพ : หอพักวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : หอพักวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

2.  ชมรมนักศึกษา เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จําแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1. ชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ เช่น ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชมรมอาสาพัฒนาชนบท 
2. ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ชมรม MC & DJ ชมรม Music Club ชมรมศิลปะการแสดง ชมรม SU PHOTO 
3. ชมรมด้านกีฬา เช่น ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลย์บอล  ชมรมยิงปืน ชมรมฟันดาบ ชมรมยูโด  
4. ชมรมด้านวิชาการ เช่น ชมรม SU WORKOUT  
5. ชมรมด้านจริยธรรม เช่น ชมรมมุสลิม 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
         ภาพ : งานเปิดโลกชมรม ปีการศึกษา 2560 
 

3. กีฬาและนันทนาการ    
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ 

 1. ศูนย์กีฬาสําหรับบริการอุปกรณ์กีฬา     จํานวน  1  อาคาร 
            2. ศูนย์ออกกําลังกายแบบครบวงจร “SU.ED.Fitness.Center”  จํานวน  1 ศูนย์            
            3. สนามฟุตบอลพร้อมลู่กรีฑา    จํานวน  1  สนาม 
 4. สนามเปตอง      จํานวน  6 สนาม 
 5. อาคารฝึกพลศึกษา     จํานวน  1 อาคาร  
     ประกอบด้วยสนามกีฬา ดังนี้ 
   - สนามวอลเลย์บอล   จํานวน  1 สนาม 
   - สนามบาสเกตบอล   จํานวน  1 สนาม 
   - สนามแบดมินตัน    จํานวน  4 สนาม  
 6. สนามเทนนิส      จํานวน  3 สนาม 
 7. สนามบาสเกตบอลภายนอก    จํานวน  1 สนาม 
 8. สนามวอลเลย์บอลภายนอก    จํานวน  1 สนาม 
 9. สนามตะกร้อภายนอก     จํานวน  2 สนาม 
 10. สนามฟุตซอลภายนอก     จํานวน  3 สนาม 

  11. สระว่ายน้ํามาตรฐาน                       จํานวน               1           สระ 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ 
 1. สนามฟุตบอลพร้อมลู่กรีฑา     จํานวน  1  สนาม 
 2. สนามเปตอง      จํานวน  6 สนาม 
 3. อาคารฝึกพลศึกษา     จํานวน  1 อาคาร  
    ประกอบด้วยสนามกีฬา ดังนี้ 
  - สนามวอลเลย์บอล    จํานวน  1 สนาม 
  - สนามบาสเกตบอล    จํานวน  1 สนาม 
  - สนามแบดมินตัน     จํานวน  4 สนาม  
 4. สนามเทนนิส      จํานวน  3 สนาม 
 5. สนามบาสเกตบอลภายนอก    จํานวน  1 สนาม 
 6. สนามวอลเลย์บอลภายนอก    จํานวน  1 สนาม 
 7. สนามตะกร้อภายนอก     จํานวน  2 สนาม 
 8. สนามฟุตซอลภายนอก     จํานวน  3 สนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ :  ศูนย์ออกกําลังกายแบบครบวงจร “SU.ED.Fitness.Center” วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 2560 
 

4.  บริการด้านสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ 
1. ด้านสุขอนามัย  

วังท่าพระ มีห้องพยาบาลภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์  ซ่ึงมี
พยาบาลวิชาชีพประจําตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
    - คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร (สถานท่ีปฏิบัติงานเภสัชชุมชนศาลา)  เปิดให้บริการเวลา 9.00-12.00 น., 13.00  

- 16.00 น. และ 17.00-19.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซ่ึงมีแพทย์ออกตรวจตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดให้บริการ และนักศึกษา
สามารถย้ายสิทธ์ิบัตรประกันสุขภาพท่ีคลินิกเพ่ือไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล หรือหากเป็นบุตรข้าราชการสามารถนํา
ใบเสร็จไปเบิกกับสถานท่ีทํางานของบิดามารดาได้   

   - ห้องพยาบาล  ภายในอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ซ่ึงมีแพทย์ออก
ตรวจเฉพาะวนัและเวลาท่ีกําหนด  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีห้องพยาบาล ภายในอาคารหอพัก 5-6  เปิดให้บริการเวลา 8.30-21.00 น.  ซ่ึงมีพยาบาล
วิชาชีพประจําตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดให้บริการ   
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สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มีห้องพยาบาล ภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น. 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์  ซ่ึงมีพยาบาลวิชาชีพประจําตลอดช่วงเวลาท่ีเปิดให้บริการ 

โดยในกรณีนักศึกษา/บุคลากรเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะมีรถนําส่งโรงพยาบาลให้บริการตลอดเวลา   
  2. ด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

    ทุนประกันในกรณเีสียชีวิต  150,000 บาท 
    ทุนรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ   15,000 บาท ต่อปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพ :  บรรยากาศลานออกกําลังกายกลางแจ้ง วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพ :  อาคารฝึกพลศึกษา  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560 
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การพัฒนาลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย 
          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนใน 5 แห่ง  คือ 

1. วังท่าพระ เลขท่ี 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200 
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 
3. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เป็นพ้ืนท่ีต้ังของสํานักงาน

อธิการบดี และเป็นพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาการจัดการ (สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

4.  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขท่ี  1 ถนนชะอํา – ปราณบุรี ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 
5.  วิทยาเขตเมืองทองธานี เลขท่ี 80 ถนนป๊อปปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
(อาคารใหม่ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 
 



5500 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  60 พรรษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  (อาคารใหม่ของวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

 
 
 
 



5511 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ :  บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และทัศนียภาพของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  

 



5522 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ :  บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และทัศนียภาพของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ : บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และทัศนียภาพของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



5533 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
ภาพ : อาคารหลังแรก และทัศนียภาพของวิทยาเขต City Campus (เมืองทองธานี)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมีสํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทุกวิทยาเขต ได้แก่  

1. หอสมุดวังท่าพระ  เน้นการบริการสารสนเทศด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และโบราณคดี ให้บริการสืบค้นและ
บริการตา่ง ๆ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต  

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เน้นบริการสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมท้ังสารสนเทศทางด้านข้อมูลภาคตะวันตกของประเทศไทย  

3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน้นบริการสารสนเทศด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารจัดการ การพัฒนา
ชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการ SUP Entertainment จัดฉาย
ภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  

4. หอสมุดวิทยาเขต City Campus (เมืองทองธานี) เน้นบริการสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการ SUP 
Entertainment จัดฉายภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ : หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภาพ : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



5544 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 



5555 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ

พัฒนากิจกรรมสําหรับนักศึกษา และเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ คือ การพัฒนา
นวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  และการ
พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี เพ่ือบริการนักศึกษาและการ
บริหารจัดการองค์กรท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางกลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีมีความทันสมัยและความละเอียดสูง  

2.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SUnet ความเร็วสูงมากกว่า 10 Gigabits 
3.  ห้องเรียนท่ีทันสมัย 
4.  ห้องสมุดแหล่งให้บริการสารสนเทศท่ีทันสมัย ครอบคลุมศาสตร์วิชาการ 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะและ

การออกแบบ กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และครอบคลุมทุกวิทยาเขต 

5.  หอศิลป์ในทุกคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ และทุกวิทยาเขต 
5.  ระบบ SU e-Learning 
6.  ระบบ Digital Media for U-Learning 
7.  ระบบลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
8.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
9.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
10. ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
11. ระบบการจดัซ้ือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ MAC OS  (Ms I studio - 1) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

 
 



5566 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ภาพโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สําคัญ ประจําปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งาน FRESHY GAME 2017 
 



5577 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งานเปิดโลกชมรม ปีการศึกษา 2560 
 
 

 
ภาพ : กิจกรรมตักบาตร งานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561 

 



5588 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ภาพ : กิจกรรมมหาวิทาลัยศิลปากรร่วมเป็นจิตอาสา โครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว ประจําปี พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งานวันคลา้ยวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 

ภาพ : โครงการ “ศิลปากร ชะอํา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน คร้ังท่ี 1 “ว่ิงสาดศิลป์ รัน ฟัน อาร์ต 2018” ประจําปี พ.ศ. 2561 



5599 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
ภาพ : โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาคร้ังท่ี 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร"  ประจําปี พ.ศ. 2561 

 
ภาพ : โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาคร้ังท่ี 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร"  ประจําปี พ.ศ. 2561 
 



6600 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6611 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี
คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย และคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพ่ือทําหน้าท่ีในการ
กําหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัย และนโยบาย เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยระหว่างคณะวิชาและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้
นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในยุคประเทศไทย 4.0 ซ่ึงให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ โดย
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้าง
ผู้ประกอบการเร่ิมต้น และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม เพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial) โดยมอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) รวมท้ังการสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวและ
การสนับสนุน Startup ในมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ของประเทศ และ
เป็นสถาบันแม่ข่ายท่ีรับผิดชอบประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จํานวน 
30 สถาบัน เพ่ือสนับสนุนการวิจัยตามกรอบแนวทางการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

รวมท้ังยังเป็นหน่วยงานในการประสานงานให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพ่ือตอบโจทย์พ้ืนท่ีและได้
ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม
ด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Center) ภายใต้เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพ่ือทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา 
สนับสนุน ส่งเสริมนักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและศักยภาพของท้องถ่ิน ซ่ึงมีผลงานท่ีปรากฏอย่างประจักษ์ชัดดังนี้ 

 
เงินสนับสนุนเพื่อทุนวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับเงินทุนสนับสนุนสําหรับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวม 
184,074,798.74 บาท จําแนกเป็น เงินสนับสนุนภายใน เป็นเงิน 36,646,441.96 บาท (ร้อยละ 19.91) และเงินสนับสนุนจากภายนอก 
เป็นเงิน 147,428,356.78 บาท (ร้อยละ 80.09) คิดเฉลี่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็นจํานวน
เงิน 158,343.91 บาทต่อคน  

 
ตารางท่ี 7 เงินสนับสนุนเพื่อทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน* 

รายการ หน่วยนับ 
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

บาท 55,849,650.80 56,105,838.29 52,196,935.03 36,646,441.96 
(ร้อยละ) (31.19) (25.49) (26.28) (19.91) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 

บาท 123,219,423.36 164,005,058.32 146,437,479.92 147,428,356.78 
(ร้อยละ) (68.81) (74.51) (73.72) (80.09) 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด บาท 179,069,074.16 220,110,896.60 198,634,414.96 184,074,798.74 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจาํและนักวิจัย 
บาทต่อ

คน 
161,687.65 

 
195,393.61  

 
173,101.89 

 
158,343.91 

 
* ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปกีารศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6622 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

แผนภูมิท่ี 8 เงินสนับสนุนเพื่อทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 1,551 เร่ือง และงาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 559 ชิ้นงาน รวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 2,110 ผลงาน  

 
ตารางท่ี 8 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่* 

รายการ 
จํานวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร ่

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ผลงานวจิัยได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร ่ 890 1,346 1,487 1,551 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร ่ 389 390 300 559 

รวมผลงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับ
การตพีิมพ์และเผยแพร่ 

1,279 1,736 1,787 2,110 

* ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2560 
 

แผนภูมิท่ี 9 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.19% 25.49% 26.28% 19.91%

68.81%
74.51% 73.72% 80.09%

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

179,069,074.16

220,110,896.60
198,634,414.96

184,074,798.74

หน่วย : บาท 

69.59%
77.53% 83.21% 73.51%

30.41%

22.47% 16.79%
26.49%

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561

ผลงานวิจัยได้รับการตพิีมพ์และเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่

หน่วย : ผลงาน/ช้ินงาน 

1,279 

1,736 1,787

2,110



6633 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบัิตร และได้รับจดทะเบียนสทิธิบัตร 

มีผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 6 เร่ือง ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน 4 ผลงาน โดยมีผลงานอยู่ระหว่างขอย่ืนจด
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร จํานวน 10 เร่ือง  

 

 

ตารางท่ี 9 จํานวนผลงานท่ีได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
                                                                                                                                                                                            หน่วย : ผลงาน 

รายการ 
จํานวนผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร ่

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
จํานวนผลงานท่ีไดร้ับการจดทะเบียน 
อนุสิทธิบัตร 

4 5 5 6 

จํานวนได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 2 2 4 4 

จํานวนผลงานท่ีได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

6 7 9 10 

 

ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 จํานวนผลงานท่ีได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 10 ผลงานท่ีได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ.ศ. 2550-2561 

ประเภท 
สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร ของมศก.  

(ปี พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2561) 
จดแล้ว กําลงัย่ืนจด รวม 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (อายุคุ้มครอง 20 ปี นับจากวนัท่ีย่ืน) 3 46 49 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อายุคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันท่ีย่ืน) 32 48 80 

อนุสิทธิบัตร (อายุคุ้มครอง 6 ปี นับจากวันท่ีย่ืน ต่ออายุ 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี รวม 10 ปี) 33 19 52 

รวม 68 113 181  
ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

4 ชิ้นงาน, 66.67% 5 ชิ้นงาน, 71.43% 5 ชิ้นงาน, 55.56% 6 ช้ินงาน, 60.00%

2 ชิ้นงาน, 33.33%
2 ชิ้นงาน, 28.57%

4 ชิ้นงาน, 44.44%
4 ช้ินงาน, 40.00%

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561

จํานวนได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

6
7

9
10หน่วย : ผลงาน/ช้ินงาน 



6644 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ตารางท่ี 11 สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา หน่วยนับ 

จํานวนผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปี พ.ศ.
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ บทความ 474 557 554 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ” 9 29 25 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ” 158 159 232 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ” 15 12 17 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

” 38 1 0 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

” 14 0 0 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ผลงาน 8 5 6 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 บทความ 206 263 86 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ” 20 10 15 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

” 0 0 0 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

” 3 2 0 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ” 84 180 313 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ” 21 23 52 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

” 213 201 128 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

” 1 1 64 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงาน 35 4 4 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ” 2 0 0 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ” 24 32 35 

5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ” 0 0 0 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว เล่ม 13 2 4 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

” 8 6 16 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ชิ้นงาน 20 7 39 

7. งานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ” 139 199 236 

8. งานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ ” 71 49 116 

9. งานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ” 108 7 112 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ ” 52 38 56 

จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
(หน่วยนับ 
ชิ้นงาน) 

1,346 1,487 1,551 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
(หน่วยนับ 
ชิ้นงาน) 

390 300 559 

จํานวนผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ทั้งหมด  
(หน่วยนับ 
ชิ้นงาน) 

1,736  1,787  2,110   

ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปกีารศึกษา 2560 
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งบประมาณที่จดัสรรใหก้ับแผนงานวิจยั 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานวิจัย จากทุกแหล่งงบประมาณท้ังสิ้น เป็น

จํานวนเงิน 151,244,990 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของงบประมาณท้ังหมด เม่ือพิจารณาจําแนกตามประเภทของงบประมาณ พบว่า  
ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 20,548,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.59 ของงบประมาณแผนงานวิจัยท้ังหมด และจาก
งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 130,696,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.41 ของงบประมาณแผนงานวิจัยท้ังหมด และเม่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
ให้กับแผนงานวิจัยลดลง จํานวน 47,485.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.03 

 

ตารางท่ี 12 แสดงการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 13 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

การเพ่ิม / ลด 
(ปี พ.ศ. 2561-2560) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 (บาท) (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน 
39,818,400 39,818,400 32,069,000 44,381,300 20,418,800 

-23,962,500 -53.99 
(66 โครงการ) (58 โครงการ) (55 โครงการ) (56 โครงการ) (35 โครงการ) 

งบประมาณเงินรายได้  73,179,310 58,092,200 95,613,673 101,388,075 128,696,190 27,308,115 26.93 

รวม 112,997,710 97,910,600 127,682,673 145,769,375 149,114,990 3,345,615 2.30 
 

 
แผนภูมิท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
แผนงาน 

วิจัย 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนงบประมาณ 
แผนงานวิจัย 

ต่องบประมาณทั้งหมด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 113,242,000 2,685,160,200 4.22 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 122,014,710 2,979,954,700 4.09 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 141,565,273 3,593,075,400 3.94 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 151,292,475 3,654,427,500 4.14 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 151,244,990 3,610,903,760 4.19 

การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2561 - 2560 

- 47,485 - 43,523,740  

ร้อยละการเพ่ิมขึ้น -0.03 -1.19  

64.76% 59.33% 74.88% 69.55% 86.31%

35.24% 40.67% 25.12% 30.45% 13.69%

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

50,877,200
42,775,800

47,896,200
58,538,700

35,209,550

หน่วย : บาท 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 
โครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือดําเนินโครงการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2561  จํานวน 20,418,800 บาท รวมจํานวน 35 โครงการ โดยมีตัวอย่างโครงการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ท่ีสําคัญดังนี้  
 
ตัวอย่างโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต

ประชาชน 
- การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ท่ีผู้สูงอายุทําข้ึนเองสําหรับอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย  (คณะมัณฑนศิลป์) จํานวนงบประมาณ 1,000,000 บาท 
- การพัฒนาฟิล์มต้านเชื้อราพอลิเอทีลีนความหนาแน่นตํ่าผสมสารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร (คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จํานวนงบประมาณ 437,500 บาท 
- บทบาทของเจลแทนนินในฐานะสารรีดิวซิงก์ในกระบวนการหมักขยะแบบไร้ออกซิเจน (คณะวิทยาศาสตร์) จํานวน

งบประมาณ 450,000 บาท 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือให้เป็นสินค้าระดับ Premium OTOP เพ่ือตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 (สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) จํานวนงบประมาณ 1,166,000 บาท  
- ชุดโครงการ การขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสามารถ (คณะศึกษาศาสตร์) จํานวน

งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 

ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
- การหาสเปกตรัมรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์ (คณะวิทยาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 423,700 บาท 
- การพัฒนาระบบนําส่งและการประเมินผลของสารธรรมชาติต่อการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทิน (คณะ

เภสัชศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 850,000 บาท 
- การศึกษาและปรับปรุงความเสถียรของช้ันดูดซับแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ CH3NH3PbI3 ท่ีมีโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์

สําหรับสภาพอากาศของประเทศไทย (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  จํานวนงบประมาณ 782,850 บาท  
- ผลของการเสริมผงถ่านร่วมกับน้ําส้มควันไม้ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก สัณฐานวิทยาและจุลินทรีย์ใน

ลําไส้ และกลิ่นแอมโมเนียในมูลไก่เนื้อ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) จํานวนงบประมาณ 185,100 บาท 
- โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาพ้ืนผิววัสดุสําหรับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา 

: การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้เคร่ือง Domestic Flat Knitting Machine (คณะมัณฑนศิลป์) จํานวนงบประมาณ 425,000 บาท 
 

ตัวอย่างโครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
- การเพิ่มศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 (สถาบันวิจัยและ

พัฒนา) จาํนวนงบประมาณ 2,230,300 บาท 
 

ตัวอย่างโครงการวิจัยบูรณาการผ่านศูนย์/กลุ่มและ cluster วิจัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
- โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ : มหาวิทยาลัยวัยท่ีสาม คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะศึกษาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 2,000,000 บาท 
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ผลงานวจิัย นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาํ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ-ชาติ  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ได้รับรางวัล Mayor of Tosa Prizeจาก
โครงการ 10th KOCHI INTERNATIONAL 
TRIENNIAL EXHIBITION OF PRINT ประเทศ

ญี่ปุ่น 
 

 
รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ คณะจิตกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้รับ 
รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทภาพ

พิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับกรมศิลปากร โดยการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

 
อาจารย์สิริพร ด่านสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Paper 

Award จากผลงานวิจัยเร่ือง "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” เม่ือวันท่ี 12 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช สังกัดภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ด้าน
วิชาการ ชื่อผลงาน “สืบจากซาก” จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ วิจัย  (สกว . )  ประจํ าปี  2560 เ ม่ือ วัน ท่ี  23 
พฤษภาคม 2561 

 

 
 
 

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  พ่ึงประชา สังกัด

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
เด่น ด้านวิชาการ ชื่อผลงาน “งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ําหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําปี 2560 
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ประจําปี 2560 ระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเร่ือง “เสนาะเสียงซอสาม
สาย การบันทึกเสียงพร้อมบทวิเคราะห์และโน๊ตสากล” จัดโดย
สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษท่ี 5 โดยได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผลงานวิจัยดีเด่นทางทหารด้านหลักการ อันดับท่ี 2 ของประเทศ ประจําปี 2560  

    
 
 
 
 
 

ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Rubber Innovation Awards 2018 ผลงานที่ได้รับ (รางวัล
ชมเชย) : Gentamicin sulfate-loaded porous natural rubber films for wound dressing. (วัสดุแต่งแผลยางพาราที่มีความ
พรุนบรรจุยาเจนตามัยซินซัลเฟต) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา  

ภก.รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Outstanding poster presentation award จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง Vancomycin Dosage Optimization For Achieving PK/PD Target during the first 24-hour treatment of 
MRSA in critically ill patients Using Monte Carlo simulation method ในงานประชุม 34th International Annual 
Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd CUFPHS - RIKEN CDB Symposium "Advances in cellular and 
Molecular Biology"  

ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น 2561 (Nagai Award Thailand 2018) 
จากผลงานวิจัยเรื่อง Doxycycline hyclate-loaded bleached shellac in situ forming microparticle for intraperiodontal 
pocket locaI delivery โดยได้รับรางวัลจาก Professor Tsuneji Nagai, Chairman of Board of Trustees of the Nagai 
Foundation, Tokyo, Japan ในงานประชุม 34th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd 
CUFPHS - RIKEN CDB Symposium "Advances in cellular and Molecular Biology"  

ภญ.ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โดยจะรับรางวัลดังกล่าวในการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 9  

ภก .รศ .ดร .ธีรศักดิ ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร ับการ
คัดเลือกจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็น "นักวิจัย
ต้นแบบ 25 ปี สกว." โดยมีการจัดเสนอประวัติและผลงานวิจัยในงาน “25 
ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”  

ภก.รศ. ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสําหรับตรวจหาอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาท่ีมีประจุบวกในตํารับนําส่งยีน" ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
ภก. อ. ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล excellent oral presentation จากการนําเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง Herbal oil-encapsulated Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin/polyvinylpyrrolidone nanpfibers as 
alternative materials for oral candidiasis therapy ในงานประชุม The 1st international Conference on Natural 
Medicine: From Local Wisdom to International Research 

ภญ.อ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับรางวัล Best Poster Presenter Award จากผลงานวิจัยเรื่อง The 
study of infectious peritonitis and antimicrobial spectrum coverage of empirical therapy among patients 
undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis at a regional hospital in Thailand ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Yogyakarta ประเทศ 
Indonesia 
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ภก .รศ .ดร .ธนะเศรษฐ์ ง ้าวหิร ัญพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ ได ้ร ับรางวัลผลงานวิจ ัยดี จากสถาบันว ิจ ัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานวิจัยเรื่อง "การหาสูตรตํารับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่ : ลิโพโซม ไม
โครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพ่ือเพ่ิมการนําส่งทางผิวหนัง"  

ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จากผลงานวิจัยเรื่อง "Development and characterization in-situ forming microparticles and gels as drug" 
(การพัฒนาและการตรวจคุณลักษณะไมโครพาร์ทิเคิลและเจลก่อตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมและปลดปล่อยยาสําหรับรักษาโรคปริ
ทันต์อักเสบ)  

ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ EUDRAGIT AWARD 2016 จากผลงานวิจัย
เรื่อง Characterization of antimicrobial agent loaded Eudragit RS solvent exchange-induced in situ forming gels 
for peridontitis treatment  

ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม และ ภก.อ.สามารถ จํารัส อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปี 2560 ประเภททีมประชาชน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จากชิ้นงาน : เครือข่ายสังคมความร่วมมือเภสัชสนเทศ (DIS 
Collaborative Social Network) 

ภก.อ.ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล popular vote 
จากการนําเสนอผลงานการวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Fabrication and evaluation of mucoadhesive sandwich nanofiber 
patches containing clotrimazole for oral candidiasis application ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก คร้ังท่ี 18 (RGJ-Ph.D. Congress 18)  

ภก. รศ. ดร. สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และคณะ อาคารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 20 แห่ง ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) จากงานวิจัยเรื่อง "การ
เตรียมและประยุกต์ใช้เชลแล็กร่วมกับน้ํามันมะพร้าวดัดแปรเพิ่มโมโนลอรินเพื่อใช้เป็นสารเคลือบผิวที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ" จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ภญ.รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ได้รับรางวัล FAPA Ishidate Award ปี 2016 สาขา Pharmaceutical Research จาก 
The Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 

 
รศ. ดร.สาโรช พูลเทพ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยท่ีสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ จากผลงานวิจัยเร่ือง 
"การปรับปรุงวงจรขับหลอดไฟแอลอีดีเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ" ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2561 ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ 

 
ผศ. ธํารงค์ศักด์ิ นิ่มอนุสสรณ์กุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Winner of the 37th Mini Print International 
of Cadaques, 2017 ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน Loka-Lokuttara จากการ
ประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ MiniPrint de Cadaqués คร้ังท่ี 37 ประเทศสเปน 
โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่าพันชิ้น จากศิลปิน 659 คน ใน 56 ประเทศท่ัว
โลก และได้รับเชิญจัดแสดงผลงานเด่ียวของศิลปินผู้ชนะเลิศ ระหว่างวันท่ี 4 - 10 
สิงหาคม 2561 ท่ี Taller Galeria Fort เมือง Cadaques ประเทศสเปน 

       
 

อ. ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai 
Alphabet” ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design 
Exhibition” ระหว่างวันท่ี 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ Namseoul University 
ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย The Korea Association of Art & Design  
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ศูนย ์สถาบัน สาํนัก คณะวชิา และหน่วยงานที่ให้บริการวชิาการ 
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซ่ึงกําหนดประเด็นเป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการเพ่ือ

ถ่ายทอดให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนา แก้ไขปัญหา หรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมท้ังการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเพ่ือสร้างระบบ และกลไกการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ และมีการร่วมมือและสร้างเครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับชุมชน และท้องถ่ินในภูมิภาคตะวันตก รวมท้ังกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคอ่ืน ๆ  

 
โดยหน่วยงานภายใน/ เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ท่ีจัดโครงการ/ กิจกรรมให้บริการวิชาการกับสังคมมีหลากหลายแหล่ง  ได้แก่  
- คณะวิชาต่าง ๆ   
- สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละวิทยาเขต และหอศิลป์ของคณะวิชาในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ หอ

ศิลป์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์   
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” หน่วยเครือข่าย

เภสัชสนเทศ “ประชานาถ”   
- สํานักบริการวิชาการ  
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
- ศูนย์คอมพิวเตอร์   
- หอสมุดในทุกวิทยาเขต 
- หอศิลป์ของคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ และหอศิลป์ของมหาวิทยาลัย  
- ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา   
- ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี  
- ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี  
- ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคณะวิทยาการจัดการ   
- สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก (เรือนทับเจริญ) 
- ศูนย์ออกกําลังกายแบบครบวงจร “SU.ED.Fitness.Center” 
- สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
- ห้องแสดงดนตรี “หอดนตรี ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ”  
- ศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Center)  
- ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH)) เป็นต้น 

 
การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดฝึกอบรม การจัดงานประชุมสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ การจัด

ประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติและระดับชาติ  การจัดทัศนศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ การวิจัยและบริการวิชาการท่ี
ส่งเสริมงานท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม งานธุรกิจและงานวิจัยเชิงพาณิชย์ พร้อมท้ังให้บริการในฐานะท่ีปรึกษาตามความต้องการของชุมชน
ในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการส่ือสารโทรคมนาคม  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการ
ท่องเท่ียว สาขาพัฒนาเมือง สาขาการบริการสุขภาพ และสาขาด้านศิลปะและการออกแบบท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



7733 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

งบประมาณที่ได้จัดสรรให้กับแผนงานบริการวิชาการแก่สงัคม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม จากทุกแหล่ง

งบประมาณเป็นจํานวนเงิน 52,493,550 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของงบประมาณท้ังหมด เม่ือพิจารณาจําแนกตามประเภทของ
งบประมาณ พบว่า  ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 32,156,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.32 ของงบประมาณแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมทั้งหมด และจากงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 20,282,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.68 ของงบประมาณแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมทั้งหมด และเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมลดลง จํานวน 11,099,150 บาท หรือลดลงร้อยละ 17.47 

 
ตารางท่ี 14 แสดงการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

การเพ่ิม / ลด 
(ปี พ.ศ. 2561-2560) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 (บาท) (ร้อยละ) 

งบประมาณแผ่นดิน 
24,273,600 24,273,600 29,041,200 24,424,900 14,926,800 -9,498,100 -38.89 
(57 โครงการ) (48 โครงการ) (56 โครงการ) (51 โครงการ) (52 โครงการ)   

งบประมาณเงินรายได้  26,603,600 18,502,200 18,855,000 34,113,800 20,282,750 -13,831,050 -40.54 

รวม 50,877,200 42,775,800 47,896,200 58,538,700 35,209,550 -23,329,150 -39.85 
 
 

ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
แผนงาน 

บริการวิชาการ 
แก่สังคม 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนงบประมาณ 
แผนงาน 

บริการวิชาการฯ 
ต่องบประมาณทั้งหมด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 48,877,200 2,685,160,200 1.82 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 42,775,800 2,979,954,700 1.44 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 47,896,200 3,593,075,400 1.33 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 63,538,700 3,654,427,500 1.74 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52,439,550 3,610,903,760 1.45 

การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2561 - 2560 

- 11,099,150 - 43,523,740 
 

ร้อยละการเพ่ิมขึ้น -17.47 -1.19 
 

47.71% 56.75% 60.63% 41.72%
42.39%

52.29% 43.25%
39.37% 58.28%

57.61%

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

50,877,200

42,775,800
47,896,200

58,538,700

35,209,550

หน่วย : บาท 



7744 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ท้ังสิ้น 

14,926,800 บาท รวมจํานวน 52 โครงการ โดยมีโครงการบริการวิชาแก่สังคมที่สําคัญ ดังนี้ 
 
กลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ 

- โครงการ "สัมมนาอบรมความรู้ด้านทฤษฎีศิลป์สําหรับอาจารย์ผู้สอนทัศนศิลป์ ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ" (คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)  จํานวนงบประมาณ 1,350,000 บาท 

- โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "สถาปัตยปาฐะ" (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 600,000 บาท 
- โครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร (คณะดุริยางคศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 720,000 บาท 
- โครงการยุวสถาปนิกอาสาเพ่ือพัฒนาชนบท (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 150,000 บาท 
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สู่การสร้างบุคคลต้นแบบ (คณะ

มัณฑนศิลป์) จํานวนงบประมาณ  850,000 บาท 
 

กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 
- ค่ายฟิสิกส์กับชีวิตประจําวัน (คณะวิทยาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 147,000 บาท 
- โครงการอบรมการจําลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

จํานวนงบประมาณ 300,000 บาท 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งชนิดหวานน้อย และการเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการกลยุทธ์

ขับเคล่ือนการตลาด (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จํานวนงบประมาณ 120,000 บาท 
- โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) จํานวนงบประมาณ 480,000 บาท 
- ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน รุ่นท่ี 5 (คณะวิทยาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 154,000 บาท 
- ชุดโครงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางสัตว์น้ําตามวิถีเกษตรอย่างย่ังยืน (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) จํานวน

งบประมาณ 190,000 บาท 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางวิชาการ 

วิจัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทคโนโลยีการเกษตรในเชิงพ้ืนท่ี (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
จํานวนงบประมาณ 60,000 บาท 

- โครงการความรู้เร่ืองยาและการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น (คณะเภสัชศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 600,000 บาท 
 
กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

-  โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5th International Conference on Education 
(ICE 2018) “Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education” (คณะ
ศึกษาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 500,000 บาท 

- โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดเพชรบุรี (คณะวิทยาการจัดการ) จํานวนงบประมาณ 240,000 บาท 
- โครงการทักษะเชิงวัฒนธรรม: การจัดการเรียนรู้เร่ืองพหุวัฒนธรรมสําหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  (คณะ

ศึกษาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 170,000 บาท 
- โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษท่ี 21 (คณะ

ศึกษาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 70,000 บาท 
- โครงการ ค่ายสืบสานสังคีตศิลป์ไทย คร้ังท่ี 6 : การเรียนรู้และบูรณาการเชิงสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน (คณะอักษร

ศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 100,000 บาท 
- โครงการเพ่ิมพูนทักษะการวิจัยในงานโบราณคดีภาคสนาม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ (คณะ

โบราณคดี) จาํนวนงบประมาณ 200,000 บาท 
เป็นต้น 
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ภาพ : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เย่ียมชม
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ตึก INC2 Tower C ชั้น 9 อุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
เม่ือวันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม 2561 

 

ภาพ : พิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง (Creative Innovation Center) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ณ เรือน
ทับเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สาํคัญที่มหาวทิยาลัยดําเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH)) 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

จุดมุ่งหมายให้ศูนย์เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางอาหาร มุ่งเน้น
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ (Startup) และ
เชื่อมโยงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือก่อให้เกิด
นวัตกรรมทางอาหาร ซ่ึงให้ศูนย์ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาวะ และด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย   

2. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอาหาร ท้ังอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโลก 

3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางอาหาร
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางอาหาร 
5. เป็นหน่วยงานจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง

งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหาร อาหารเพื่อสุขภาวะ และด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันต้ังอยู่ ณ ตึก INC2 Tower C ชั้น 9 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  
 
การจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (Creative Innovation Center) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับ University Creative Counsel Network และ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดพิธีเปิดศูนย์
นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง (Creative Innovation Center) ภายใต้
โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ศูนย์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกับพ้ืนท่ี ชุมชน 
และท้อง ถ่ิน  สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของพ้ืนท่ี ชุมชน และ
ท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
วิชาการ ให้คําปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี ชุมชน และท้องถ่ินให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
ยกระดับองค์กรชุมชนและท้อง ถ่ินให้เ ข้มแข็งและมี
ความสามารถในการแข่ง ขันอย่าง ย่ัง ยืน  โดยพ้ืนท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 8 จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัด
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
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โครงการเส้นทางแห่งความสุข 
มหาวิทยาลัยจัดทําข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) จัดทําบันทึกข้อตกลงท่ีว่าด้วยการ

จัดทําโครงการเส้นทางแห่งความสุข โดยการร่วมมือกันคร้ังนี้ ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางด้านงานวิจัย การนําองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรม โดยประเด็นสาระสําคัญ คือ ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่อง ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง ซ่ึงการลงนามความร่วมมือในคร้ัง
นี้ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีขอบเขตการวิจัยองค์รวมในทุกมิติ 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัยประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 
การวิจัยด้านเอกสารโบราณ การวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่าง  การวิจัยข้อมูลชาติพันธ์ุและวิถีชุมชน ด้วยตระหนักถึงศักยภาพของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีองค์ความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีระยองได้อย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : พิธีการจัดทําบันทึกข้อตกลงโครงการเส้นทางแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) (GC)  ณ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 
 
โครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีครบวงจร 
มหาวิทยาลัยจัดทําข้อตกลงร่วมกันกับจังหวัดเพชรบุรี และหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี จัดทําบันทึกข้อตกลงท่ีว่าด้วยการสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ของ
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมระดมพลสร้างแผนปักหมุดโมเดล "บ้านเพชรเพลินดิน" ยกระดับ
การท่องเที่ยวสู่คุณภาพชีวิตชุมชน 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : พิธีการจัดทําบันทึกข้อตกลงโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีครบวงจร ของมหาวิทยาลัยกับจังหวัดเพชรบุรี และ

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมไมด้า ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2561 
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งานทับแก้ววิชาการ ครั้งท่ี 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์  

มหาวิทยาลัยจัดงานทับแก้ววิชาการ คร้ังท่ี 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้หัวข้อ“จากเร่ิมต้นอย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Form Creative Startup to Sustainable 
Development) เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนคณะวิชาและหน่วยงานนําองค์ความรู้ของคณะวิชาหรือหน่วยงานมาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิชาต่างๆ การสาธิตภาพวาดเหมือน 
การปั้นสดรูปเหมือน งานประติมากรรม นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจให้คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยจัดงานระหว่าง
วันท่ี 27-29 สิงหาคม 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งานทับแก้ววิชาการ คร้ังท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร 
ะหว่างวันท่ี 27-29 สิงหาคม 2561 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  ตระหนักถึงบทบาทความเป็นสถาบันการศึกษาศิลปะและ
ผู้นําทางด้านศิลปะที่ควรนําองค์ความรู้ทางศิลปะบูรณาการร่วมกับศาสตร์ต่างสาขา เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม ในแนวทางท่ี
สร้างสรรค์และปลูกจิตสํานึกให้ผู้รับบริการ ตระหนักเห็นความสําคัญในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และหน่วยงานหลักของคณะ
จิตรกรรมฯ ท่ีดําเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน คือ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ และหอศิลป์บรมราชกุมารี 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยในปีการศึกษา 2560 หอศิลป์บรมราชกุมารี ได้ดําเนินการจัดนิทรรศการท้ังสิ้น จํานวน 
20 นิทรรศการ เช่น 

 
นิทรรศการ  - นิทรรศการ สง่เสด็จ [In Loving Remembrance]  ผลงานศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ คร้ังท่ี 34 

  จัดแสดงระหว่าง 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 
นิทรรศการ  - นิทรรศการ ภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ ในหลวงรัชกาลท่ี 9  
   เขียนโดย นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เป็นผลงานท่ีย้ายจากกําแพง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

  จัดแสดงระหว่าง 1 - 11 พฤศจิกายน 2560 
นิทรรศการ  - นิทรรศการ 2017 PACIFIC RIM [นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ]  

  จัดแสดงระหว่าง 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 
นิทรรศการ  - นทิรรศการภาพพิมพ์เพ่ือคุณ คร้ังท่ี 5 “Fire Five” 
    ผลงานโดย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ของภาควิชาภาพพิมพ์ 

  จัดแสดงระหว่าง 5 – 28 เมษายน 2561 
  คุณธนบดี ทองคํา ประธานในพิธี 

นิทรรศการ  - นิทรรศการ จาก โครงการศิลปิน – ศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 
  มี 2 กิจกรรม (กิจกรรมท่ี 1 เป็นการบรรยายวิชาการ กิจกรรมท่ี 2 เป็นนิทรรศการเผยแพร่) 
  ผลงานท่ีนํามาจัดแสดง ประกอบด้วย ผลงานของ นักศึกษา และศิลปินท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
  จัดแสดงระหว่าง 5 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561  

นิทรรศการ  - นิทรรศการ 7 องศา ผลงานศลิปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2560 
 จัดแสดงระหว่าง 4 – 25 พฤษภาคม 2561 และกิจกรรมเสวนาศิลปะ “แนวทางการเป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ีเข้าสู่วงการ

ศิลปะนานาชาติ” โดยคุณพงษ์ชัย จินดาสุข ประธานในพิธี 
นิทรรศการ  - นิทรรศการ รวบรวมผลงานสะสมของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  จัดแสดงระหว่าง 7 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2561 
  เป็นต้น 
 

โครงการบริการทางวิชาการ "บทบาทประติมากรรมในศตวรรษท่ี 21" โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ภายในงานมีการจัดสัมมนาวาชาการทางด้านประติมากรรม ในหัวข้อดังนี้ 

- บรรยายประกอบการสาธิตการทํางานของเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ  โดย ผู้ประกอบการ/ตัวแทนจําหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
- บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยี AR & VR กับงานประติมากรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และ นายพู

ลพล  อนวัชพงศ์พันธ์ 
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 15 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร นครปฐม 

 
 
 
 
 
ภาพ : โครงการบริการทางวิชาการ "บทบาทประติมากรรมใน
ศตวรรษท่ี 21" เม่ือวันท่ี 15 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์บรม
ราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร นครปฐม โดยคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 



7799 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

Seminar and Workshop Establishment of the Network for Safeguarding and Development of the Cultural 
Heritage in the Mekong Basin Countries โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับ Institute of UNESCO World Heritage (JSPS Core-to-Core Program “Establishment of the 
Network for Safeguarding and Development of the Cultural Heritage in the Mekong Basin Countries”), มหาวิทยาลัยวาเซ
ดะ  ประเทศญ่ีปุ่น และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  ได้จัดงาน  Seminar and Workshop Establishment of the 
Network for Safeguarding and Development of the Cultural Heritage in the Mekong Basin Countries  ในระหว่างวันท่ี 16 – 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดต้ัง
เครือข่ายเพื่อคุ้มครองและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในประเทศลุ่มน้ําโขงหัวข้อ : ประเด็นปัญหาและความท้าทายในอนาคตของมรดกโลก
และฐานรากเมือง / เมือง: การสร้างข้ันตอนสําคัญต่อการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ การประชุมสุดยอดเมืองในประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีเมืองเสียมราฐ, ฮิว, จําปาสัก, อยุธยาและปะยู  โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศในภูมิภาค
อาเซียนเข้าร่วมในคร้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งาน  Seminar and Workshop Establishment of the Network for Safeguarding and Development of the Cultural 
Heritage in the Mekong Basin Countries เม่ือวันท่ี 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
โครงการกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ 

(นิทรรศ การศิลปนิพนธ์ ครั้งท่ี 48 “303 อัตรา" 303 ATTRA Thesis Exhibition”) โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหว่างวันท่ี 19 – 24 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)  โดยหมายเลข 303 คือ จํานวนเด็กนักศึกษาฯท่ี
กําลังจะจบ และเป็นอัตรางานท่ีว่าง ภายในงานแบ่งผลงานออกเป็น 7 ตําแหน่ง คือ Fashion (นักออกแบบเคร่ืองแต่งกาย) , Jewelry (นัก
ออกแบบเคร่ืองประดับ) , Ceramics (นักออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา) , Applied (นักออกแบบประยุกต์ศิลป์) , Products (นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) , Viscom (นักออกแบบนิเทศศิลป์) , Interior (นักออกแบบตกแต่งภายใน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ฯ  
(นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คร้ังท่ี 48 “303 อัตรา" 303 ATTRA Thesis Exhibition”)  

