
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
  (    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
       (  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  :  วันอังคารที่  26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.-18.00 น.  ณ  ห้องประชุม 
นริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชา
ชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมท้ังผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนและสถาบันความรู้ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.-18.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : การประชุมช้ีแจงทุนของกองทุน ววน. และ การยื่นขอ Flagship ปี 2563 ให้กับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง อธ 1302 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และรับฟังผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุม สามพระ
ยา 2 ช้ัน3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

ส านักบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และทีมงาน สวนส. ได้จัดประชุมชี้แจงทุนของกองทุน ววน. และ การยื่น
ขอ Flagship ปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 – 
12:00 น. ณ ห้อง อธ 1302 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และ
รับฟังผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมสามพระยา 2 ช้ัน3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  

- การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2562 ในวัน
อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส านักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

- การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 
16.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 414 ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ตุลาคม-  ธันวาคม 2562   

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับความร่วมมือจากรองคณบดี และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยของทุก
คณะวิชา ในการร่วมระดมสมอง เพื่อผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 

 
 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566  
(  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ global partner ship  
3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปณ ห้องประชุม 415 ช้ัน 4 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและกรอบการ

ท างานวิจัยของโครงการ global partner ship ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปณ ห้อง
ประชุม 415 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการ เพื่อส่งให้กับแหล่ง
ทุนพิจารณาต่อไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : การบรรยาย เรื่อง “นโยบายชาติด้านการวิจัยแหล่งทุนวิจัยและกรอบเวลาในการเสนอทุนวิจัย 
การเตรียมความพร้อมนักวิจัย เพื่อตอบรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง"   

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 103 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ร่วมกับ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการบรรยายเพื่อวางแผนการสร้างความเชี่ยวชาญจากการวิจัย ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ส าหรับรับมือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านกระบวนการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรที่ต่อ
ยอดจากความเข้มแข็งและเป็นอัตลักษณ์ผ่านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายชาติด้านการวิจัยแหล่งทุนวิจัยและกรอบ
เวลาในการเสนอทุนวิจัย การเตรียมความพร้อมนักวิจัย เพื่อตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง”  โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์  ผู้อ านวยการ
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ หัวข้อเรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์และวางกลุยุทธ์เพื่อก าหนด
ประเด็นวิจัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" โดย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : 

- การเข้าพบหารือกับคณะท างานของส านักงานจังหวัดราชบุรี วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.               
ณ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

- การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดท าข้อเสนอโครงการมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 
16 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 415 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน 

- การประชุมเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ จังหวัดราชบุรี วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

- การเข้าพบหารือกับคณะท างานของส านักงานจังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

- การประชุมเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการมหาวิทยาลยัพัฒนาพ้ืนท่ี จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 414 ช้ัน 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : มกราคม 2563-กุมภาพันธ์ 2563 
 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนักวิจัยได้ขอเข้าพบหัวหน้าส่วนงานต่างๆ
ของจังหวัดราชบุรีเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดราชบุรี ณ ศาลากลาง จังหวัด
ราชบุรี จากนั้นจึงได้จัดการประชุมเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งข้อเสนอ
โครงการให้กับแหล่งทุนต่อไป 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : โครงการบรรยาย เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ (ROI) และสังคมในงานวิจัย (SROI) 
ส าหรับแผนงานวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจ าปี 2564”     

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัด โครงการบรรยาย เรื่อง 

การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ (ROI) และสังคมในงานวิจัย (SROI) ส าหรับแผนงานวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย 
ประจ าปี 2564” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณ
และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ส านักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกรอกข้อมูล Flagship ประจ าปี 2563 ในระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS)”  

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 4 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จั ดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การกรอกข้อมูล Flagship ประจ าปี 2563 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Management System : ระบบ NRMS)” วันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม 2562  เวลา 9.00 -12.00 น.           
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 4 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เพื่อให้นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูล Flagship ประจ าปี 2563 ในระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS) ได้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

a. (    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
b. (  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  โครงการสัมมนา  เรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ”   

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 17  มกราคม  2563 เวลา 9.00 -12.00 น.    ณ ห้องประชุม ดร.อ านาจ 
สิทธัตตระกูล ช้ัน 1 อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค

กลางตอนล่างจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจ าปี
งบประมาณ 2563 ”ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง 
ตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ 2563” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) และการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการท างานวิจัยด้านการจัดการขยะ” โดย อาจารย์ 
ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนาม
จันทร์ เพื่อให้นักวิจัยของสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรง
ประเด็น เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ ตอบโจทย์ตามนโยบาย
ภาครัฐได้ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.อ านาจ สิทธัตตระกูล ช้ัน 1 
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 

 

                     
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  โครงการบรรยาย  เรื่อง  “ โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 
โดย บรติิช เคานซิล ประเทศไทย ” โดย ส านักงานบรหิารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอดุมศกึษาภาคกลางตอนล่าง    

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันอังคารที่ 25  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 10.00 -12.00 น.   ณ ห้องประชุม  Co-
learning Space  ช้ัน 2   อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 
พรรษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

4. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) เปิด

โครงการบรรยาย เรื่อง “ โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 โดย บริติช เคานซิล ประเทศ
ไทย ” โดย นายชวิศ อุตตมาชัย ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา และนางสาวพรรณปพร ปารามะ ผู้ประสานงานฝ่ายการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ จากบริติช เคานซิล ประเทศไทย ซึ่ง สวนส. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดเพื่อ
พัฒนาทักษะแก่นักวิจัย สร้างโอกาสในการหาแหล่งทุนอื่นๆ ได้เพิ่มมากขึ้น สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง  ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ ์2563 
เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ห้องประชุม Co-learning Space ช้ัน 2  อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
2. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : การประชุมระดมความคิด "การปรับกระบวนทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อตอบโจทย์
แผนยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศ"  

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม Co-learning 
Space ช้ัน 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

3. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดการประชุมระดมความคิด "การปรับกระบวน

ทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศ" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม Co-learning Space ช้ัน 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้ผู้บริหารเสนอร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรร่วมกัน คือ “Creative in Reality for Life and Sustainability” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
5. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 

(    )  โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566    
(  )  โครงการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของอธิการบดี 

6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : 

- การลงพื้นทีส่ ารวจและเก็บข้อมลูเบื้องต้น ชุมชนจีนแคะ บ้านห้วยกระบอก ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563  

- การจัดประชุมนักวิจัยและการลงพื้นทีส่ ารวจและเก็บข้อมลูเบื้องตน้ ชุมชนจีนแคะ บ้านห้วยกระบอก ต าบลกรับ
ใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 

7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน :  กุมภาพันธ์ 2563-มีนาคม 2563 

 

8. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

ส านักงานบริหารการวิจยั นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จดัการประชุมนักวิจัยและลงพื้นที่ส ารวจชุมชนจีน
แคะ บ้านห้วยกระบอก ต าบลกรบัใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่และวางกรอบการด าเนินงาน
วิจัย ส าหรับการจดัเตรียมข้อเสนอโครงการในการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่อไป 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


