
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1.    ช่ือโครงการ/กิจกรรม  :  จัดการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental 
Fund ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 – 16.30 น.   

3. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ  
ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  จัดกำรประชุมเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ำ
ข้อมูลหน่วยงำน แผนปฏิบัติกำร  Framework (กรอบแนวคิด) กำรวิเครำะห์ SWOT ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 25 คน 

 
                           ภาพประกอบกิจกรรม  

   
   
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1.    ช่ือโครงการ/กิจกรรม  :  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ครั้งที่ 1  
: แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำร Fundamental Fund เพ่ือขอรับทุนงบประมำณปี 2565    
2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 13  พฤศจิกำยน พ.ศ.2563  เวลำ 10.00-12.00 น. 

3. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ ได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยของ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ครั้งที่ 1 : แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำร Fundamental Fund เพ่ือขอรับทุนงบประมำณ
ปี 2565 วันศุกร์ที่ 13  พฤศจิกำยน พ.ศ.2563  เวลำ 10.00-12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำนบริหำร
กำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐมและ
ผ่ำนระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมจ ำนวน 87 คน โดยผลประเมินควำม
พึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.52  

 
                           ภาพประกอบกิจกรรม  

 

 
 
   
 

  
 

   
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1.    ช่ือโครงการ/กิจกรรม  :  กำรประชุมเพ่ือรับฟังกำรถ่ำยทอดสด“กำรอบรมกำรใช้งำนระบบ NRIIS 
ผ่ำน ZOOM  จัดโดย ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)”       

4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันพุธที่ 18 พ.ย. 2563 เวลำ 8.30-12.00 น. 

5. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ จัดกำรประชุมเพ่ือรับฟังกำรถ่ำยทอดสด 

“กำรอบรมกำรใช้งำนระบบ NRIIS ผ่ำน ZOOM  จำก ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจวิธีกำรยื่นค ำของบประมำณโครงกำรวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ผ่ำนระบบ NRIIS : ระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  ในวันพุธที่ 18 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 8.30 -12.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย 
นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม    มี
ผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 12 คน 

 
                           ภาพประกอบกิจกรรม  

 
   
 

  
 

   
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  : โครงกำรบรรยำย เรื่อง “แนวทำงกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอทุน” 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันจันทร์ที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 8.30-16.00 น. 

3. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ ได้จัดโครงกำรบรรยำย เรื่อง “แนวทำงกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือขอทุน” เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งเป็นนักวิจัยของมหำวิทยำลัยศิลปำกรมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ROI SROI OKR เพ่ือใช้ในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ตอบโจทย์ตรงควำมต้องกำรของแหล่ง
ทุน วันจันทร์ที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2564     เวลำ 8.30-16.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย 
นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  และถ่ำยทอดกำรบรรยำยผ่ำนระบบออน์ไลน์ โปรแกรม 
Microsoft Teams  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมจ ำนวน 94  คน โดยผลประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน
ภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.17  

 
                           ภาพประกอบกิจกรรม  

 
   

  



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1.    ช่ือโครงการ/กิจกรรม  :  กำรประชุมควำมร่วมมือของสำขำวิชำเพ่ือยกระดับกำรวิจัยด้ำน Artificial 
Intelligence (AI)  และ Internet of Thing (IoT)                               

2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันศุกร์ที่ 5  กุมภำพันธ์ 2564   เวลำ 13.00 - 16.30 น. 

3. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ จัดประชุม ควำมร่วมมือของสำขำวิชำเพ่ือ

ยกระดับกำรวิจัยด้ำน Artificial Intelligence (AI)  และ Internet of Thing (IoT)  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน
เบื้องต้น ในกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับงำนวิจัยด้ำน Artificial Intelligence (AI)  และ Internet of Thing (IoT)  
ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ในวันศุกร์ที่ 5  กุมภำพันธ์ 2564  เวลำ 13.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 415 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 9 คน 

 
                           ภาพประกอบกิจกรรม  

 
   
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  : โครงกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเพื่อจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ 
                                   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 
3. ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ก ำหนดจัด “โครงกำร
ประชุมระดมควำมคิดเห็นเพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร” วันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 เวลำ 13.30 - 16.30 น. เพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรยกร่ำงยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร  ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน และถ่ำยทอดกำร
บรรยำยผ่ำนระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Zoom  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมจ ำนวน 21คน โดยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของบุคลำกรในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.54 