เม่ือวันท่ี 19 – 24 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ หัวข้อ “ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอื่น ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์” 
โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เพ่ือเป็นเวทีเสนอผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ยอมรับ เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ระหว่างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับนักวิชาการด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือ
วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพ : โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ หัวข้อ “ศูนย์กลาง-ชายขอบ ตัวตน-คนอ่ืน ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์”  
ปีการศึกษา 2560 เม่ือวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
โครงการ “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันท่ี 

27 - 29 สิงหาคม 2561 ภายใต้แนวความคิดท่ีว่า "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิทัล" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมีความรอบรู้เห็นความสําคัญ และความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการ“สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เม่ือวันท่ี 27 - 29 สิงหาคม 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการเภสัชวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเภสัชวิชาการ ปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบริการ
แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  กิจกรรมฐานและนิทรรศการ   กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น  และการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการเภสัชวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2560 เม่ือวันท่ี 28-30 สิงหาคม 2560 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

โครงการอบรมการจําลอง กระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME และกลุ่มผลิต
สินค้า OTOP การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดหวานน้อย การเพ่ิมสรรถนะในการจัดการกลยุทธ์ขับเคล่ือน
การตลาด การดําเนินโครงการการสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหาร เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี  และการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมจากนมแพะของหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี รวมท้ังให้การ
บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบการใช้เครื่องมือ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : โครงการอบรมการจําลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Aspen Plus การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME  

และกลุ่มผลิตสินค้า OTOP และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งชนิดหวานน้อย  
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการ “สุดขอบ 3D ทีวี 3 แผ่นดิน” (สุดขอบ 3 Districts) โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้จัดโครงการ “สุดขอบ 3D ทีวี 3 แผ่นดิน” (สุดขอบ 3 Districts) เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ณ O.P. PLACE เจริญกรุง 38 ใน
งานมีการแสดงจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เอกวิทยุและโทรทัศน์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตซ่ึงเป็นการประมวลความรู้ท้ังหมดท่ีได้รับ
การถ่ายทอดจากหลักสูตรออกมาเป็นโครงงานวิทยุ/โทรทัศน์ หนึ่งคนหนึ่งโครงงาน โดยสรุปแยกเป็นกลุ่มงานได้สามกลุ่มหรือ 3D คือ กลุ่ม 
shock กลุ่ม chill และกลุ่ม chic ส่วน 3 แผ่นดินก็น่าจะมาจากรุ่นว่าท่ีบัณฑิตรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกท่ีต้องเรียนใน 3 วิทยาเขต คือ ท่ีวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ชะอํา เพชรบุรี ศูนย์ประสานงานคณะฯ อาคาร CAT Telecom บางรัก กทม. และ อาคาร City Campus 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี ในงานนอกจากมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเสวนาเร่ืองน่าสนใจในแวดวงวิทยุโทรทัศน์
แล้วก็มีศิษย์เก่ามาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพด้านนี้ในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป  

 
      
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการ “สุดขอบ 3D ทีวี 3 แผ่นดิน” (สุดขอบ 3 Districts)   
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ณ O.P. PLACE เจริญกรุง 38 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
โครงการ “เสวนาทางวิชาการบุพเพสันนิวาส ว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยา” โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัด

โครงการ “เสวนาทางวิชาการบุพเพสันนิวาส ว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยา” เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจทาง
ประวัติศาสตร์แก่ผู้สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้เปิดงาน และเสวนาวิชาการ
โดย อ.วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และ รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เป็นวิทยากร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการ “เสวนาทางวิชาการบุพเพสันนิวาส ว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยา” เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฎ 
คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



8833 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับกองบริการการศึกษา 
และคณะวิชาต่างๆ (คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยผ่านทางเครือข่ายซ่ึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่ายภาคกลางตอนล่าง) เป็นผู้ประสานงาน  ท้ังนี้โครงการนี้มุ่งเน้นความสําคัญของการส่งเสริมบทบาทให้
สถาบันอุดมศึกษาทําหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยในส่วนของคณะ
ศึกษาศาสตร์  รับผิดชอบดําเนินการจัดโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนในยุค Thailand 
4.0” และรับผิดชอบ 8 โรงเรียน  ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  2) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  3) โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 4) 
โรงเรียนวัดบางหลวง  5) โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  6) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  7) โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  และ 8) 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ การดําเนินโครงการ มี 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1) จัดอบรมให้ความรู้แก่คุณครู  ระยะท่ี 2) คุณครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จะทําแผนการจัดการเรียนรู้  ระยะท่ี 3) นิเทศติดตามครู และระยะท่ี 4) นําเสนอ/สะท้อนผลการปฏิบัติงานและสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งท่ี 16 โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นําโดย ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมนักศึกษาจํานวน 15 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล คร้ังท่ี 16” ระหว่างวันท่ี 
6 - 9 เมษายน 2561 จัดข้ึนโดยโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพ่ือปลูกฝัง และสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนได้
รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ฐานทัพเรือพังงา ตําบลลําแก่น 
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล คร้ังท่ี 16 เม่ือวันท่ี 6 - 9 เมษายน 2561 ณ อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36  
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฐานทัพเรือพังงา ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 



8844 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

การประชุมวิชาการและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ SUIC International Conference & Exhibition 
มหาวิทยาลัยศิลปากรนําโดยวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดประชุมวิชาการและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ SUIC International 

Conference & Exhibition ในระหว่างวันท่ี 19-20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยต่างๆ นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยภายในงานได้จัดให้มี
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ 
Professor David Roberts เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายชัย
ณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และ Mr. Alain Sebban ประธานสถาบัน Vatel Business School ประเทศฝร่ังเศส เข้า
ร่วมพิธีเปิด 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : การประชุมวิชาการและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ SUIC International Conference & Exhibition  
เม่ือระหว่างวันท่ี 19-20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การอนุรักษ์ภาพวาด" 
มหาวิทยาลัยศิลปากรนําโดยวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การอนุรักษ์ภาพวาด" โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Applied Arts Institute of Conservation เวียนนา ออสเตรีย จํานวน 2 ท่าน เป็นวิทยากร ในระหว่าง
วันท่ี 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคคลท่ัวไปและบุคลากรของกรม
ศิลปากรภายใต้บันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศลิปากรและกรมศิลปากร  

 

  
ภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การอนุรักษ์ภาพวาด"  

เม่ือวันท่ี 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



8855 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

การแสดงดนตรีโดยวง FEROCI Philharmonic Winds เนื่องในโอกาส 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรนําโดยคณะดุริยางคศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโตเกียว มูลนิธิเจแปน เอเชีย เซ็นเตอร์ และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต 130th Anniversary of Japan 
– Thailand Relations Concert บรรเลงโดยวง FEROCI PHILHARMONIC WINDS ซ่ึงเป็นวงคณาจารย์และนักศึกษาของคณะดุริยางค
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และมีศิลปินรับเชิญ คือ Yamanaka Nobuto (Shamisen) อาจารย์อานันท์ นาคคง (ซออู้) และอาจารย์สมนึก 
แสงอรุณ (ขลุ่ยและปี่ไทย) โดยมีจัดการแสดงดนตรี จํานวน 2 รอบ คือ วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และในวันอังคารท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ Tama Shiminkan Concert Hall ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 1  (National Youth Design Awards ครั้งท่ี 1) 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ประชารัฐรัก

สามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีให้การสนับสนุนการจัดงาน National Youth Design 
Awards คร้ังท่ี 1 ของคณะมัณฑนศิลป์ ซ่ึงได้รับการตอบรับจากนักศึกษาหลากหลายสถาบันท่ัวทุกภูมิภาคสมัครส่งผลงานเข้าประกวดมาก
ถึง 326 ผลงาน มีผลงานเข้ารอบ 46 ผลงาน และได้รับรางวัลรวม 12 ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ : กิจกรรมคอนเสิร์ต 130 th Anniversary of Japan – Thailand Relations Concert  เม่ือวันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560  
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยคณะดุริยางคศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาพ : โครงการประกวดออกแบบ
ระดับเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 1   
(National Youth Design Awards 
คร้ังท่ี 1)  
โดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 



8866 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

งบประมาณที่ได้จัดสรรให้กับแผนงานศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากทุกแหล่ง

งบประมาณ เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 33,590,500 บาท  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของงบประมาณท้ังหมด เม่ือพิจารณาจําแนกตามประเภทของ
งบประมาณ พบว่า  ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 19,512,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.09  ของงบประมาณแผนงานศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังหมด และจากงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 14,078,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.91  ของงบประมาณแผนงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังหมด  และเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลดลง จํานวน 8,229,200 บาท 
หรือลดลงร้อยละ 19.68 

   

ตารางท่ี 16 แสดงการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 

 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจัดสรรเพื่อดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
แผนงาน 

ศาสนาศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนงบประมาณ 
แผนงานศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม  
ต่องบประมาณทั้งหมด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27,918,400 2,685,160,200 1.04 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 35,502,200 2,979,954,700 1.19 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 40,863,100 3,593,075,400 1.14 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 41,819,700 3,654,427,500 1.14 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 33,590,500 3,610,903,760 0.93 
การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2561 - 2560 
- 8,229,200 - 43,523,740 

 
ร้อยละการเพ่ิมขึ้น -19.68 -1.19 

 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  

การเพ่ิม / ลด 
(ปี พ.ศ. 2559-2560) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 บาท ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 
19,238,700 
(38 โครงการ) 

19,238,700 
(41 โครงการ) 

19,238,700 
(43 โครงการ) 

18,998,700 
(40 โครงการ) 

18,998,700 - - 
(43 โครงการ)   

งบประมาณเงินรายได้  9,679,700 9,250,300 14,129,300 15,211,600 14,078,400 -1,133,200 -7.45 

รวม 28,918,400 28,489,000 33,368,000 34,210,300 33,077,100 -1,133,200 -3.31 

66.53% 67.53% 57.66% 55.54% 57.44%

33.47% 32.47%
42.34% 44.46% 42.56%

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

28,918,400 28,489,000

33,368,000 34,210,300 33,077,100

หน่วย : บาท 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรมในรอบปี 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นเงินท้ังสิ้น 18,998,700 บาท รวมจํานวน 43 โครงการ ซ่ึงมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญดังนี้ 

- โครงการ การสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการเรียนการสอนสังคมศึกษา  กรณีศึกษาประเพณีลาว
โซ่งบ้านดอนทราย  ตําบลสระกระเทียม  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม (คณะศึกษาศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 100,000 บาท 

- โครงการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (คณะเภสัชศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 100,000 บาท 
- โครงการสืบสานงานช่างศิลป์ "พวงมโหตร" (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) จํานวนงบประมาณ 200,000 บาท 
- โครงการสืบสานงานปูนปั้นเมืองเพชร (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) จํานวนงบประมาณ 200,000 บาท 
- โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 (หอศิลป์) จํานวนงบประมาณ 3,300,000 บาท 
- สนามจันทร์คันธรรพ  คร้ังท่ี 6 “วรรณคดีคีตา” (คณะอักษรศาสตร์) จํานวนงบประมาณ 120,000 บาท 
- โครงการฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายแดนอาเซียน (ระยะท่ี 2) (คณะโบราณคดี) จํานวนงบประมาณ 

160,000 บาท 
- โครงการครูอาสาสถาปัตย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและศิลปสถาปัตยกรรมไทยแก่เยาวชน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

จํานวนงบประมาณ 150,000 บาท 
- โครงการประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคตะวันตก (คณะโบราณคดี) จํานวนงบประมาณ 110,000 บาท 
เป็นต้น 

 
บุคลากรที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า หรือคณาจารย์ทางด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องใน

ระดับประเทศ 
ในปีการศึกษา 2560 บุคลากรท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า หรือคณาจารย์ทางด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องใน

ระดับประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2560 จํานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. นายสมศักด์ิ เชาวน์ธาดาพงศ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)   
2. นายศราวุธ ดวงจําปา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)  
3. นายเสวต เทศน์ธรรม ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)  
4. นายสมชาย แก้วทอง ได้รับยกย่องเชิดชเูกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น)  
5. นายเทพศิริ สุขโสภา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 

  
อาจารย์ ดร.ทัศนา นาควัชระ ได้รับรางวัล PREM ROLE MODEL: GLOBAL CITIZEN MUSICIAN บุคคลตัวอย่างท่ีประสบ

ความสําเร็จและโดดเด่นในสาขาวิชาชีพ 
 รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์  ได้รับรางวัล “รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี 2561 ประเภทบุคคล จาก
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 อาจารย์อานันท์ นาคคง ได้รับแต่งต้ังจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกําธร กุลชล ได้รับการแต่งต้ังจากราชบัณฑิตยสภา ให้เป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมออกแบบชุมชน สํานักศิลปกรรม 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ตัวอย่างโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีส่ําคัญที่มหาวทิยาลยั ดําเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 64  
โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64  ประจําปี 2561 โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอก ได้จัด

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 และจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ มีผู้
เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 1,000 คน และได้ทําการจัดแสดงนิทรรศการสัญจรในส่วนภูมิภาค จํานวน 7 สถาบัน ได้แก่  1) หอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  2) หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 3) หอศิลป์จําปาศรี 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จั งหวัดมหาสารคาม  4)  หอศิลปวัฒนธรรม  สํานัก วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5) หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 6) หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ 7) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา หรือ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 
5,000 คน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64  ประจําปี 2561 โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอก 
 

โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 35 
โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 35 ประจําปี 2561 โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคี

ภายนอก ได้จัดประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 35 และจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ 
จํานวน 1,000 คน (ในส่วนกลาง) และได้ทําการจัดแสดงนิทรรศการสัญจรในส่วนภูมิภาค จํานวน 7 สถาบัน ได้แก่  1) หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  2) หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 3) หอศิลป์จําปาศรี สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4) หอศิลปวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 5) หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 6) หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ 7) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรือ หอศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 4,000 คน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 35  ประจําปี 2561 โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอก 



9900 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 โครงการการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งท่ี 19  
โครงการการแสดงศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19 โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดประกวดศิลปะ

เคร่ืองปั้นดินเผาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19 และจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จํานวน 203 คน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19 ประจําปี 2561 โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

โครงการศิลปกรรมไทย ครั้งท่ี 17  
 โครงการศิลปกรรมไทย ครั้งท่ี 17  โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอก ได้จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ : 
สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย 2 นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ exposed 
: up-and-coming artists project ของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความร่วมมือกับ WTF Gallery and Cafe' เป็นพ้ืนท่ีจัด
แสดงนิทรรศการท้ัง 6 นิทรรศการ ได้แก่ 
  นิทรรศการท่ี 1 โดย พรภพ สิทธิรักษ์ และ ประเสริฐ ยอดแก้ว 
  นิทรรศการท่ี 2 โดย ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล และ ธนรัช สิริพิเดช 
  นิทรรศการท่ี 3 โดย ณัฐพล สวัสดี และ ย่ิงยศ เย็นอาคาร 
  นิทรรศการท่ี 4 โดย ดุษฎี ฮันตระกูล และ ภาคินี ศรีเจริญสุข 
  นิทรรศการท่ี 5 โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธ์ิ และ ธณัฐชัย บรรดาศักด์ิ  

  นิทรรศการท่ี 6 โดย มิติ เรืองกฤตยา และ DHYAN HO 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : การจัดนิทรรศการศิลปกรรมไทย คร้ังท่ี 17  โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2561 
โครงการวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2561  โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์ และคณะวิชากลุ่มสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ 

ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดนิทรรศการร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระ
ศรี ประจําปี 2561  ได้แก่ การจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 35 นิทรรศการ นัยแสง Luminous ผ่านผลงานของ 6 
ศิลปิน ในคลังสะสมของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ปรีชา เถาทอง , สุวิชาญ เถาทอง , ผ่อง เซ่งกิ่ง อารยา ราษฎร์
จําเริญสุข และ อัศนีย์ ชูอรุณ ภายใต้โครงการนิทรรศการศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งท่ี 3 นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คร้ังท่ี 35 นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ และจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การแสดง
ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เร่ือง “รอมแพงวิจารณ์รอมแพง ในภาพเงาของบุพเพสันนิวาส” โดยนางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (นามปากกา รอมแพง) 
การมอบทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี คร้ังท่ี 18  การทําบุญตักบาตร การแสดงดนตรี โดยคณะดุริยางคศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรม 126 ศิลปิน เขียนรูปศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และพิธีรําลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : งานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2561 โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์ และคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



9922 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ประจําปี 2560 
โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอก ได้จัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ 

“ศักยภาพของไทยและความพร้อมในการเป็นผู้นําและการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน” ประกอบด้วยการจัด
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย The Enmeshed และนิทรรศการ MONGKUT โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย The Enmeshed และนิทรรศการ MONGKUT   

โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
การจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 33 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand" 
การจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 33 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand" โดยหอศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอกบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ได้จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 33 และจัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลงาน โดยจัดแสดงนิทรรศการ ในระหว่างวันท่ี 27 -28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : การจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 33 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand"  

โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับภาคีภายนอกบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 



9933 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะ เพ่ือชุมชนโดยรอบ 
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะ เพ่ือชุมชนโดยรอบ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะภาพพิมพ์ 

ผลงานศิลปกรรมต้นแบบภาพพิมพ์สามมิติ  กิจกรรม เรียนรู้เร่ืองแสงเงา สี ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และทดลองเป็นภัณฑารักษ์น้อย และ
กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ 2018 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น นักเรียนโรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนชิโนรส โรงเรียนวัดราช
บพิธ  โรงเรียนวัดมหาธาตุ  โรงเรียนวัดชนะสงคราม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะ เพ่ือชุมชนโดยรอบ โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

โครงการประกวด "การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งท่ี 5  
The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition" 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโครงการประกวด "การแสดงภาพพิมพ์และ

วาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5 The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition"  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของวงการศิลปะของประเทศไทยท่ีพัฒนาขึ้นถึงระดับท่ีทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยเชิญศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดครั้ งนี้ จากทุกประเทศท่ัวโลก  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญศิลปินจากทุกประเทศทั่วโลก  
เข้าร่วมประกวด "การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติคร้ังท่ี 5  
The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing 
Exhibition"  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 



9944 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

 

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ – นานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
 
 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 นายอมร ทองพยงค์ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวด The Fourth International Mezzotint 
Festival is an international biennial  
ณ เมือง Ekaterinburg,  
ประเทศ Russia  

2  

 

นายนฤชา สังขจารุ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวด The Fourth International Mezzotint 
Festival is an international biennial  
ณ เมือง Ekaterinburg,  
ประเทศ Russia 

3  

 

นายคิด จิรชัยสกุล 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล First prize  
The III International Biennial of Print "Jose 
Guadalupe Posada" จากประเทศ Mexico 
 
 
 
 
 
 
 
 



9955 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัลและรางวัลที่ได้รับ  
4 

 

นายคิด จิรชัยสกุล 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Excellence prize 
รางวัล  A.I.M.P.E Awagami International Miniature 
Print Exhibition 2017  
จากประเทศ Japan 

5 

 

นายชาคริต ลาภอุดมเลิศ  
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Spacial Award of the 
International Jury  
รางวัล International Print Biennial Varna 19th 
2017, Boris Georgiev Varna City Art Gallery, 
Bulgaria 
จากประเทศ Bulgaria 

 
    ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1  

 
 
 

นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 
เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

2 นายภานุวัฒน์ สิทธิโชค 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 
เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

3 นายฉัตรมงคล อินสว่าง 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 
เหรียญทองแดง (ประเภทประติมากรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

4 นางสาวสุกัญญา สอนบุญ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 
เหรียญเงิน (ประเภทประติมากรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

5 นางสาวสุพัฒนาวดี เหมือนตา 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3  
เหรียญทองแดง (ประเภทภาพพิมพ์) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

6 นายถาวร ความสวัสด์ิ 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3  
เหรียญทองแดง (ประเภทส่ือผสม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

7 นางสาวสุพิมพ์ วรทัต 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3  
เหรียญทองแดง (ประเภทส่ือผสม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
8 

 

นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเด่น 
การประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 33 หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทย
แลนด์#PrideOfThailand”  
ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 

9 นางสาว สุกัญญา สอนบุญ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเด่น 
การประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 33 หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทย
แลนด์#PrideOfThailand”  
ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 

11 

 
 

นายปฏิพล  สุพรรณพงศ ์
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลศิลปกรรมยอดเย่ียม 
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่ 13  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
 

12 นางสาวภัณฑิรา ไชยแก้ว 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่ 13  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

13 

 

นายชมรวี สุขโสม 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลยอดเย่ียมอันดับ 2 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 
“ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต” 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

14 

 

นายอนันต์ยศ จันทร์นวล 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลยอดเย่ียมอันดับ 2 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 
“ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต” 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

15 

 

นายผดุงพงษ์  สารุโณ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลยอดเย่ียมอันดับ 3 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 
“ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต” 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

16 นายนภนันท์  รังสีธรรมคุณ  รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเด่น ชื่อผลงาน เต๋า 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 “ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต” 
ประจําปี พ.ศ. 2561  ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

17 นางสาวสุภาภรณ์  จุลกะ รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเด่น ชื่อผลงาน My Flower no.64 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 “ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต” 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

18 
 
 

นางสาวพฤตินันทร์  ดํานิ่ม รางวัลที่ได้รับ : รางวัลดีเด่น ชื่อผลงาน อุ่นใจยามค่ําคืน 1 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 “ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต” 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
19 

 

นายนภนันท์  รังศีธรรมคุณ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
จากการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส  
คร้ังที่ 8 “ทัศนียภาพแห่งสากล (International 
Perspective)” 
ประกาศผลวันที่ 24  เมษายน พ.ศ. 2561 
 

20 

 
 

นายศุภวัฒน์  วิบุลศิลป ์
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 
จากการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส  
คร้ังที่ 8 “ทัศนียภาพแห่งสากล (International 
Perspective)” 
ประกาศผลวันที่ 24  เมษายน พ.ศ. 2561 

21 
 

 
 

นางสาวชลนัฐฐา แก้วกนก 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 
จากการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส  
คร้ังที่ 8 “ทัศนียภาพแห่งสากล (International 
Perspective)” 
ประกาศผลวันที่ 24  เมษายน พ.ศ. 2561 

22 

 
 

นายอนันต์ยศ  จันทร์นวล 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย 
จากการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส 
คร้ังที่ 8 “ทัศนียภาพแห่งสากล (International 
Perspective)” 
ประกาศผลวันที่ 24  เมษายน พ.ศ. 2561 

23 

 
 

นายอนันต์ยศ จันทร์นวล 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 (ร่วมสมัย) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 

24 

 
 

นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 (ร่วมสมัย) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 

25 

 
 

นายอภิสิทธิ์ เอ้งฉ้วน 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 (ไทยประเพณี) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
26 

 
 

นางสาวสมฤทัย วงศ์ใหญ่ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 (ไทยแบบประเพณี) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 

27 

 

นางสาวนิลยา บรรดาศักด์ิ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ 
ศิลปกรรมช้างเผือก คร้ังที่ 7 
หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน” 

 

28 

 
 

นายธีรพล สีสังข์ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ (1) 
ศิลปกรรมช้างเผือก คร้ังที่ 7 
หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน” 

 

29 

 

นายธนพล พรพรรณ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ  
โครงการประกวดวาดภาพปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน คร้ังที่ 7 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
จัดโดยกองทัพบก  พ.ศ. 2561 
 

 
 

30 
 

 

นางสาวพิสชา พ่วงลาภ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
โครงการประกวดวาดภาพปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน คร้ังที่ 7 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
จัดโดยกองทัพบก  พ.ศ. 2561 
 

31 นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย  
โครงการประกวดวาดภาพปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน คร้ังที่ 7 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
จัดโดยกองทัพบก  พ.ศ. 2561 
 

32 นายธนากร ขวัญปาก 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย  
โครงการประกวดวาดภาพปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน คร้ังที่ 7 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
จัดโดยกองทัพบก  พ.ศ. 2561 

33 

 

นายวิรัตน์ เอกปัจชา 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย  
โครงการประกวดวาดภาพปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน คร้ังที่ 7 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
จัดโดยกองทัพบก  พ.ศ. 2561 

34 

 

นายพลวัฒน์  สามิดี 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลศิลปกรรมยอดเย่ียม 
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่ 13  
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 
ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
35 

 

นายศิริโรจน์  โคตรวงษา 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติคร้ังที่ 13  
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 
ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

36 

 

นายวิรัตน์ เอกปัจชา 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
โครงการ "จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 
11" หัวข้อ "ร้อยเร่ืองราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของ
ฉัน" 

37 

 

นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลพิเศษ 
โครงการ "จินตนาการ สืบสาน  
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11" หัวข้อ "ร้อยเร่ืองราว หนึ่ง
ภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน" 

38 

 
 

นายพิเชษฐ ยังพบ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลพิเศษ 
โครงการ "จินตนาการ สืบสาน  
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11" หัวข้อ "ร้อยเร่ืองราว หนึ่ง
ภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน" 

39 

 

นายวิชย์ ณ พัทลุง 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลพิเศษ 
โครงการ "จินตนาการ สืบสาน 
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11" หัวข้อ "ร้อยเร่ืองราว หนึ่ง
ภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน" 

40 

 
 

นายวิรัตน์ เอกปัจชา 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 1 (ไทยประเพณี) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 

41 นายทินพัฒน์  ทาเครือ 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดแข่งขันวาดภาพ Art and Paper Painting 
Contest 2017 จัดโดย HHK Intertrade Co., Ltd. ในหัวข้อ : 
สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ 

 
 
 
 
 
 



110000 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
1 

 

นายบดินทร์ ศิริอาภานนท์ 
รางวัลที่ได้รับ : ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017  
ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero" 
จาก บริษัท แอพพลิแคด จํากัด 

 
คณะมัณฑนศิลป์ 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 

1 

 

นางสาวกุลนันท์  โอภาสสถาพร  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Silver Prize Award และ Kao Award 
งาน ASPaC Awards 2017  ในการตัดสินรอบสุดท้าย  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 

2 

 

นางสาววรินทร พรหมจรรยา นักศึกษาช้ันปีที่3 ภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลจากบริษัท Kao (Kao Award) ในงาน 
ASPaC Awards 2017 ในการตัดสินรอบสุดท้าย ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น (โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย) 

 
 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
1 

 

ทีม “Automotive SU” นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวด ISUZU Creative Brains Challenge ซึ่ง
ได้เงินรางวัล 200,000 บาท สําหรับนักศึกษา และเงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท  
สําหรับสถานศึกษา 
 
ทีม “Once” นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย โครงการประกวด ISUZU Creative Brains Challenge ซึ่งได้เงิน
รางวัล 20,000 บาท สําหรับนักศึกษา และเงินรางวัลจํานวน 20,000 บาท  
สําหรับสถานศึกษา 
 
 
 

2 



110011 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
3  

 
 
 
 
 

 

นางสาวภูสุดา  ภูสาหัส  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบอัตลักษณ์  
ในการประกวดออกแบบ ระดับเยาวชนแห่งชาติ  
คร้ังที่ 1 (National Youth Design Award) 
ได้รับเงินรางวัล  100,000 บาท 

4  
 
 
 
 
 

 

นางสาวมนต์ธร  คุปตะวินิจ นักศึกษาภาควิชาออกแบบภายใน 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบสภาพแวดล้อม  ในการ
ประกวดออกแบบ ระดับเยาวชนแห่งชาติ  
คร้ังที่ 1 (National Youth Design Award)  
ได้รับเงินรางวัล  50,000 บาท 
 
 

5  นางสาวจิดาภา  แช่มช้อย  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ในการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ  
คร้ังที่ 1 (National Youth Design Award) 
ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท 
 
 

6  
 
 
 
 
 
 

นางสาวกุลิสรา  สมบัติพิบูลพร  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ในการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ  
คร้ังที่ 1 (National Youth Design Award) 
เงินรางวัล 15,000 บาท 
 
 

7 

 

นางสาวนริศรา มณีดํา และนางสาววรรณรดา เลิศวิไลมณีวงศ ์
นักศึกษาภาควิชาออกแบบภายใน 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Best of Creativity Contest  
โดยมีคุณ Heidrun Kunzer, Head of Product Development and Design, Body 
Fashion (Thailand) Ltd.  เป็นผู้มอบรางวัล  
 

8 

 

นางสาวปรียานุช ล้ิมสวัสด์ิวงศ์ นักศึกษาภาควิชาออกแบบภายใน  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Silver Award) ในการประกวด Asia Young 
Designer Award 2017 สาขาออกแบบตกแต่งภายใน 
 
 
 
 

9 

 

นางสาวพิมพิกา  หงสาภิวัฒน์  นักศึกษาภาควิชาออกแบบภายใน 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลที่ 2 The Jam Factory Magazine X Street Photo Thailand / 
Young Street Photography Contest 2017  
 
 



110022 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
10 นายพิสิษฐ์ ชัยนิธิโรจน์  และนางสาวนริศรา มณีดํา  

นักศึกษาภาควิชาออกแบบภายใน 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชยในการประกวด "สวนลอยน้ํา" เนื่องในวันพระนั่งเกล้า ผลงานชื่อ 
3GR (grow, green, ground) space   

11  
 
 
 
 
 
 

 

นายณัฐพงศ์ ชินวงษ์  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล The Best of the Challenge และยังพ่วงรางวัล The Popular 
Challenge จากผลงานช่ือ “สด ส่งตรงจากมือ” โครงการประกวด“SCG Packaging X 
Wallpaper* The Challenge 2016”ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสังคม  
ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสโรชา  เตียนศรี  นางสาวพชรฉัตร นวฉัตร   
นางสาวณัฐพร ศุภเบญจกุล  นางสาวกุลิสรา  สมบัติพิบูลพร   
และนางสาวสิตานันท์ เตียนศรี  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์    
เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน  ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวสโรชา  เตียนศรี 
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวพชรฉัตร นวฉัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวณัฐพร ศุภเบญจกุล 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวกุลิสรา  สมบัติพิบูลพร ประเภทผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสิตานันท์ เตียนศรี 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวไอริณ ปุรสาชิต  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 350 ผลงาน จากโครงการประกวด“SCG 
Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016” 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสังคม ชื่อผลงาน: พวงข้าว 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

นางสาวณภิศา ภูดา นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
ชื่อผลงาน: The Kosinarai  ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 350 ผลงาน 
จากโครงการประกวด“SCG Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016” ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสังคม 
 
 
 
 
 
 
 



110033 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
15 

 

นายเตวิช แก้วนภาฤทธิกุล นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
ชื่อผลงาน: Happy Farm  ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 350 ผลงาน จาก
โครงการประกวด“SCG Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016” ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 

นายปิยทัศน์ เลิศสงา่งาม  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
ชื่อผลงาน: PhaYung Cooking ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 350 ผลงาน 
จากโครงการประกวด“SCG Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016” ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสังคม 

17 

 

นางสาวอิสรานุวัฒน์ อุลาแก้ว  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
ชื่อผลงาน: Sakpap  ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จากผู้เข้าประกวด 350 ผลงาน จาก
โครงการประกวด“SCG Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016” 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสังคม 

18 

 

นางสาวไอริณ ปุรสาชิต  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
รางวัลที่ได้รับ :   รางวัลชนะเลิศ  ลําดับที่ 1 ชื่อผลงาน เกอร์ชวา (Purr Chawa)  
จากโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Star Awards 2017  
ประเภทนักเรียน – นักศึกษา (Student-Category:SC)   



110044 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
19 

 

นางสาวอภิสรา สมจิตร  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ  ลําดับที่ 5  ชื่อผลงาน ภูผล (Poophol)  
จากโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Star Awards 2017  
ประเภทนักเรียน – นักศึกษา (Student-Category:SC)   

20 

 

นางสาวอิทธิยา หอมหิรัญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
Thailand Green Design Awards 2018 ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ชื่อ
ผลงาน โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทํางานและคุณสมบัติของนํ้า  

21 

 

นางสาวชนัญชิดา  ชาญอุไร  นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
Thailand Green Design Awards 2018 ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)ชื่อ
ผลงาน  “เดินเล่น”  

22 

 

นางสาวเพชรแพรว  ล้ิมประไพพงษ์  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดตราสัญลักษณ์  (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 
2561 
 

23 

 

นางสาวชนินาถ เชื้อหอม  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย การประกวดตราสัญลักษณ์  (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 2561 
 

24 

 

นางสาวแพรว  ศิริอุดมเศรษฐ  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดตราสัญลักษณ์  (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 
2561 
 



110055 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
25 

 

นางสาวณัฏฐนิชา สาระ  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย การประกวดตราสัญลักษณ์  (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 2561 
 

26 

 

นางสาวอารียา บุญช่วยแล้ว  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 
2561 
 

27 

 

นายพีรวิชญ์ พานิชกิจ  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศลิป์ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ 
2561 
 

28 นางสาวอารยา วิริยะชัยพร  นางสาวกัณฐมาศ มีศิริ  และนางสาวกานต์สิรี เกตกะโกมล 
นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเท่ียวชุมชน” โดยออกแบบ
อุปกรณ์สําหรับน้องหมา ออกแบบจากผลิตภัณฑ์เส่ือกก ชุมชนบ้านชุ้มขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก  
พร้อมทั้งได้รับรางวัล Popular vote  

29 

 

นางสาวอารียา บุญช่วยแล้ว  นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “สุดยอดนักออกแบบสินค้าท่องเที่ยวชุมชน” จาก
ผลงานชื่อ “ปะการังปาเต๊ะ” ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าบาเต๊ะ ชุมชนบ้านถ้ําเสือ อําเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ 
 

30 

 

นายพิพัฒน์  อุรเคนทร์  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  
รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Startup Thailand League 2017 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการแข่งขัน
ระดับประเทศ (Startup Thailand League) 
 



110066 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
31 

 

นางสาวพรทิพย์ ปล้ืมใจ และนางสาวณัฐฐศศิ จุนศรีไกรวัล  นักศึกษาภาควิชาการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงการออกแบบชุดเคร่ืองแต่งกายส่ิงทอผ้าไหม
เชิงสร้างสรรค์ ในงานตรานกยูงพระราชทาน คร้ังที่ 13 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จะเสด็จทอดพระเนตรผลงาน และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  

32 

 

นางสาวอภิญญา โล่สุวรรณรักษ์ และนางสาวสุภาภรณ์  พวงพันธุ์ดี นักศึกษาภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
รางวัลที่ได้รับ :  เข้ารับทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม ประจําปี 2560 จากคุณทักษะ บุษยโภคะ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ อาคารโมเดอร์ฟอร์มทาวเวอร์  ศรีนครินทร์ 

33 

 

นางสาวปิณิดา มณีจักร์ นักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบเคร่ืองประดับ ภายใต้ชื่อ 
Gemories Young Designer Award 2017 
 
 
 
 
 
 

34 

 

นางสาวนิฐินรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา  นักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบเคร่ืองประดับ ภายใต้ชื่อ 
Gemories Young Designer Award 2017 
 
 
 
 
 
 
 

35 

 

นางสาวลีลา รักษาภักดี  นักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดออกแบบเคร่ืองประดับ ภายใต้ชื่อ 
Gemories Young Designer Award 2017 
 
 
 
 
 
 
 

36 นางสาวรมิตา ชินนิยมพาณิชย์  นักศึกษาภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย  โครงการประกวดออกแบบเคร่ืองประดับ ภายใต้ชื่อ Gemories Young Designer Award 2017 

 
 

 
 
 



110077 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภูมิ หอยสังข์ รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Outstanding 
Musicians (Guitar) ในงาน UNC Greeley 
Jazz Festival 2018 จัดโดย University of 
Northern Colorado เมื่อวันที่ 9-21 เมษายน 
2561 ณ เมือง Greeley รัฐ Colorado 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2 นายณัฐพงศ์ วารกานนท์ รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Outstanding 
Musicians (Drums) ในงาน UNC Greeley 
Jazz Festival 2018 จัดโดย University of 
Northern Colorado เมื่อวันที่ 9-21 เมษายน 
2561 ณ เมือง Greeley รัฐ Colorado 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3 นายทรงพล อนันตชัยศิลป ์ รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Outstanding 
Musicians (Bass) ในงาน UNC Greeley 
Jazz Festival 2018 จัดโดย University of 
Northern Colorado เมื่อวันที่ 9-21 เมษายน 
2561 ณ เมือง Greeley รัฐ Colorado 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1  นายศักยภาพ สงวนดี 

นายศุภกิจ จันทร์นุ่ม 
นายณัฐพัฒน์ วิเชียรอินทร์ 
นายสิทธิพัฒน์ จินตกานนท์ 
(วงมะม่วง) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม  
วง Folk Song  
โครงการ Silpakorn Music Awards   
คร้ังที่ 27 หัวข้อ “Lost in the Moon”  
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2  นายวชิรวิทย์ จีนเกิด รางวัลที่ได้รับ :  ผู้ชนะการแข่งขัน The Voice 
Thailand Season 6  
จัดโดย The Voice Thailand  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 

3  นายธีระพงษ์ ทรัพย์มูล 
(นักศึกษา) 
นายสมชาย ทองบุญ  
(ศิษย์เก่า) 
(วง Zalymanian Wind 
Orchestra) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ดุริยางค์เคร่ืองเป่านานาชาติ 2561 Class A 
(THAILAND INTERNATIONAL WIND 
SYMPHONY COMPETITION 2018)  
จัดโดย King Power Company  
(The King of Duty Free) and the College 
of Music  Mahidol University  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561  
ณ Prince Mahidol Hall Mahidol 
University 
 
 



110088 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
4  นายศิวกร หัตถกิจวิไล  

(ศิษย์เก่า) 
นางสาวรดา มิตรเจริญ 
(นักศึกษา) 
นายหัตถกิจ เป็งกันทะ  
(ศิษย์เก่า)  
นายปฏิภาณ ชื่นชอบ  
(ศิษย์เก่า) นายกนกพงศ์ 
ตันติเสวี (นักศึกษา) 
(วง Untold) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันประเภท Jazz Ensemble  
ในงาน Thailand Jazz Competition 2018  
จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

5  นายภูมิ หอยสังข์  
นายทรงพล อนันตชัยศิลป ์
นายธนานนท์ สุนทองห้าว
นายณัฐพงศ์ วารกานนท์ 
นายชิษณุพงศ์ สุภชัย 
(วง Love you like blue) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชย การแข่งขัน
ประเภท Jazz Ensemble ในงาน Thailand 
Jazz Competition 2018  
จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 

6  
 
 

นายสุภัค วิทยานุกูลลักษณ์ 
(ศิษย์เก่า) 
นายสุทธิลักษณ์ พวงสุวรรณ 
(นักศึกษา) 
(วง Supak and Friends' 
Winds Chamber ) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Second Prize 
ประเภท Category A : Large Ensemble 
จากการแข่งขัน The Princess Galyani 
Vadhana International Ensemble 
Competition 2018 จัดโดย สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 

7  
 
 
 
 
 
 
 

นายสุทธิลักษณ์ พวงสุวรรณ 
นายธานัท ธนาวรวงศา  
(วง Duet Contrast) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล Third Prize ประเภท 
Category C : Duo for Piano and one 
String or Wind Instrument จากการแข่งขัน 
The Princess Galyani Vadhana 
International Ensemble Competition 
2018 จัดโดย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110099 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

นางสาวนัชนุช เด่นสกุลชัย  
 

รางวัลที่ได้รับ :  
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดการเขียนเรียงความ

ภาษาเกาหลี คร้ังที่ 3 (제 3회 태국 한국어 

글쓰기 대회) (대상)  
จัดโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี 
สถานทูตเกาหลีประจําประเทศไทย และสถาบันเซจงฯ 
เมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2560 

2 

 

นางสาวชุติกาญจน์  
อมรธนะภิญโญ 
 

รางวัลที่ได้รับ :  
รางวัลชมเชยจากการประกวดการเขียนเรียงความภาษา

เกาหลี คร้ังที่ 3 (제 3회 태국 한국어 

글쓰기 대회) (대상)  
จัดโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี 
สถานทูตเกาหลีประจําประเทศไทย และสถาบันเซจงฯ 
เมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2560 

3 

 

นายศรัณรักษ์  สุขศรี 
 

รางวัลที่ได้รับ :  
ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม IYECF 
2018 (International Youth Educational and 
Cultural Festival 2018) 
จัดโดย : กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ Union of Youth 
Federations of Cambodia (UYFC) 
เมื่อวันที่ : 11-13 เมษายน  2561 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

 

นายฤทธิชัย จําจิตค์  
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลพระราชทาน  
ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย : สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111100 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ 
2 

 

นางสาวเพ่ิมสุข ปกป้อง  
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขัน
สุนทรพจน์ในโครงการ ครูไทยรักษ์ภาษาไทย คร้ังที่ 9 
หัวข้อ “รักเพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เมื่อวันที่ :  10 พฤศจิกายน 2560 

3 

 

นางสาวคุณพระรักษ์  
นาคแก้ว  

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ 
การแข่งขันสุนทรพจน์ในโครงการ ครูไทยรักษ์ภาษาไทย 
คร้ังที่ 9 หัวข้อ “รักเพลงพ้ืนบ้าน สืบสานภาษาไทย” 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เมื่อวันที่ :  10 พฤศจิกายน 2560 

4 

 

นางสาวพิชชาพร  กุลเรือง     
  
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชยระดับชาติ การพูดเพ่ือ
พัฒนาสังคม ปีที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ “พลังแห่งการเก้ือกูล” 
จัดโดย : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ :  29 กันยายน 2560 

5 

 