 
                           ภาพประกอบกิจกรรม   

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. งบบริหารจดัการโครงการวิจยัและพฒันาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
2. ช่ือโครงการ/กจิกรรม  : โครงการบรรยาย เร่ือง “การพฒันางานวจิยัใหต้รงกบัความตอ้งการของสถาน 
                                                ประกอบการและชุมชน”   
3. ผู้รับผดิชอบ  : เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ในวนัศุกร์ท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 9.00-12.00 น.  
5.  ผลการด าเนินงาน  เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ไดจ้ดัโครงการบรรยาย เร่ือง “การพฒันา
งานวจิยัใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและชุมชน”  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความรู้ ความ
เขา้ใจการพฒันางานวิจยัให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและชุมชนต่อไป    กิจกรรมภายใน
โครงการประกอบดว้ยการบรรยายและตอบขอ้ซกัถาม  โดย  รองศาสตราจารย ์ดร. สุพรรณี ฉายะบุตรภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวนัศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
เวลา 9.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุม ส านกังานบริหารการวิจยั นวตักรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม และผา่นระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team มี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 74 คน โดยผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.57 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. งบบริหารจดัการโครงการวิจยัและนวตักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชนฐานรากประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563   
2. ช่ือโครงการ/กจิกรรม  : โครงการบรรยาย เร่ือง “การเลือกแหล่งตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานวจิยั และ

กลยทุธการเพิ่มการมองเห็นของผลงานวจิยั(Research Visibility)”   
3. ผู้รับผดิชอบ  : เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ในวนัจนัทร์ท่ี  11 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00-12.00 น.  
5. ผลการด าเนินงาน      เครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ไดจ้ดัโครงการบรรยาย เร่ือง “การ

เลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั และกลยุทธการเพิ่มการมองเห็นของผลงานวิจยั(Research 
Visibility)”   เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจ รับทราบเทคนิค และวิธีการเลือกแหล่งตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจยั และกลยุทธการเพิ่มการมองเห็น ของผลงานวิจยั(Research Visibility) กิจกรรม
ภายในโครงการประกอบดว้ยการบรรยายและตอบขอ้ซกัถาม  โดย ศาสตราจารย ์ดร.พรศกัด์ิ ศรีอมรศกัด์ิ 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  Editor-in-Chief  วารสาร  Science, 
Engineering and Health   Studies (SEHS)ไดใ้ห้เกียรติเป็นวิทยากร ในวนัจนัทร์ท่ี  11 มกราคม พ.ศ. 2564  
เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม ส านกังานบริหารการวิจยั นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม และผา่นระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team มี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 152  คน โดยผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.14 

  

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. งบบริหารจดัการโครงการวิจยัและนวตักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชนฐานรากประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563   
2. ช่ือโครงการ/กจิกรรม  : โครงการบรรยาย เร่ือง “การเขียนบทความวจิยัเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร

การพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวติ : Journal of Community Development and Life Quality ” 
3. ผู้รับผดิชอบ  : เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : วนัจนัทร์ท่ี  8 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 13.30-15.30 น. 
5. ผลการด าเนินงาน  เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ได้จดัโครงการบรรยาย เร่ือง                    

“การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of 
Community Development and Life Quality ” เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนบทความวิจยั
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง  วิชาการและงานวิจยั  โดย ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย                      
จตุรสิทธา ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ประธานเครือข่าย
บริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบนได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร วนัจนัทร์ท่ี  8 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 
13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานบริหารการวิจัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม และผา่นระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams  
มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 207  คน โดยผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน
ระดบั                 มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 94.59 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. งบบริหารจดัการโครงการวิจยัและนวตักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   
2. ช่ือโครงการ/กจิกรรม  : โครงการบรรยาย เร่ือง “เขียนบทความวจิยัอยา่งไรใหไ้ดรั้บการตีพิมพ”์ 
3. ผู้รับผดิชอบ  : เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   
4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ในวนัจนัทร์ท่ี  1   มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 13.00-16.30 น. 
5. ผลการด าเนินงาน  เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ไดจ้ดัโครงการบรรยาย เร่ือง “เขียน

บทความวิจยัอย่างไรให้ไดรั้บการตีพิมพ์”  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ รับทราบ
เทคนิค และวิธีการการเขียนบทความวิจยัอย่างไรให้ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ  กิจกรรมภายใน
โครงการประกอบดว้ยการบรรยายและตอบขอ้ซกัถาม  โดย ศาสตราจารย ์ดร.พรศกัด์ิ ศรีอมรศกัด์ิ ภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  Editor-in-Chief  วารสาร  Science, 
Engineering and Health Studies (SEHS)ไดใ้ห้เกียรติเป็นวิทยากร ในวนัจนัทร์ท่ี  1   มีนาคม  พ.ศ. 2564  
เวลา 13.00-16.30 น.ผา่นระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 350 คน 
โดยผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ92.22 

 

  

  
 