นางสาวสุดธิดา จันทร์เหม 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสุนทร
พจน์เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร คร้ังที่ 18 ประจําปี 2560 
รอบคัดเลือกภาคกลาง 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ :  23 กันยายน 2560 

6 

 

1. นางสาวนัจกร           
เหล่าสิม  
2. นางสาวอรอารียา วงศ์
จันทร์อินทร์ 
3. นางสาวอัญชลี  แยกรัง  
4.นายศรัณยพงศ์ ประสงค์  

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลพิเศษการประกวดการเห่เรือ 
ประจําปี 2561 จากสถาบันปัญญ์สุข 
จัดโดย : ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ  
เมื่อวันที่ : 5 - 6 กรกฎาคม 2561  
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลท่ีได้รับ 
7 

 

นายวัทนพร บุญชู และ
นางสาวสุพรรษา สว่างใจ  
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชมเชยระดับชาติ 
การแข่งขันประชันกลอนสด ปี 2561 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คร้ังที่ 17 
จัดโดย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เมื่อวันที่ :  7 กรกฎาคม 2561 

8 

 
 

นางสาวธันย์ชนก ลําดับพังค์   รางวัลที่ได้รับ : เล่นบาสเกตบอลหญิง 3x3 ทีมชาติไทย 
รางวัลเหรียญทองแดง ซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ ของ
วงการบาสเกตบอลไทย 
จัดโดย : เอเช่ียนเกมส์ 2018 
เมื่อวันที่ :  วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 

 
คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 นางสาวฐานันท์ดา   
เอ่ียมขันทองสุข 
 

รางวัลที่ได้รับ : แชมป์โลกประเภท “ทีมหญิง
ล้วน” (ระดับนานาชาติ) 
จัดโดย : บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
เมื่อวันที่ : วันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

2 

 

นายชนุดม  กิตติสาเรศ 
นายสิทธิศักด์ิ  เนียมหอม 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลระดับดีเด่น 
ผลงาน : รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจรับซื้อและจัด
จําหน่ายผักออร์แกนิคไร้สารพิษ กรณีศึกษา
บริษัท Veget Deli 
จัดโดย : สํานักวิชาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โครงการ/การแข่งขัน : การประชุม
สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 14 
"สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการ
เปล่ียนแปลงผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" 
เมื่อวันที่ : วันที่ 18 มกราคม 2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
3 นายภาณุวัฒน์  สังกะเพศ และนายพิทวัส บุญชูยิ่ง 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลระดับดีเด่น   
ผลงาน : เร่ืองเล่าความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเฉพาะกลุ่ม กรณีศึกษา ครัวกรรณิการ์ ทุกอย่างทําจากไก่ 
จัดโดย : สํานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โครงการ/การแข่งขัน : การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 14 "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงผ่านสู่ยุค 
Thailand 4.0" 
เมื่อวันที่ : วันที่ 18 มกราคม 2561 

4 นางสาวฉัตรวริน คลองน้อย รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
ผลงาน : การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จัดโดย : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โครงการ/การแข่งขัน : การแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังที่ 27 ระดับภาค 
(World Skills Thailand 2018) 
เมื่อวันที่ : วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 

5 นายธุรกิจ มหาธีรานนท์ 
นายทวีสิทธิ์ มุ่งผลกลาง 
นางสาวเนตรนภา มณีอินทร์ 
นางสาวอธิการ ทัศนอารีย์ 
อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
(ทีม Mutualism) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) 
รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ทีมเชียร์) 
แผน "นมไม่ได้แค่นม" 
โครงการ Work Shop และประกวดแผน
ส่ือสารการตลาด นมไทย-เดนทาร์ค นม
แห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค  
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

              ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

นางสาวสุภัสสร เพ็งนาม รางวัลที่ได้รับ: Outstanding poster 
presentation award 
จัดโดย: 34th International Annual 
Meeting in Pharmaceutical Sciences 
and 2nd CUFPHS - RIKEN CDB 
Symposium "Advances in cellular and 
Molecular Biology" โรงแรมอโนมาแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่: วันที่ 8 มีนาคม 2561 

2 

 

นายฐกร จันทะดี รางวัลที่ได้รับ: Outstanding poster 
presentation award 
จัดโดย: 34th International Annual 
Meeting in Pharmaceutical Sciences 
and 2nd CUFPHS - RIKEN CDB 
Symposium "Advances in cellular and 
Molecular Biology" โรงแรมอโนมาแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่: วันที่ 8 มีนาคม 2561 

3 

 

Miss Mya Thethtar Swe รางวัลที่ได้รับ: The best poster 
presentation 
จัดโดย: International conference and 
exhibition on Pharmaceutical 
Sciences and Technology 2018 (PSAT 
2018), held at Ambassador Hotel, 
Bangkok on  
เมื่อวันที่: 24-25 January 2018. 

 
              ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 

 

นายธีรทัศน์ กันโสม รางวัลที่ได้รับ: โปสเตอร์ดีเด่น 
จัดโดย: การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติคร้ังที่ 9  
(9th Thailand Pharmacy Congress) ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่: 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 
 

2 

 

นายศรุต พ่ึงพระ รางวัลที่ได้รับ: รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด
นําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ 
จัดโดย: งานประชุมระดับชาติ ISPE Thailand 15th 
Aniversary Annual Meeting 2018  
เมื่อวันที่: วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
3  "ทีมหมอยา" ประกอบด้วย 

1. นายศุภวิชญ์ อินทนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
2. นางสาว ชนัญธิดา ประมูลชัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
3. นางสาวภัทรวรรณ บูรพัฒน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
4. นางสาวโชติกา ทับธง  
คณะเภสัชศาสตร์  
5. นางสาวช่อผกา สอนทา คณะ
วิทยาศาสตร์  
6. นายอนันชัย ก้อนทอง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
จากโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอล
เพ่ือธุรกิจเร่ิมต้น Digital Innovation Startup 
Apprentice คร้ังที่ 3  
วันที่ 23 เมษายน 2561 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แอนด์ สวีท  
จังหวัดระยอง 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

              ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

นายนันทชัย  อินทร์ปรุง รางวัลที่ได้รับ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับยอดเย่ียม จาก
การนําเสนอผลงานแบบบรรยายเร่ือง Synthesis of a 
tetracyclic core of Erythrina alkaloids ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 2018) 

2 

 

นางสาวมณฑิตา  สาสนะ รางวัลที่ได้รับ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น จากการ
นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เร่ือง Studies on the 
preparation and bioactivity of highly porous 
bioactive glass ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference (PACCON 2018) 

 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 

 

นายนันทิพัฒน์ พลบ
ดี 
นายชนะไชย 
พุทธรักษา 
นางสาวณพร จารุต้ัง
ตรง 

รางวัลที่ได้รับ : ผลงานนวัตกรรมดีเด่น การประกวดซอฟต์แวร์
ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2561 กับผลงานที่มี
ชื่อว่า "ระบบประเมินบาดแผลเร้ือรังและการแพทย์ทางไกล 
(WoundSee : System for Wound Assessment and 
Telemedicine)" ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สุขภาพ คร้ังที่ 4 ประจําปี 2561 (4th Digital Health Annual 
Conference 2018: Innovations for eHealth) 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
2 

 

นายธนศร ศรีสวัสด์ิ  
นายกิตติ เลิศปาน 

รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในหมวดโปรแกรมเพ่ือ
ช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ โครงการ "เกมแข่งรถสําหรับการ
ฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดใน
สมองโดยใช้ลูกบอลบีบ" ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 (NSC 2018) 
 
 
 
 
 
 

3 

 

นายกิตติพงศ์  สินทร 
นายวัลลภ  โอภาสะ
คุณ 
นางสาวหทัยภัทร   
ศรีจิตรแจ่ม 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน 
STARTUP Thailand U-League 2018 
 
 
 
 
 
 

4 นางสาวต้องตา วาระกิจ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Excellent Paper Award กลุ่ม Computer จากผลงานเร่ือง “เขียนไทย แอปพลิเคชันฝึกเขียน
ภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018) 

5 นายชาญวิทย์  ญาติตาอินทร์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Excellent Paper Award กลุ่ม Knowledge and Data Management จากผลงานเร่ือง “ระบบ
ประมวลผลข้อความจากบทวิจารณ์ภาพยนตร์และความคิดเห็นของผู้ชม” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018) 

6 นางสาวภัทรกร  สุขสงวน 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Very Good Paper Award กลุ่ม Knowledge and Data Management จากผลงานเร่ือง “ระบบ
แนะนําภาพยนตร์จากบทวิจารณ์ด้วยวิธีการแบบหลากหลาย” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
(AUCC2018) 

7 นายปฏิภาณ  วัจนาภรณ์ และนางสาวปีติกาญจน์  ขันติทานต์ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Very Good Paper Award กลุ่ม Computer Education จากผลงานเร่ือง “ต้นแบบแอปพลิเคชันเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และเยี่ยมชมโบราณสถาน” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018) 

8 นางสาวชุติมา  ทวีแก้วกาญจนา และนางสาวสุทธาสินี  แย้มสรวล 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Good Paper Award กลุ่ม Computer Education จากผลงานเร่ือง “แอปพลิเคชันฝึกความรู้ศัพท์
ภาษาอังกฤษแบบฉลาดบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
(AUCC2018) 

9 นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ดีด 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Good Paper Award กลุ่ม Computer Intelligent จากผลงานเร่ือง “ระบบตรวจลายมือเขียนอักษรไทย
ด้วย Convolutional Neural Network” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018) 

10 นายวัลลภ  โอภาสะคุณ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Good Paper Award กลุ่ม Knowledge and Data Management จากผลงานเร่ือง “ระบบผู้เชียวชาญ
สําหรับแนะนําลักษณะกีต้าร์ไฟฟ้าที่ต้องการ” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018) 

11 นางสาวปภาวรา  เถื่อนโทสาร 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Good Poster Award จากผลงานเร่ือง “เกมเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 
ปี” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018) 

12 นายกิตติบัณฑิต  สร้อยสุวรรณ 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม จากผลงานเร่ือง "การพัฒนาสารหน่วงไฟจากสารสกัดธรรมชาติสําหรับผ้าฝ้าย" โดยการนําเสนอแบบ
โปสเตอร์ กลุ่มสาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ และเคมีศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน" คร้ังที่ 6 

13 นายกิตติศักด์ิ  เหมือนดาว 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย จากผลงานเร่ือง “เปรียบเทียบวิธีการสะกิดสารไมทราไจนีนจากใบกระท่อมเพ่ือ
งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์” จากการประชุมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น” 



111166 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
14 นายโอภาส  กุรีวรรณ์ 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเด่น โดยการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จากเร่ือง "การแยกและการหาปริมาณไมทราไจนีนใน
ใบกระท่อมจากจังหวัดปทุมธานีเพ่ืองานด้านนิติวิทยาศาสตร์" ในการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เร่ือง "การวิจัยรับ
ใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" 

15 นางสาววราลี  ทองจิตร 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือความบันเทิง เกมจําลองการปั่นจักรยานสําหรับการออกกําลังกายโดยการ
เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาตํ่า จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือความบันเทิง เกมจําลองการปั่นจักรยานสําหรับการออกกําลังกายโดยการ
เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาตํ่า จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

16 นางสาวปภาวรา  เถื่อนโทสาร 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เกมเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาสําหรับเด็ก
อายุ 3 - 6 ปี จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

17 นายธนศร  ศรีสวัสด์ิ และนายกิตติ  เลิศปาน 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บาท) ประเภทโปรแกรมเพ่ือช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เกมแข่งรถสําหรับการฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือมือของ
ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลถีบ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ เกมแข่งรถสําหรับการฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือมือของผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลถีบ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

18 นายศุภกร  เสริมธนานันท์ 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ 
(Mobile Application) สําหรับตรวจสอบการลงทุนสําหรับบริษัท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

19 นางสาวดวงพร  เสนาธรรม และนายวิทยา  เหลืองเพ่ิมสกุล 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ 
(Mobile Application) แม่แบบสําหรับจัดกิจกรรมวอล์คแรลล่ีโดยใช้เทคโนโลยีระบุตําแหน่งที่ต้ัง จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 20 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ 
(Mobile Application) แม่แบบสําหรับจัดกิจกรรมวอล์คแรลล่ีโดยใช้เทคโนโลยีระบุตําแหน่งที่ต้ัง จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 20 

20 นางสาวพรนัชชา  บุญสว่าง และนางสาวกิตติยา  หอมมาก 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภทโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) ระบบ
ตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) ประเภทโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) ระบบ
ตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

21 นายพงษ์พัฒน์  ชูรอด  และนางสาวกานต์พิชชา  สินิทธ์วรากุล 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภท Best 2018 : การแข่งขันสุดยอดนับจํานวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection 
Contest) ระบบนับจํานวนคนในภาพด้วยโครงข่ายเสนอพ้ืนที่ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) ประเภท Best 2018 : การแข่งขันสุดยอดนับจํานวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection 
Contest) ระบบนับจํานวนคนในภาพด้วยโครงข่ายเสนอพ้ืนที่ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

22 นางสาวกรณ์นลินล์  เชวงทรัพย์ นางสาวฐาปนี  เทวฤทธิ์เรืองศรี  และนางสาวฐิติมา  ทองคุ่ย 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (เงินรางวัล 3,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานสําหรับส่ือสารระหว่างสรรพส่ิง (Internet of Things) 
ระบบบริการสารสนเทศของรถรางไฟฟ้า Campus Power มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการใช้ NETPIE จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (เงินรางวัล 9,000 บ.) ประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งานสําหรับส่ือสารระหว่างสรรพส่ิง (Internet of Things) 
ระบบบริการสารสนเทศของรถรางไฟฟ้า Campus Power มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการใช้ NETPIE จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

23 นางสาวขนิษฐา  ศรีสุวรรณ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเด่ียว จากโครงการแข่งขันกีฬา วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์  
(โคโลนีเกมส์) คร้ังที่ 14 "อินทรชิตเกมส์" 

24 นายปฐมพงศ์  มุ่งสุขใจ  นายปฏิภาณ  วิงวอนเพราะ  นายชยากร  เรือนคํา  นายพิพัฒน์ผล  รักษาพล  นายสติพัฒน์  สุตยสรณาคม 
และนายภัคพงศ์  พานิชสุโข 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ Bonding Games คร้ังที่ 17 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
25 นางสาวอัญมณี  ชารัมย์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล ประเภทหญิงเด่ียว ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 45  
"ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" 

26 

 

นายบัลลังก์   
ธัชชัย 
นางสาวสุทธิดา   
จันทร์วาววาม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
กีฬาเอแม็ท ประเภทคู่ จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 

27 

 

นายกิตติพงศ์   
ทรัพย์วัฒนาชัย 
นายมนตรี  ใจดี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 

28 

 

นางสาวชลธิชา  
โศภิษฐิกุล 
นางสาวภาพิมล  
กล่ินเกษร 
นางสาวปัณณรัตน์  
คงขัน 
นางสาวศลีนา   
น้อยจีน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬา กรีฑา 
ประเภทวิ่ง 4x100 เมตรหญิง จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 

29 

 

นางสาวพรชนก   
คําม่วง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาแบดมินตัน 
ประเภทบุคคลหญิง จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 

30 

 

นายณัฐพล   
ยศวิปาน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬา
แบดมินตัน ประเภทบุคคลชาย จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 

31 

 

นายเขมรินทร์   
จิตรตระกูล 
นางสาวพรชนก   
คําม่วง 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬา
แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
32 

 

นางสาวสุกัลยา  
หงษ์ทองมี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬากรีฑา 
ประเภทวิ่ง 100 เมตรหญิง จากการเข้าร่วมโครงการงานกีฬา
คณิตศาสตร์สัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 

33 นายชลพันธ์  จันทร์จับเมฆ  นางสาวจิตญาดา  ส่งชื่น  นางสาวอาทิตยา  กําเนิดขอนแก่น  และนางสาวนพรัตน์  กล่องแก้ว 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาเปตอง ในโครงการกีฬาส่ิงแวดล้อมสัมพันธ์ คร้ังที่ 24 

34 นายจักรนนท์  โสภาจารีย์ 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 27 "นพบุรีเกมส์" 

35 นางสาวกฤติยา  สุ่มสวัสด์ิ  และนางสาวสุภาวดี  แก้วคง 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองคู่หญงิ ในการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 27 "นพบุรีเกมส์" 

36 นางสาวกัญญาภัส  รัตนวงศ์ไพบูลย์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 27 "นพบุรีเกมส์" 

37 นายกิตติพงศ์  ทรัพย์วัฒนาชัย  นายพีระพงษ์  มีศิลป์  นายปฏิภาณ  สุขพูนพร้อม  นายกรัณฑ์  ทวีสิทธิ์ และนางสาวตรีวรัตม์  รุจิเกียรติโชค 
รางวัลชมเชย การแข่งขันวิชาการ (กลุ่ม 5 คน) ในการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 27 "นพบุรีเกมส์" 

 
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
1 

 
 
 
 

1. นายสิทธิกร จิติมา 
2. นายพงศ์โสภณ สร้อยสม
วงษ ์
3. นายประมินทร์ เขียวแกร 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดแอนิเมชัน โครงการ Software Park – 
WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award  
คร้ังที่ 2 หัวข้อ “กองทุนรวม .. เร่ืองง่ายแค่ปลายนิ้ว”จัด
โดย : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย 
(Software Park Thailand) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจ
เม้นท์ ซิสเท็ม จํากัด สนับสนุนโครงการโดย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
สมาคม Thai Animation&Computer Graphids 
Association (TACGA) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับรางวัล ณ 
หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 

2 

 
 

1. นายสิทธิกร จิติมา 
2. นายพงศ์โสภณ สร้อยสม
วงษ ์
3. นายคณสรณ์ ลิขิตกิจการกุล 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน
เร่ือง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทําดี ทําได้ทุก
วัน" โดยได้รับเกียรติจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธาน
มอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมรัฐสภา 
อาคารรัฐสภา  
เมื่อวันที่ : ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
3 

 
 

1. นายนวพรรษ เมณฑ์กูล 
2. นายวรัตม์ รัตน์มังกรสกุล 
3. นายวิทวัส อมรประดิษฐ์กุล 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชยการประกวดผลงานเร่ือง 
"ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม "ดี 7 DAY ทําดี ทําได้
ทุกวัน" 
จัดโดย : โดยได้รับเกียรติจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธาน
มอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมรัฐสภา 
อาคารรัฐสภา 
เมื่อวันที่ : ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 
 

4 

 

1. นายกฤติเดช วรปกรณ์ชัย 
2. นางสาวเดือนเต็ม  
กิตติช่วงโชติ 
3. นางสาวนารีลักษณ์  
นิ่มอนงค์ 
 

รางวัลที่ได้รับ :  ทีม 23333 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วย
ผลงานชื่อ "พ่ีมีให้" 
การประกวดโฆษณาส้ันความยาวไม่เกิน 45 วินาทีใน
ระดับอุดมศึกษาประจําปี 2559  
หัวข้อเร่ือง“อุ่นใจกับการประกันภัยรถภาคบังคบั” 
จัดโดย : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2560 
 

5 

 

1. นางสาวนปภา วิชัยกุล 
2. นางสาวณัชชา  เอ่ียมอธิคม 
 

รางวัลที่ได้รับ :  ทีม AVL411 ได้รับรางวัลชมเชย และ
รางวัล Popular vote ด้วยผลงานชื่อ "วัดกันที่..." 
การประกวดโฆษณาส้ันความยาวไม่เกิน 45 วินาทีใน
ระดับอุดมศึกษาประจําปี 2559 หัวข้อเร่ือง“อุ่นใจกับ
การประกันภัยรถภาคบังคบั” 
จัดโดย : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2560 
 

6 

 

1. นางสาวชญาพัฒน์  
ปานเพชร  
2. นางสาวบุรีรัตน์  
ต้ังตระกูลแสง 
3. นางสาวพรพิมล ไทยอัฐวิถี  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ กลุ่มที่ 
1 2nd MakeUp  
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ :  18 กรกฎาคม 2560 
 

7 

 

1. นางสาวกัญญกร ร่ืนสวัสด์ิ  
2. นางสาวเปมิกา  
สุโชคธนากุล  
3. นางสาวอรยา อภิเลปน์  
4. นางสาวพรภวิษย์ บัวบาน  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ  
กลุ่มที่ 2 Transjai “ทันใจ”  
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ :  4 สิงหาคม 2560 
 

8 

 

1. นายธนัท วงศ์จารุเดช  
2. นายพรเทพ อภิรักษ์ล้ีพล  
3. นางสาวอนุชตรา ภูเวียง  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ 
กลุ่มที่ 3 Luxor Fabric  
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ :  24 สิงหาคม 2560 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
9 

 

1. นายจุตินันท์ สุวรรณศรี  
2. นายสุริยัน ภู่พลอย  
3. นายธเนศ กล่อมจาด  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ 
กลุ่มที่ 4 pic tour  
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ :  7 กันยายน 2560 

10 

 

1. นายกฤษณเทพ มาศรักษา  
2. นายปัญญาพร วิรัชดิฐ  
3. นายภูมิภูริณัฎฐ์ เดชา
ปัญญาสิทธิกุล  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ 
กลุ่มที่ 5 Sai jai “ใส่ใจ”  
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ :  15 กันยายน 2560 

11 

 

1. นายพรภวิษย์ บัวบาน  
2. นายศักด์ิสิทธิ์ จันทรปลิน  
3. นายสุทธิพงศ์  
เสนะสุทธิพันธุ์  
4. นายอรรถชัย สว่างวงษ์  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ 
กลุ่มที่ 6 ComCare  
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2560 

12 

 

1. นางสาวธิติขวัญ สุดเสริฐสิน  
2. นางสาวสริตา ธรรมวิเศษ  
3. นางสาวจารวี สวัสดี  
 

รางวัลที่ได้รับ :  กิจกรรมประกวด Startup Thailand 
League ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 100,000 บาท เพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุน ในการทําต้นแบบผลิตภัณฑ์-บริการ  กลุ่ม
ที่ 7 Happy Event 
จัดโดย : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2560 

13  
 

นายสรธร หวังนิตย์สุข  
 

รางวัลที่ได้รับ :  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนเยาวชนเฉพาะด้านแอนิเมชัน (Animation) 
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองฟูกูโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจซึ่งกัน
และกันตามกรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง และ
ฉลองครบรอบ 130 ปี 
จัดโดย : ระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมืองฟูกูโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อวันที่ : พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 
 

14 

 

1. นางสาวอิศราวัลย์  
ศศิวงศาโรจน์  
2. นางสาวศันศนีย์ ตอศิริกุล  
3. นางสาวชมพูนุช มุ่งมี  
4. นางสาวชญาน์นันท์  
พีระทวีบูรณ์  
5. นางสาวเจนจิรา สุวณิช 
 

รางวัลที่ได้รับ :  ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 
50,000 บาท ได้แก่ ทีมเมืองทองสนองจิต จากโครงการ
ประกวดภาพยนตร์ส้ัน “ROBINSON GIFT SHORT 
FILM CONTEST 2017” ภายใต้แนวความคิด 
"EVERYONE DESERVES A GIFT"  
จัดโดย : โรบินสัน 
เมื่อวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
 



112211 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
15 

 
 

นายศักด์ิสิทธิ์ จันทรปลิน 
 

รางวัลที่ได้รับ :  ได้รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2559 
จัดโดย : จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 

16 

 
 
 

1. นายคณิน แซ่ล้ิม  
2. นายพงศ์โสภณ  
สร้อยสมวงษ์  
3. นายนวพรรษ เมณฑ์กูล 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย ในกิจกรรม Isuzu 
Dream Car Design Contest ในโครงการ Isuzu 
Creative Brains Challenge 2017 : อีซูซุ…คิดให้ต่าง
อย่างคนรุ่นใหม่" ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่
และประกาศนียบัตร พร้อมเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะ จํานวน 20,000 บาท 
จัดโดย : อีซูซุ 
เมื่อวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 
 

17 

 

1. นางสาวภวิศา  
ปีตวิบลเสถียร  
2. นายภานุพงศ์ นวลศรี  
3. นายปรัชญา ศรีบุญเรือง  
4. นายธนวัตร พลเภา  
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Popular Vote อันดับ 1 
ผลงานเกม Don’t be human  
จากการแข่งขัน Global Game Jam 2018 ของ 
Rangsit Site ที่ งาน Global Game Jam เป็นงาน
มหกรรมการแข่งขันการพัฒนาเกมท่ีใหญ่ที่สุดในโลก 
จัดโดย : Rangsit Site ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เมื่อวันที่ : 26-28 มกราคม 2561 

18 

 

1. นายกิศิวัชพงษ์   
เมืองแมลงภู่  
2. นางสาวสิรินุช  จันตา  
3. นายภูมิรพี  ทองดี  
4. นายไชยวัฒน์  นิราศรพ  
5. นายสิทธิกร  ล้ิมทวีส่ง  
6. นางสาวพรรัตน์   
ซื่อยิ่งกาญจน์  
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล รางวัล Popular Vote อันดับ 3 
ผลงานเกม Spark  จากการแข่งขัน Global Game 
Jam 2018 ของ Rangsit Site ที่ งาน Global Game 
Jam เป็นงานมหกรรมการแข่งขันการพัฒนาเกมท่ีใหญ่
ที่สุดในโลก 
จัดโดย : Rangsit Site ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เมื่อวันที่ : 26-28 มกราคม 2561 
 

19 

 

1. นางสาวพุทธชาติ  กมลเศษ 
2. นางสาวกัลยารัตน์   
เทียวประสงค์  
3. นางสาวธัญธร   
รวยธนพานิช  
3. นางสาววรินธร  จ่ันเพ้ิง 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 
10,000 บาท ในโครงการประกวดคลิปโครงการ
ประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ประเภทนักศึกษา 
สมาชิกในทีม 
จัดโดย : กรมการค้าภายใน 
เมื่อวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



112222 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับนานาชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
1 

 

นางสาวปภาดา กันติพงศ์พิพัฒน์ (นักศึกษาระดับปริญญาโท)  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล The 3rd Oral Presentation Award  
จากการประชุมวิชาการ The 14th Eco-Energy and Material Science and 
Engineering Symposium (EMSES 2018) ณ Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อวันที่ 3-6 เมษายน 2561 
จากผลงานวิจัย เร่ือง Thermal and Mechanical Properties of Poly (Lactic 
Acid)/Pieapple Leaf Fibers/Silica Hybrid Composites 

 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
1 

 

นายณัฐดนัย วิชัยดิษฐ  นายณัฐพล เมอืงแก้ว   
นายพร้อมพล พวงประโคน และนายมนตรี อุดมฉวี  
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี) ทีมอ้ายมาส่ีคน (Four Men SU)  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าพลาสติกชีวภาพ  
โครงการประกวดนวัตกรรม “Bioplastic Innovation Contest 2017” จัดโดย 
บริษัท คอร์เบี้ยน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี
และวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 

2 

 

นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร (นักศึกษาระดับปริญญาโท) 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย งานวิจัยดีเด่น 
จากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ 44 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560  
จากผลงานวิจัยเร่ือง ผลของนํ้าตาลเอสเตอร์ต่อการตกผลึกเนยโกโก้ 

3 

 

นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แบบโปสเตอร์ 
จากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ 44  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560  
จากผลงานวิจัยเร่ือง Effect of Drying Temperature and Drying Methods on 
Color of Dried Tumeric Slices 

4  นางสาวขวัญใจ กล่ินจงกล (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) และ 
นางสาวฐาปนี บุณยเกียรติ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท) 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Startup Thailand League 2017 
จากการประกวด Startup Thailand League 2017  
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
 
 
 



112233 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
5  นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี (นักศึกษาระดับปริญญาเอก)  

นางสาววิลาวัณย์ จึงมานะกิจ (นักศึกษาระดับปริญญาโท) และ 
นายกฤตนัยน์ ใจกันทะ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Startup Thailand League 2017 
จากการประกวด Startup Thailand League 2017  
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

6  นายธิติวัฒน์ พ่ึงสีเกล้า (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท) และ 
นางสาวจริยา เกวียนวงษ์ (นักศึกษาระดับปริญญาโท)  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Startup Thailand League 2017 
จากการประกวด Startup Thailand League 2017  
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

7  นายทวีศักด์ิ ถานะ (นักศึกษาระดับปริญญาโท)  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Startup Thailand League 2017 
จากการประกวด Startup Thailand League 2017  
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

8  นางสาวสุทธิประภา ถาวรสถิตย์  และนายธีระยุทธ เหลืองจารุธร (นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี)  
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Startup Thailand League 2017 
จากการประกวด Startup Thailand League 2017  
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

9  นางสาวขวัญใจ กล่ินจงกล (นักศึกษาปริญญาเอก) 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Outstanding Oral Presentation  
จากการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คร้ังที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19)  
ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 

10  นางสาวปนัดดา หมวกมณี  นางสาวนิศากร ชาวนาเป้า   
นางสาวสุภัทธา น้อยเลิศ  และนายวงศ์วรรธน์ อยู่บํารุง  
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี) ทีม SU SU Youngster 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
ยอดเยี่ยม  
จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018  
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
 



112244 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
11  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
ในโครงการประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี 2560 
กรณีศึกษานวัตกรรม เพ่ือก้าวสู่ THAILAND 4.0 จากงานวิศวกรรมแห่งชาติ  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ จังหวัดกรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  

12  นายมธัญญู นิ่มพริก (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
รางวัลที่ได้รับ :  ได้รับพระราชทาน รางวัลเยาวชนคนเก่ง  
โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร   
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

13  นายธนากร ชลสินธุ์ และนางสาววิภาดา ยอดเพชร (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
กิจกรรมการนําเสนอการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางวิศวกรรม 4.0 ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ณ โรงกล่ัน บริษัท 
ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 

14  นายณัฐภาคย์  จิตรสังวรณ์ นางสาวอภิญญา แสนสีมนต์ และนายณัสนนท์ บัว
ดอกไม้  (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)   
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย โปรแกรมเพ่ืองานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ระดับนิสิต นักศึกษา) 
จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 (NSC 
2018) 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  
จากผลงานวิจัยเร่ือง ระบบควบคุมการเล้ียงไส้เดือนอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร 
 

15  นายศุภวิชญ์ อินทนาคม น.ส.ชนัญธิดา ประมูลชัย  
นางสาวภัทรวรรณ บูรพัฒน์ และนายอนันชัย ก้อนทอง   
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี) (ทีมหมอยา)   
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศ 
จากการประกวดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลเพ่ือธุรกิจเร่ิมต้น 
รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออก 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
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  ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ – นานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 
 

 กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
    ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 
 

คุณไกรศักด์ิ จิรชัยสกุล 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Grand Prix 
ในการประกวด The Fourth International 
Mezzotint Festival is an international biennial  
ณ เมือง Ekaterinburg, ประเทศ Russia 

2 

 
 
 

นายสุพร แก้วดา 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม 
อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

3 นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม 
อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทประติมากรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

4 นางสาวอิสรีย์ บารมี 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม 
อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทประติมากรรม) 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 64 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

5 นายณัฐพงษ์  ฤคดี 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลดีเด่น จากผลงานชื่อ Eternal 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต”ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

6 นายวีระยุทธ  ใจว่อง 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลดีเด่น จากผลงานชื่อ อนุบาล 2/8 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต”ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

7 นายวีระพงศ์ แสนสมพร 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลดีเด่น  จากผลงานช่ือ ดอกไม้ (พิษ) 
จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต”ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

8 

 
 

นายพินิจ มิชารี 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย 
จากการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส  
คร้ังที่ 6 “ทัศนียภาพแห่งสากล (International Perspective)” 
ประกาศผลวันที่ 24  เมษายน พ.ศ. 2561 

9 

 
 
 

นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลที่ 3 (ร่วมสมัย) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
10 

 
 

นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลที่ 2 (ไทยแนวประเพณี) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 

11 

 
 

นายธนพล เสือโรจน์ 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลที่ 2 (ไทยแนวประเพณี) 
จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 40 

12 

 
 

นายบุญนํา สาสุด 
 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลช้างเผือก  
ศิลปกรรมช้างเผือก คร้ังที่ 7 
หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน” 

 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 
 

 

นางสาวศันสนีย์  ประดิษฐ์กุล 
นายบรรจง  เกียรติสิงห์นคร 
(รุ่นที่ 34) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ในงาน INTERNATIONAL 
PROPETY AWARD จากโครงการ THE HONOR 
โครงการบ้านพักอาศัยโมเดิร์น จํานวน 12 หลัง 

2 

 
 
 

นายจิโรจ  กาญจนาภรณ์ 
นายก่อพงศ์  ไทยน้อย 
(รุ่นที่ 41) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล BCI ASIA INTERIOR DESIGN 
AWARD 2018 ประเภท HOSPITALITY (THAILAND) 
จากโครงการ THE SECRET CHAPTERS 



112277 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
3 

 
 

 

นายศราวุธ  จันทรแสงอร่าม 
(รุ่นที่ 39) 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัล BCI ASIA INTERIOR DESIGN 
AWARD 2018 ประเภท HOSPITALITY (THAILAND) 
จากโครงการ Z9 RESORT 

 
คณะมัณฑนศิลป์ 

    ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1 

 

อาจารย์เสวต  เทศน์ธรรม  
ศิษย์เก่าและอาจารย์อาวุโส 
ของคณะมัณฑนศิลป์ 

รางวัลที่ได้รับ : ได้รับการประกาศเชิดชู
เกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(ประติมากรรม)  
ประจําปี 2560 
 

2 

 

นายวินัย ปราบริปู 
 

รางวัลที่ได้รับ : รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น
ประจําปี 2558 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม 
ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎี
กิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

3 

 

รองศาสตราจารย์อาวิน 
อินทรังษี 
ศิษย์เก่าและอาจารย์ใน
ปัจจุบันของคณะมณัฑนศิลป ์

รางวัลที่ได้รับ : รับเหรียญที่ระลึก
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในฐานะ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
ภาพยนตร์ส้ัน คร้ังที่ 5 หัวข้อ "รัก..." จาก 
ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย  
อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี  
ในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2560 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ลาน
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
รางวัลที่ได้รับ : รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 
พ.ศ.2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 
4 

 

คุณนนทรีย์ นิมิบุตร  รางวัลที่ได้รับ : รับเหรียญที่ระลึก
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในฐานะ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
ภาพยนตร์ส้ัน คร้ังที่ 5 หัวข้อ "รัก..." จาก 
ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีต
นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ในงานวัน
ศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

5 

 

นางสาวปรารี กิตติดําเกิง  
 

นักออกแบบสายเลือดไทยหนึ่งเดียวที่ถูก
เชิญให้ร่วมรังสรรค์ APPLE PARK 
 

 
  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย                       ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ 

1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต 
ศิษย์เก่าเอกฟิล์ม สาขานิเทศศาสตร์ ICT:SILPAKORN   
รางวัลที่ได้รับ :  สุพรรณหงส์ตัวท่ี 3 จากรางวัลลําดับภาพยอดเยี่ยม เร่ือง”ฉลาดเกมส์โกง” จากการประกาศรางวัลในงานสุพรรณหงส์  
คร้ังที่ 27 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 
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คณะดุริยางคศาสตร์ 
ระดับชาติ 

ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
1  นายภูนที ทาคํา 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล 2nd Prize (1st runner-up) จากการแข่งขัน VALERIO 
INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL V 2017 จัดโดย EXCELLENT MUSIC 
SCHOOL ประเทศ INDONESIA เมื่อวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 ณ 
JOGJAKARTA ประเทศ INDONESIA 
 
 
 

2  
 
 
 
 

นายภูนที ทาคํา 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล Third Prize ประเภท Open Category จากการ
แข่งขัน Pattaya Classical Guitar Festival & Competition 2017 จัดโดย 
Siam Hotels & Resorts and the Thailand Guitar Society เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน 2560 ณ Siam Bayshore Pattaya 
 
 

3  นายภูนที ทาคํา 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล 1st Prize ประเภท Senior Duo Category จากการ
แข่งขัน CGO Guitar Competition 2018 จัดโดย Kohno Music Concert 
Guitar Gallery เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2561  
 
 
 
 

4 นายภูนที ทาคํา 
รางวัลที่ได้รับ :  Artistic Awards The SEA Guitar Artist of the Year 2018 ในงาน SEA Guitar Festival & Performance Awards 
Thailand 2018 จัดโดย SEA Guitar Festival & Performance Awards เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ช่างชุ่ย 

5 นายชนะชาติ ลีกระจ่างแสง 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล First Prize ประเภท Open Category จากการแข่งขัน Pattaya Classical Guitar Festival & Competition 2017 
จัดโดย Siam Hotels & Resorts and the Thailand Guitar Society เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ Siam Bayshore Pattaya 

6 นายชนะชาติ ลีกระจ่างแสง และนายภูมิสัณฑ์ แก้ววิไล 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัล 3rd Prize ประเภท Senior Duo Category จากการแข่งขัน CGO Guitar Competition 2018 จัดโดย Kohno 
Music Concert Guitar Gallery เม่ือวันที่  8 มีนาคม 2561  

7  นายถิรพล กวางทอง
พานิชย์ 
(วง Captain James) 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชมเชย การแข่งขัน
ประเภท Jazz Ensemble ในงาน Thailand 
Jazz Competition 2018 จัดโดย  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2561  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 

8 นายชนะชาติ ลีกระจ่างแสง 
รางวัลที่ได้รับ :  The 1st Runner-up ในงาน SEA Guitar Festival & Performance Awards Thailand 2018 จัดโดย  SEA Guitar 
Festival & Performance Awards เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ช่างชุ่ย 

9  นางสาวธิดานันท์ สุขมิสา 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงเพ่ือเสรีภาพ ประจําปี 
2017 จากผลงานเพลง การเดินทางตามรางรถไฟ ในโครงการ Freedom 
Festival 2017 เทศกาลดนตรีและศิลปะเพ่ือเสรีภาพ จัดโดย มูลนิธิฟรีดิช เนา
มัน ในประเทศไทย นิตยสาร Happening และช่างชุ่ย เมื่อวันที่  12 มีนาคม 
2561 
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ลําดับ ภาพถ่าย ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 
10  นายศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ 

นายกฤษฎ์ิ นันทะราช  
(วง Beatboyz Bangkok) 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลเพลงในการบันทึกเสียง
ยอดเยี่ยม เพลงมนุษย์เมือง สีสัน อะวอร์ดส์ 
คร้ังที่ 29 ประจําปี พ.ศ.2560 จัดโดย
 นิตยสารสีสัน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรม สวิสส์ 
โฮเท็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก 
 
 

11 นายรัฐศาสตร์ เวียงสมุทร  และนายสุนทร ตาลจะโปะ 
รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดปลูกจิตสํานึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม (Composer and Mix) จัด
โดย ป.ป.ช. และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในเดือนกรกฎาคม 2561 

 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับ ภาพถ่าย                                ผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ได้รับ 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี) 
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ มีนาคม 2561 
จาก MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, Elsevier, Amsterdam,  
The Netherlands 

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร  
(ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี) 
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ มิถุนายน 2561 
จาก CERAMICS INTERNATIONAL, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

3  รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี) 
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ พฤษภาคม 2561 
จาก ENERGY, Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 

4  รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี) 
ได้รับ Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing  
เมื่อ มิถุนายน 2561 
จาก CARBOHYDRATE POLYMERS, Elsevier, Amsterdam,  
The Netherlands 
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ภาคผนวก 
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ประวัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ  มีฐานะเป็นกรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมาดังนี้  
 

ประวัติ 
พ.ศ. 2476 ก่อต้ังข้ึนคร้ังแรกภายใต้ชื่อโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร จัดการศึกษาในสาขาจิตรกรรมและ

ประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและเยาวชนไทยโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
พ.ศ. 2478 โรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้รวมกับโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนศิลปากร  แบ่งการศึกษา

เป็น 3 แผนก คือ แผนกปราณีตศิลปกรรม  แผนกศิลปอุตสาหกรรม  และแผนกนาฏดุริยางค์   
พ.ศ. 2486 ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2486 โรงเรียนศิลปากรได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเษกษา  

โดยเปิดการเรียนการสอนในคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรก (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 

พ.ศ. 2498 จัดต้ังคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี 
พ.ศ. 2499 จัดต้ังคณะมัณฑนศิลป์ 
พ.ศ. 2509 จัดต้ังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ท่ีจังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2511 เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ. 2513 เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2515 เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร ์และจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. 2529 เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. 2532 มีการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง 1 สํานัก คือ กองกลาง (หน่วยงานเดิม) กองกิจการ

นักศึกษา กองงานวิทยาเขต กองบริการการศึกษา กองแผนงาน  และสํานักหอสมุดกลาง รวมท้ังจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรม
ภูมิภาคตะวันตก ต้ังอยู่ท่ีเรือนทับเจริญ จังหวัดนครปฐม (เป็นการภายใน) 

พ.ศ. 2533 จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2534 จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นทางการ และจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมท้ังเสนอโครงการขอจัดต้ัง

หน่วยงานใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการจัดต้ังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และโครงการจัดต้ังสถาบันศิลปะ (หอศิลป์เดิม) 
พ.ศ. 2535   เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปัจจุบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) และจัดต้ังศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร ตลอดจนจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) 

พ.ศ. 
2536 

เปิดพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี (ศูนย์มอญศึกษาวัดม่วง) 

พ.ศ. 
2537 

จัดต้ังหอศิลป์ 

พ.ศ. 
2538 

จัดต้ังสํานักงานบริการวิชาการ (เป็นการภายใน) 

พ.ศ. 
2539 

จัดต้ังศูนย์สันสกฤตศึกษา (เป็นการภายใน ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะโบราณคดี) 

พ .ศ . 
2540  

จัดต้ังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. 
2542 

จัดต้ังคณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนท่ีสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และเร่ิมก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
(แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2544) 

พ.ศ. 
2544  

เปิดสอนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (จัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

พ.ศ. 
2545  

เปิดสอนคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

พ.ศ. เปิดสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ (จัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสํานั
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2546  กรุงเทพฯ) 
พ.ศ. 
2548  

จัดต้ังคณะศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

พ.ศ. 
2550  

ดําเนินการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงานอธิการบดีออกเป็น กองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง กองงานวิทยาเขต ก
นักศึกษา  กองบริการการศึกษา  กองบริการอาคารสถานท่ีและยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร์  สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงา
เพชรบุรี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และเห็นชอบการปรับโครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยข้ึนตรงกับสภามหาวิทยาลัย และดํา
พ.ศ. 2551 

พ.ศ. 
2556  

จัดต้ังกองนิติการเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  

พ.ศ. 
2559  

วันท่ี 2  มิถุนายน 2559 ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 

 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ประกาศจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งส่วนงานเป็น 4 ส่วนงาน คือ  
(1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(2) สํานักงานอธิการบดี   
(3) คณะ   
(4) ส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ   

(ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง จัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)  
วันท่ี 14 กันยายน 2559 ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
โดยส่วนงานภายในแต่ละส่วนงาน มีดังนี้ 

(1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้  
1) งานบริหารธุรการท่ัวไป  
2) งานประชุมและเลขานุการ  
3) งานกิจการพิเศษ และ  
4) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

(2) สํานักงานอธิการบดี ให้แบ่งหน่วยงานภายในดังนี้  
1) กองกลาง  
2) กองการเจ้าหน้าท่ี  
3) กองกิจการนักศึกษา  
4) กองคลัง  
5) กองงานวิทยาเขต  
6) กองนิติการ  
7) กองบริการการศึกษา  
8) กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์   
9) กองแผนงาน   
10) สํานักงานตรวจสอบภายใน  
11) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
12) สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
13) งานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  
14) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม  
15) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร  
16) สํานักบริการวิชาการ 

(3) คณะ  
(4) ส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
(เป็นไปตามประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559) 

พ.ศ. 
2560 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  
(ฉบับท่ี 2) เพ่ิม ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีฐานะเทียบเท่ากองภายใต้ส่วนงาน  



113344 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงสร้างการจัดการองค์กร  

      

     

โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อํานวยการ 
ศูนย/์ สถาบัน/ สํานัก 

สภามหาวิทยาลัย 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

เลขานุการคณะ 

คณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

ที่มา :  1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   
          2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
          3. เอกสารการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยศิลปากร จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561      

ผู้อํานวยการศูนย์/  
สถาบัน/ สํานัก 

สภามหาวิทยาลัย 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

อธิการบดี 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 
ประจําวิทยาเขต 

สภาวิชาการ 

คณบดี ผู้อํานวยการ 
สํานักงานอธิการบดี 

ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ 
สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี  

รองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี  

คณะกรรมการประจํา
ศูนย/์ สถาบัน/ สํานัก 

หัวหน้าภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ผู้อํานวยการ 
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

สภา
คณาจารย์ 

และพนักงาน 

คณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

1. สภาวิชาการ 
2. คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและ
หน่วยงาน 
3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา 
4. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
5. คณะกรรมการทีป่รกึษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 
6. คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
7. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์
8. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
9. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (มี 3 ชุดย่อย) 
10. คณะกรรมการเก่ียวกับนโยบายการบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
11. คณะกรรมการทีป่รึกษาในการปรับปรงุและพัฒนา
พ้ืนที่วังท่าพระ 
12. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั และการปฏิบตัิหน้าทีข่อง
อธิการบด ี
13. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหนา้ที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรยีกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 



113355 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 

 
 
 
 
 
 

(2) สํานักงานอธิการบดี 
(Office of The President)  (3) คณะ  (4) ศูนย์ / สํานัก / สถาบัน  

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(1) กองกลาง 

 
(1) บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) 

 

(1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(Research and 
Development 
Institute) 

(2) กองการเจ้าหน้าที่ (2) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม                      
และภาพพิมพ์ (Faculty of Painting  
Sculpture and Graphic Arts) 

(3) กองกิจการนักศึกษา 

(4) กองคลัง   (2) สํานักหอสมุดกลาง 
(Central Library) (5) กองงานวิทยาเขต  (3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of 

Architecture) 
 

(6) กองนิติการ   (3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(Computer Centre) (7) กองบริการการศึกษา  (4) คณะโบราณคดี (Faculty of Archaeology)  

(8) กองบริการอาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะพระราชวังสนาม
จันทร์ 

 

(5) คณะมัณฑนศิลป์ (Faculty of Decorative Arts) 

 

(4) หอศิลป์ (Art Centre)  
(6) คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Arts)  
(7) คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) 

 
(9) กองแผนงาน (8) คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) 
(10) สํานักงานตรวจสอบภายใน (9) คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy) 
(11) สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

(10) คณะวิศวกรรมศาสตร์                               
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of 
Engineering and Industrial Technology) (12) สํานักงานวิทยาเขต           

สารสนเทศเพชรบุรี    (11) คณะดุริยางคศาสตร์  (Faculty of Music) 

(13) งานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  (12) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
(Faculty of Animal Sciences and Agricultural  
Technology) 

  
(14) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ
ฝึกอบรม 

   
(15) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

(13) คณะวิทยาการจัดการ  (Faculty of 
Management Science) 

(16) สํานักบริการวิชาการ  (14) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(Faculty of Information and Communication 
Technology) 

  

(17) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร    

(15) วิทยาลัยนานาชาติ (International College) 
    

  
 
 
 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(Office of The University Council) 

ที่มา :  1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   
         2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



113366 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานการบริหารงานของคณะวิชา 
  

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

คณะโบราณคดี 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาโบราณคดี 
      - ภาควิชาภาษาตะวันออก 
      - ภาควิชาภาษาตะวันตก 
           - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ* 
           - สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส*  
      - ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
      - ภาควิชามานุษยวิทยา 
      - หมวดวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ* 
      - ศูนย์สันสกฤตศึกษา*  
      - ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณ                   
        ในเอเชียอาคเนย์*  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาจิตรกรรม 
      - ภาควิชาประติมากรรม 
      - ภาควิชาภาพพิมพ์ 
      - ภาควิชาศิลปไทย 
      - ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
      - ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม 
      - ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
      - ภาควิชาการออกแบบและวางผัง  
         ชุมชนเมือง 
        

คณะมัณฑนศิลป์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาการออกแบบภายใน 
      - ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
      - ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      - ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
      - ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
      - ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 
      - ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย      
 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
             - สํานักงานเลขานุการคณะ* 

      - สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส* 
      - สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์* 
      - สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง* 
      - สาขาวิชาการแสดงดนตรี* 
      - สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา* 

คณะอักษรศาสตร์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชานาฏยสังคีต 
      - ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
      - ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
      - ภาควิชาปรัชญา 
      - ภาควิชาภาษาไทย 
      - ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
      - ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส 
      - ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
      - ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
      - ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
      - ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
      - หมวดวิชาทัศนศิลป์* 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
      - ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
      - ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
      - ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
      - ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      - ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      - โรงเรียนสาธิต 
      - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
      - ภาควิชาเคมี 
      - ภาควิชาชีววิทยา 
      - ภาควิชาฟิสิกส์ 
      - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
      - ภาควิชาสถิติ 
      - ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
      - ภาควิชาจุลชีววิทยา 
      - ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
      - ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
      - ภาควิชาเภสัชกรรม 
      - ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 
      - ภาควิชาเภสัชเคมี 
      - ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
      - ภาควิชาเภสัชเวท 
      - ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
      - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัช
ศาลา" 
      - หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" 
      - หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ 
เปล่งวิทยา"     

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      - สํานักงานคณบดี 
      - ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ         
      - ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
      - ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
      - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
      - ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
      - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
      - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
      - ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี  
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      - สํานักงานคณบดี 
      - สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา 
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ 
      - สาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ 
      - ฟาร์มสาธิต 
      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** 
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ** 
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ** 
      - สาขาวิชานิเทศศาสตร์** 
      - สํานักงานเลขานุการคณะ** 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
      - สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว* 
      - สาขาวิชาการจัดการชุมชน* 
      - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป* 
      - สาขาวิชาการตลาด* 
      - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม* 
      - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา* 
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์* 
      - สํานักงานเลขานุการคณะ* 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ* 
      - สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ* 
      - สาขาวิชาภาษา*  
      - สํานักงานวิทยาลัย*   
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
      - งานบริหารและธุรการ - งานคลังและพัสดุ 
      - งานบริการการศึกษา  - งานแผนและพัฒนา
ระบบ 
      - งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
 

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
รายงานประจําปีของคณะวิชา  
* การแบ่งส่วนงานเพื่อการบริหารงานภายในของคณะวิชา  



113377 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธกิารบดี 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 

 ที่มา :  1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   
          2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
          3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  
              พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(1) กองกลาง 
      - งานการประชุม 
      - งานประชาสมัพนัธ์ 
      - งานสภาคณาจารย ์
      - งานสารบรรณ 
      - งานอาคาร สถานที ่และยานพาหนะ 
 

(3) กองกิจการนักศึกษา 
      - งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
      - งานกิจการนักศึกษา  วิทยาเขต 
        พระราชวังสนามจันทร ์
      - งานธุรการ 

(10) สํานักงานตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบที่ 1 
      - งานตรวจสอบที่ 2 
      - งานบริหารและธรุการ 
      - งานวิชาการและวางแผน 
 

(7) กองบริการการศึกษา 
      - งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ 
      - งานทะเบียนและสถิติ  วิทยาเขต 
        พระราชวังสนามจันทร ์
     - งานธุรการ 
     - งานบริการการสอน วังท่าพระ 
     - งานบริการการสอน  
        วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
      - งานพัฒนาหลักสตูรและการสอน 
      - งานส่งเสริมวิจัยและตํารา 
      

(9) กองแผนงาน 
      - งานธุรการ 
      - งานวางผังแม่บท 
      - งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
      - งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
      - งานวิเทศสัมพันธ ์    
 

(11) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
      - งานจัดการความรู้ 
      - งานติดตามตรวจสอบ 
      - งานธุรการ 
      - งานวางแผนพัฒนาและประเมินผล 
      - งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ ์
          
 

(5) กองงานวิทยาเขต 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานคลัง 
      - งานประชาสมัพนัธ์ 
      - งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ ์
      - งานพัสดุ 
      - งานสารบรรณ 
   

(12) สํานักงานวิทยาเขต 
สารสนเทศเพชรบุรี 

      - งานคลัง 
      - งานช่าง 
      - งานบริการการสอน 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานพัสดุ 
      - งานรักษาความปลอดภัย 
      - งานสวน  สนามและภูมิทศัน์ 
      - งานสวสัดิการและกิจกรรมนักศึกษา 
      - งานหอพักนักศึกษา    
 

สํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 - งานบริหารธุรการทั่วไป 
 - งานการประชุมและเลขานุการ 
 - งานกิจการพิเศษ 
 - งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

(2) กองการเจ้าหน้าท่ี 
      - งานตําแหน่งทางวิชาการ 
      - งานทะเบียนประวัติ 
      - งานบริหารงานบุคคล 
      - งานพัฒนาและฝกึอบรม 
      - งานเสรมิสร้างศกัยภาพการบริหาร 
 

(4) กองคลัง 
      - งานการเงิน 
      - งานงบประมาณ 
      - งานบัญชี 
      - งานพัสดุ 
 

สํานักงานอธิการบดี 

(8) กองบริการอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ์

      - งานธุรการ 
      - งานบริการและสวัสดิการ 
      - งานบํารุงรักษาสวนและสนาม 
      - งานยานพาหนะ 
      - งานสาธารณูปโภคและซ่อมบํารุง 
      - งานอาคารและรักษาความปลอดภัย     
 

(6) กองนิติการ 
      - งานธุรการ 
      - งานนิติการ 1 
      - งานนิติการ 2 
      - งานนิติการ 3 
      - งานนิติการ พระราชวังสนามจันทร ์
 

(13) งานนักศึกษาเก่าสัมพันธ ์
       

(14) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม 
       

(15) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       

(16) สํานักบริการวิชาการ 
       

(17) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร 
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 



113388 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
โดดเด่น โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์มากยิ่งข้ึน ท้ังในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปิดสอนรวม 198 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 88 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 71 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 39 หลักสูตร คิดเป็นสัดส่วนหลักสูตรท่ีเปิดสอน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก = 44.44 : 35.86 : 19.70  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 18  แสดงหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

คณะ/หลักสูตร  
ชื่อย่อ

ปริญญา 
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร 

ตรี โท เอก ไทย นานาชาติ 
กลุ่มหลักสูตรพหุวิทยาการ        
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร  - 6 - 6 - 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา  ศศ.ม.      
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม  
ศศ.ม.      

3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  ศศ.ม.      
4 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย์  
ศล.ม.      

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร   วท.ม.      
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง   วท.ม.      

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิชา จํานวน 1 หลักสูตร  - 1 - 1 - 
1 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับ คณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)  
ศศ.ม.      

กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จํานวน 4 หลักสูตร  1 2 1 4 - 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ปร.ด.      
2 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์  ศล.ม.      
3 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ศล.ม.      
4 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์  (5 ปี) ศ.บ.      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 16 หลักสูตร  2 10 4 14 2 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเท่ียว  ปร.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  ปร.ด.      
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  ปร.ด.      
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ปร.ด.      
5 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  สถ.ม.      
6 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สถ.ม.      
7 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  สถ.ม.      
8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  ศศ.ม.      
9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเท่ียว  ศศ.ม.      
10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  ศศ.ม.      
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง  วท.ม.      
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  วท.ม.      
13 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  ผ.ม.      
14 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภ.สถ.ม.      
15 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี)  สถ.บ.      
16 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5ปี)  สถ.บ.      
        
        
        



113399 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะ/หลักสูตร  
ชื่อย่อ

ปริญญา 
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร 

ตรี โท เอก ไทย นานาชาติ 
คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 12 หลักสูตร  7 3 2 11 -1 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  ปร.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  ปร.ด.      
3 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  ศล.ม.      
4 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ศล.ม.      
5 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  ศล.ม.      
6 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน  ศล.บ.      
7 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป ์   ศล.บ.      
8 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ศล.บ.      
9 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาประยุกตศิลปศึกษา  ศล.บ.      
10 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา  ศล.บ.      
11 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  ศล.บ.      
12 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  ศล.บ.      

วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 หลักสูตร  1 - - - 1 
1 ศิลปบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล  ศล.บ.      

คณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 5 หลักสูตร  4 1 - 5 - 
1 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  ดศ.ม.      
2 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  ดศ.บ.      
3 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  ดศ.บ.      
4 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  ดศ.บ.      
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  ศศ.บ.      

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณะโบราณคดี จํานวน 16 หลักสูตร  1 2 1 16 - 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  ปร.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ปร.ด.      
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  ปร.ด.      
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา  ปร.ด.      
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา  ศศ.ม.      
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ศศ.ม.      
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  ศศ.ม.      
8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  ศศ.ม.      
9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ศศ.ม.      
10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  ศศ.บ.      
11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  ศศ.บ.      
12 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา  ศศ.บ.      
13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ศศ.บ.      
14 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ศศ.บ.      
15 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  ศศ.บ.      
16 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ศศ.บ.      
 

 

 

 

 

 



114400 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะ/หลักสูตร  
ชื่อย่อ

ปริญญา 
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร 

ตรี โท เอก ไทย นานาชาติ 
คณะอักษรศาสตร ์ จํานวน 18 หลักสูตร  13 3 2 18 - 
1 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   อ.ด.      
2 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  อ.ด.      
3 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  อ.ม.      
4 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  อ.ม.      
5 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  อ.ม.      
6 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  อ.บ.      
7 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  อ.บ.      
8 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  อ.บ.      
9 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  อ.บ.      
10 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  อ.บ.      
11 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  อ.บ.      
12 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา  อ.บ.      
13 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  อ.บ.      
14 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  อ.บ.      
15 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  อ.บ.      
16 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย    อ.บ.      
17 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา  อ.บ.      
18 อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเอเชียตะวันออก  อ.บ.      
วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5 หลักสูตร  2 2 1 - 5 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ปร.ด.      
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว  บธ.ม.      
3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  บธ.ม.      
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ  บธ.บ.      
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา  บธ.บ.      

คณะศึกษาศาสตร ์ จํานวน 28 หลักสูตร  11 12 5 28 - 
1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์  ศษ.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ปร.ด.      
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ปร.ด.      
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  ปร.ด.      
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ปร.ด.      
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ศศ.ม.      
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ  ศศ.ม.      
8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์  ศษ.ม.      
9 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ศษ.ม.      
10 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ศษ.ม.      
11 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ศษ.ม.      
12 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ศษ.ม.      
13 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ศษ.ม.      
14 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ศษ.ม.      
15 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  ศษ.ม.      
16 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    ศษ.ม.      
17 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ศษ.ม.      
18 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี)  ศษ.บ.      
19 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี)  ศษ.บ.      
20 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี)  ศษ.บ.      
        
        
        



114411 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะ/หลักสูตร  
ชื่อย่อ

ปริญญา 
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร 

ตรี โท เอก ไทย นานาชาติ 
21 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)  ศษ.บ.      
22 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ศษ.บ.      
23 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต  ศษ.บ.      
24 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)  ศษ.บ.      
25 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (5ปี)  ศษ.บ.      
26 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  ศศ.บ.      
27 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  วท.บ.      
28 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)  ศษ.บ.      
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 15 หลักสูตร  9 3 3 13 2 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ปร.ด.      
2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  บธ.ด.      
3 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รป.ด.      
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ศศ.ม.      
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บธ.ม.      
6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ บธ.ม.      
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน  ศศ.บ.      
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว  ศศ.บ.      
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  บธ.บ.      
10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  บธ.บ.      
11 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา บธ.บ.      
12 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  บธ.บ.      
13 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.      
14 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์  บธ.บ.      
15 บัญชีบัณฑิต  บช.บ.      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จํานวน 1 หลักสูตร  1 - - 1 - 
1 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  นศ.บ.      

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
คณะเภสัชศาสตร ์ จํานวน 12 หลักสูตร  1 6 5 11 1 
1 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  ภ.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม  ปร.ด.      
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  ปร.ด.      
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ปร.ด.      
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปร.ด.      
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  วท.ม.      
7 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ภ.ม.      
8 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  ภ.ม.      
9 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  ภ.ม.      
10 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  ภ.ม.      
11 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์  ภ.ม.      
12 เภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี)  ภ.บ.      
คณะวิทยาศาสตร ์ จํานวน 30 หลักสูตร  12 11 7 29 1 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปร.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ปร.ด.      
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ปร.ด.      
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ปร.ด.      
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ปร.ด.      
        
        
        



114422 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะ/หลักสูตร  
ชื่อย่อ

ปริญญา 
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร 

ตรี โท เอก ไทย นานาชาติ 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ปร.ด.      
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม  ปร.ด.      
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  วท.ม.      
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  วท.ม.      
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  วท.ม.      
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  วท.ม.      
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  วท.ม.      
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   วท.ม.      
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  วท.ม.      
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  วท.ม.      
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  วท.ม.      
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  วท.ม.      
18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  วท.ม.      
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  วท.บ.      
20 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  วท.บ.      
21 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  วท.บ.      
22 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  วท.บ.      
23 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  วท.บ.      
24 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  วท.บ.      
25 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วท.บ.      
26 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  วท.บ.      
27 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วท.บ.      
28 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  วท.บ.      
29 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล วท.บ.      
30 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี)  ศษ.บ.      
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 24 หลักสูตร  11 7 6 23 1 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์  ปร.ด.      
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  ปร.ด.      
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ปร.ด.      
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ปร.ด.      
5 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  วศ.ด.      
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  ปร.ด.      
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  วท.ม.      
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  วท.ม.      
9 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์  วศ.ม.      
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  วศ.ม.      
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  วศ.ม.      
12 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  วศ.ม.      
13 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  วศ.ม.      
14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  วท.บ.      
15 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  วท.บ.      
16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  วศ.บ.      
17 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  วศ.บ.      
18 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  วศ.บ.      
19 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วศ.บ.      
20 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  วศ.บ.      
        
        
        



114433 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะ/หลักสูตร  
ชื่อย่อ

ปริญญา 
ระดับปริญญา ประเภทหลักสูตร 

ตรี โท เอก ไทย นานาชาติ 
21 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  วศ.บ.      
22 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  วศ.บ.      
23 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  วศ.บ.      
24 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  ทล.บ.      
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 7 หลักสูตร  4 2 1 5 2 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  ปร.ด.      
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  วท.ม.      
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  วท.ม.      
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วท.บ.      
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา  วท.บ.      
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  วท.บ.      
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  วท.บ.      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จํานวน 2 หลักสูตร  4 - - 2 - 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  วท.บ.      
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  วท.บ.      

ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114444 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

งบประมาณแผ่นดิน, 
1,677,043,700 บาท

(43.75%)งบประมาณเงินรายได้, 
1,933,860,060 บาท

(56.25%)

ข้อมูลการบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงบประมาณจากทุกแหล่งรวมจํานวนท้ังสิ้น  3,610,903,760 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจํานวนเงิน 43,523,740 บาท หรือลดลง (ร้อยละ 1.19)  เม่ือจําแนกตามแหล่งงบประมาณ พบว่า เป็น
งบประมาณเงินแผ่นดิน จํานวน 1,677,043,700 คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของงบประมาณท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จํานวน 171,671,900 บาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.40  เป็นงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 1,933,860,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.25 
ของงบประมาณท้ังหมด  ซ่ึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 215,195,640 บาท หรือลดลงร้อยละ 10.01  แสดงรายละเอียด
ตามตารางและแผนภูมิ ดังนี ้
 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงสัดส่วนงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จําแนกตามประเภทงบประเภท 

 
 
 
 
 
 

 

 
เม่ือจําแนกงบประมาณตามประเภทรายจ่าย/แผนงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดสรร

งบประมาณให้กับแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษาสูงสุด จํานวน  3,373,628,720 บาท (ร้อยละ 93.43) รองลงมา คือ จัดสรรให้แผน
งานวิจัย จํานวน 151,244,990 บาท (ร้อยละ 4.19) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 19  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561   

จําแนกตามรายจ่าย/แผนงาน 

ปีงบประมาณ หน่วย 
รายจ่าย/แผนงาน 

รวมงบประมาณ 
จัดการศึกษาฯ บริการวิชาการฯ ศาสนาศิลปะฯ วิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บาท 2,396,456,826 28,733,800 25,537,300 95,119,674 2,545,847,600 

 
ร้อยละ 94.13 1.13 1.00 3.74 100.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บาท 2,495,122,600 48,877,200 27,918,400 113,242,000 2,685,160,200 

 
ร้อยละ 92.92 1.82 1.04 4.22 100.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บาท 2,779,661,990 42,775,800 35,502,200 122,014,710 2,979,954,700 

 
ร้อยละ 93.28 1.44 1.19 4.09 100.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บาท 3,362,750,827 47,896,200 40,863,100 141,565,273 3,593,075,400 

 
ร้อยละ 93.59 1.33 1.14 3.94 100.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บาท 3,397,776,625 63,538,700 41,819,700 151,292,475 3,654,427,500 

 
ร้อยละ 92.98 1.74 1.14 4.14 100.00 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บาท 3,373,628,720 52,439,550 33,590,500 151,244,990 3,610,903,760 

 
ร้อยละ 93.43 1.45 0.93 4.19 100.00 

การเพ่ิม/ลดลง 
เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน 

บาท - 24,147,905 - 11,099,150 - 8,229,200 - 47,485 - 43,523,740 
ร้อยละ - 0.71 - 17.47 - 19.68 - 0.03 -1.19 

 
 
 



114455 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

รวมงบประมาณทั้งหมด 2,545,797,600 2,685,160,200 2,979,954,700 3,593,075,400 3,654,427,500 3,610,903,760

(2) งบประมาณเงินรายได้ 1,420,388,100 1,462,258,300 1,615,685,100 2,021,138,200 2,149,055,700 1,933,860,060
(1) งบประมาณแผ่นดิน 1,125,409,500 1,222,901,900 1,364,269,600 1,571,937,200 1,505,371,800 1,677,043,700
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แผนภูมิท่ี 17  แสดงจํานวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 จําแนกตามประเภทงบประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          บุคลากร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท้ังหมด 2,809.5 คน จําแนกเป็นจํานวนบุคลากร

สายวิชาการ (อาจารย์) 1,206 คน คิดเป็นร้อยละ 42.93 มีอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อท้ังหมด 44.5 คน และมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
1,603.5 คน คิดเป็นร้อยละ 57.32 จําแนกตามประเภทได้ รายละเอียดตามตารางดังนี้  
  

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนและร้อยละของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามประเภทบุคลากร 
บุคลากร หน่วยนับ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร  

1. ข้าราชการ 
คน 95 57.5 152.5 

(ร้อยละ) (7.88) (3.59) (5.43) 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
2.1 พนักงานประจํา 

คน 1,016.5 904 1,920.5 
(ร้อยละ) (84.29) (56.38) (68.36) 

2.2 พนักงานชั่วคราว 
คน 53.5 153 206.5 

(ร้อยละ) (4.44) (9.54) (7.35) 

3. ลูกจ้างประจํา 
คน  - 123 123 

(ร้อยละ)  - (7.67) (4.38) 

4. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
4.1 ลูกจ้างประจํา 

คน  - 31.5 31.5 
(ร้อยละ) -  (1.96) (1.12) 

4.2 ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน - 333.5 333.5 

(ร้อยละ) - (20.80) (11.87) 

5. ลูกจ้างเงินงบประมาณบุคลากร 
5.1 ชาวต่างประเทศ 

คน 24.5 1 25.5 
(ร้อยละ) (2.03) (0.08) (0.91) 

5.2 ผู้มีความรู้ความสามารถ 
คน 16.5 - 16.5 

(ร้อยละ) (1.37) - (0.59) 

รวม 
คน 1,206 1,603.50 2,809.50 

(ร้อยละ) (42.93) (57.07) (100.00) 
           ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

 

+171,671,900 (+11.40) 

-215,195,640 (-10.01) 

-43,523,740 (-1.19) 



114466 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

(1) บุคลากร
สายสนับสนุน
1,603.50 คน
(57.07%)

(2) บุคลากร
สายวิชาการ
1,206 คน
(42.93%)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สํารวจจํานวนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ  โดยจําแนกเป็นรายปีงบประมาณ 2561 – 2565 รวม 100 
คน ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2561 : ปริญญาตรี จํานวน  1 คน ปริญญาโท   13 คน และปริญญาเอก    9  คน 
ปีงบประมาณ 2562 :    ปริญญาตรี จํานวน  1 คน ปริญญาโท    6 คน และปริญญาเอก   13  คน 
ปีงบประมาณ 2563 :   ปริญญาตรี จํานวน  0 คน ปริญญาโท    4 คน และปริญญาเอก   19  คน 
ปีงบประมาณ 2564 :  
ปีงบประมาณ 2565 :  

ปริญญาตรี จํานวน  0 คน 
ปริญญาตรี จํานวน  0 คน 
 

ปริญญาโท    4 คน 
ปริญญาโท    4 คน 

และปริญญาเอก   16  คน 
และปริญญาเอก   10  คน 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงสัดส่วนบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2560 
จําแนกตามประเภทบุคลากรประจํา สายวิชาการ : สายสนับสนุน (ไม่นับรวมบุคลากรประเภทชั่วคราวและลูกจ้าง) 

 

 

 

 

 

                    ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

เม่ือพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา โดยพิจารณาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการประเภทข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย (วิชาการ) จํานวน 1,206 คน พบว่า สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการที่เป็นอาจารย์ : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ = 56.59 : 31.59 : 9.91 : 1.91 หรือสัดส่วนอาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ =  43.41 : 56.59 

 

ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

คณะวิชา 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

จํานวน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

จิตรกรรมฯ 1 28.5 4 -  17  - -  3 2 - 7 -   62.5 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  - 24.5 13  - 5 20  - 7 3 - 4 1 77.5 
โบราณคดี 2.5 24 15  - 6 18  - 1 8 -   1 75.5 
มัณฑนศิลป ์ 2 35.5 10.5 1 19 9 3.0 6 4 - 1  -  91 
อักษรศาสตร์ 12 54.5 25.5  - 21 20 - 3 4 - 3 1 144 
ศึกษาศาสตร์ 1 36 45  - -  26 - 2 8 - -  -  118 
วิทยาศาสตร์  - 10 66.5  - 3 52 -  -  18.5 - - 2 152 
เภสัชศาสตร์ 6 4 24  - 4 35 - 2 25 - - 2 102 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 13.5 25  - 11 56 - 2 7 - - -   116.5 
ดุริยางคศาสตร์ 1 15.5 6  - 3 4 - -    -  - -  -  29.5 
สัตวศาสตร์ฯ   - 17 15  - 6 10 - 2 1 - -  -  51 
วิทยาการจัดการ  - 44.5 25.5  - 6 19 - 1 4 - - 1 101 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 34.5 6  - 8 1 -     - -  -  50.5 
วิทยาลัยนานาชาติ 1 14 15  - 1  -  -   1 - - -   32 
บัณฑิตวิทยาลัย -    -  1 -   -    -   -  1 1 -    -  -   3 

รวม 
29.5 356 297 1 110 270 3 30 86.5 - 15.0 8 

1,206 
682.5 (56.59%) 381 (31.59%) 119.5 (9.91%) 23 (1.91%) 

    ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2560 
 
 



114477 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

อาจารย์มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ, 

523.5 คน 
(43.41%)

อาจารย์ไม่มี
ตําแหน่งทาง
วิชาการ, 

682.5 คน
(56.59%)

แผนภูมิท่ี 19 แสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ  ประจําปีการศึกษา 2560 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปกีารศึกษา 2560 
 

ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) ประจําปีการศึกษา 2556 - 2560 

ตําแหน่งทางวิชาการ หน่วยนับ ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ศาสตราจารย์ คน 16 19 19 21.5 23 
(ร้อยละ) (1.4) (1.6) (1.59) (1.80) (1.91) 

รองศาสตราจารย์ คน 113 125 117.5 121 119.5 
(ร้อยละ) (10.2) (10.6) (9.82) (10.11) (9.91) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 298 327.5 339 362 381 
(ร้อยละ) (61.6) (27.6) (28.35) (30.24) (31.59) 

อาจารย์ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ คน 685 713 720.5 692.5 682.5 
(ร้อยละ) (61.6) (60.2) (60.24) (57.85) (56.59) 

อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ 
(ผศ. รศ. และ ศ.) 

คน 427 471.5 475.5 504.5 523.5 
(ร้อยละ) (38.4) (39.81) (39.76) (42.15) (43.41) 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 1,112 1,184.5 1,196 1,197 1,206 

            ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
 

 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงจํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) ประจําปีการศึกษา 2556 - 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 

1.44% 1.66% 1.59% 1.80% 1.91%
10.13% 10.55% 9.82% 10.11% 9.91%

26.80% 27.65% 28.34% 30.24% 31.59%

61.60%
60.19% 60.24% 57.85% 56.59%

2556 2557 2558 2559 2560

ปีการศึกษา

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ

427 คน, 38.40%
471.5 คน, 39.81% 475.5 คน, 39.76% 504.5 คน, 42.15%

523.5 คน, 43.41%อาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่งวิชาการ 



114488 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ปริญญาเอก 
661.5 (54.85%)

ปริญญาโท 
511 คน (42.37%)

ปริญญาตรี
34.5 คน (2.86%)

เม่ือพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจํา โดยพิจารณาเฉพาะบุคลากรสายวิชาการประเภทข้าราชการ และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1,206 คน พบว่า ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 661.5 คน (ร้อยละ 54.85) 
โดยสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา คือ ระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี = 54.85 : 42.37 : 2.86 มี
รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิดังนี้ 

 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ  ประจําปีการศึกษา 2560  จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2560 

 

ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 - 2560 

คุณวุฒิการศึกษา หน่วยนับ ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 57 54 50 40 34.5 
(ร้อยละ) (5.13) (4.56) (4.18) (3.34) (2.86) 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 547 555 552.5 525.5 511 
(ร้อยละ) (49.19) (46.86) (46.20) (43.90) (42.37) 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 508 557.5 593.5 631.5 661.5 
(ร้อยละ) (49.19) (48.75) (49.62) (52.76) (54.85) 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 1,112 1,184.5 1,196 1,197 1,206 

           ท่ีมา : รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 - 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.13% 4.56% 4.18% 3.34% 2.86%

49.19% 46.86% 46.20% 43.90% 42.37%

5.13% 47.07% 49.62% 52.76% 54.85%

2556 2557 2558 2559 2560

ปีการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก

508 คน, 45.68%
557.5 คน, 47.07%

593.5 คน, 49.62%
631.5 คน, 52.76%

661.5 คน, 54.85%
อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 



114499 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

วิทยาเขต อาคาร สถานที่ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานท่ีจัดการศึกษา 5 แห่ง คือ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และวิทยาเขต City Campus (เมืองทองธานี) โดยมี
สถานท่ีต้ัง  ดังนี้ 

วังท่าพระ 
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
       โทรศัพท์กลาง  02 623 6115-22  โทรสาร  02 225 7258 เว็บไซต์ www.su.ac.th 
พ้ืนท่ี : 9 ไร่ 52 ตารางวา (14,600 ตารางเมตร) 
คณะวิชา : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะโบราณคดี  และคณะมัณฑนศิลป์ 
หน่วยงานด้านบริหาร  วิจัย และบริการวิชาการ : หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย กองกิจการ

นักศึกษา  และกองบริการการศึกษา งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ได้แก่ หอสมุดวังท่าพระ สํานัก
หอสมุดกลาง  หอศิลป์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (วังท่าพระ) และสํานักบริการวิชาการ 

การใช้พ้ืนท่ีในอาคาร :  
พ้ืนท่ีบริการการศึกษา     3,637.76 ตร.ม.   
พ้ืนท่ีพักผ่อน      2,161.65 ตร.ม. 

 พ้ืนท่ีการจัดแสดงนิทรรศการและดนตรี    1,637.00 ตร.ม.   
พ้ืนท่ีกีฬาและสันทนาการ     1,638.62 ตร.ม. 

 พ้ืนท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีเปิดโล่งเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ            12,578.32 ตร.ม. 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000  
       โทรศัพท์กลาง  034 253 910-19 , 034 253 840-44  โทรสาร  034 255 099 เว็บไซต์ www.su.ac.th 
พ้ืนท่ี : 440  ไร่ 38 ตารางวา (646,522 ตารางเมตร) จําแนกเป็นพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 370,748.07 ตารางเมตร พ้ืนท่ีท่ีเป็น

พ้ืนดิน เป็นพ้ืนท่ีกีฬาและสันทนาการ 16,792 ตารางเมตร และพื้นท่ีเปิดโล่งเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 261,038.92 ตารางเมตร 
คณะวิชา : คณะอักษรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะมัณฑนศิลป์ 
หน่วยงานด้านบริหาร  วิจัย และบริการวิชาการ  :  หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย  กองงานวิทยาเขต  กองกิจการ

นักศึกษา  กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร์   และกองบริการการศึกษา  และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ได้แก่ สํานัก
หอสมุดกลาง  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศูนย์คอมพิวเตอร์  สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา  และศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง (Creative Innovation Center) 

การใช้พ้ืนท่ีในอาคาร :  
พ้ืนท่ีสําหรับบริหาร     11,376.00  ตร.ม.   
พ้ืนท่ีบริการ                 23,687.28 ตร.ม. 

 พ้ืนท่ีสําหรับการจัดการศึกษาส่วนกลาง       7,977.00 ตร.ม.                
พ้ืนท่ีกีฬาและสันทนาการในอาคาร     7,000.00 ตร.ม. 

 พ้ืนท่ีส่วนคณะวิชา                         224,755.00 ตร.ม. 
     พ้ืนท่ีอาคารจัดประชุมสัมมนา                  41,416.00 ตร.ม. 

พ้ืนท่ีห้องพักอาศัยบุคลากรและหอพักนักศึกษา    50,634.00 ตร.ม. 
     พ้ืนท่ีจอดรถในอาคาร                3,902.74 ตร.ม.              

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประกอบด้วย 
ท่ีต้ัง  :  เลขท่ี 1  ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120  
         โทรศัพท์กลาง 032 594 043-50  โทรสาร  032 594 026-27 เว็บไซต์ www.pitc.su.ac.th 
พ้ืนท่ี :  621 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา   
คณะวิชา : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   



115500 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงานด้านบริหาร  วิจัย และบริการวิชาการ  :  หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี คือ สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ได้แก่ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี) 

การใช้พ้ืนท่ีในอาคาร :  พ้ืนท่ีส่วนกลาง เพ่ือการจัดการศึกษาส่วนกลาง  บริหาร บริการ กีฬาและสันทนาการ 36,919 ตร.ม.
                         พ้ืนท่ีส่วนคณะวิชา 21,582.00 ตร.ม. 

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  10170  

โทรศัพท์กลาง  02 849 7500-30 (30 คู่สาย) โทรสาร  02 849 7518 เว็บไซต์ www.su.ac.th  
พ้ืนท่ี : 7.165 ไร่ (11,464 ตารางเมตร)   
คณะวิชา : บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ และคณะดุริยางคศาสตร์  
หน่วยงานด้านบริหาร  วิจยั และบริการวิชาการ  :  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย  

กองกลาง  กองการเจ้าหน้าท่ี  กองนิติการ กองคลัง  กองแผนงาน  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  และสํานักงานตรวจสอบภายใน  และหน่วยงาน
สนับสนุนอ่ืน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม คณะวิทยาการจัดการ  ศูนย์คอมพิวเตอร ์(ตลิ่งชัน) 

การใช้พ้ืนท่ีในอาคาร : สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน  มีพ้ืนท่ีใช้สอยทั้งหมด 16,443.34 ตร.ม. เรียงลําดับพ้ืนท่ีในส่วนต่าง ๆ   

ดังนี้ 
 พ้ืนท่ีส่วนบริการ      5,792.41 ตร.ม.  
 พ้ืนท่ีส่วนลานจอดรถ     4,203.97 ตร.ม.    
 พ้ืนท่ีสํานักงาน     3,054.78 ตร.ม. 
 พ้ืนท่ีบริการการศึกษา    1,877.64 ตร.ม. 
 พ้ืนท่ีห้องประชุม       742.35  ตร.ม. 
 พ้ืนท่ีส่วนถนน       772.19 ตร.ม. 

วิทยาเขต City Campus (เมืองทองธานี)   
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 80 ถนนป๊อบปูล่า ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120  
         โทรศพัท์กลาง  091 765 9890 Facebook  Ictsilpakorn 
พ้ืนท่ี : 10 ไร่ 10 ตารางวา (16,040 ตารางเมตร)   
คณะวิชา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานด้านบริหาร  วิจัย และบริการวิชาการ  :  หอสมุดวิทยาเขต City Campus (เมืองทองธานี) 
การใช้พ้ืนท่ีในอาคาร : อาคารหลังท่ี 1 พ้ืนท่ีใช้สอย 4,375 ตร.ม. 

พ้ืนท่ีสําหรับบริหาร     120 ตร.ม.   
พ้ืนท่ีบริการ                  140 ตร.ม. 
พ้ืนท่ีส่วนสํานักงาน           48 ตร.ม.   
พ้ืนท่ีจัดการศึกษา                                   2,843 ตร.ม. 
พ้ืนท่ีส่วนลานจอดรถ      350 ตร.ม.   
พ้ืนท่ีห้องประชุม 10 ท่ีนั่ง                24 ตร.ม. 
พ้ืนท่ีกีฬาและสันทนาการ     850 ตร.ม. 



115511 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

    
สถานที่ต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

      
    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ : 0-2880-7374, 0-2880-9925-36 
โทรสาร : 0-2880-7372 



115522 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์: (034)253-910-9, (034)253840-1 
(034)270-222-4 โทรสาร : (034) 255-099 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

สถานท่ีตั้งมหาวิทยาลยัศิลปากร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี 
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 
โทรศัพท์ : (032) 594-026, (032) 594-030 
โทรสาร : (032) 594-026 

วังท่าพระ 
เลขท่ี 31 ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ : 0-2623-6115-22 
โทรสาร : 0-2225-7258 



115533 
รายงานประจําปีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะผู้จัดทํา  
 
 

 
เจ้าของและผู้จดัพิมพ ์

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชนั เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท์ 0 2849 7554 โทรสาร 0 2849 7555  
E-mail : su-plan@su.ac.th เว็บไซต์ : www.plan.su.ac.th Facebook : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

นางสาวเสาวณีย์  คูพูลทรัพย์ 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

 
คณะผู้จัดทํา 

นางสาวกฤติญา  จันทพันธ์ 
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

นางสาววราภรณ ์ วิเศษพานิชกิจ และนายฉัตรชัย  ศิริสมบูรณ์ลาภ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ปก / อาร์ตเวิร์ก 

นายเวชยันต์  สังข์จุ้ย  ตําแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

จัดพิมพ์และจดัทําเล่ม 
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
พิมพ์คร้ังแรก.... มกราคม  2562 

จํานวน 100 เล่ม 
 

ข้อมูลอ้างองิ 
รายงานประจําปมีหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 
รายงานประจําปขีองคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2560 - 2561 
ข้อมูลด้านนักศึกษา : ระบบทะเบียน REG สถิตินักศึกษา ณ วันท่ี 30 กันยายน  2561 

ข้อมูลด้านหลักสูตร : กองบริการการศึกษา 
ข้อมูลด้านบุคลากร  :  กองการเจ้าหน้าท่ี  

ข้อมูลด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ี และความร่วมมือทางวิชาการ  :  กองแผนงาน 
ข้อมูลรางวัลของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม : คณะวิชา/หน่วยงาน 
ข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา : กองกิจการนักศึกษา 

ภาพประกอบ : คณะวิชา/ หน่วยงาน  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศิลปากร มหาวทิยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ 
Silpakorn : A Leading Creative University 
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