
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
 “ศิลปากรวิจัย ครั้งท่ี 11 : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ภายใต้โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 

1. ชื่อโครงการ การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 11 : นวัตกรรมและ 
      การสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน”  
 
2. หลักการและเหตผุล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  การจัดเวทีเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนส าหรับการสร้าง
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดบรรยากาศ
ทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท าผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติในการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ทางวิชาการไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น  และเพื่อช่วยให้เกิดการสร้างความร่วมมือ
ในการท าผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทั้งระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

  
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของ
ตนเองสู่สาธารณชน 

4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ระหว่าง
นักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 

5. เพื่อให้เกิดการสร้างนักวิจัยสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยและระหว่าง 
หน่วยงาน/สถาบัน และเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวจิัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ให้เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึน้ 
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4. ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลยัศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับแผน) 
            เป้าหมายที่ 2 : การเป็นที่พึง่ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
            นโยบาย 2.1 พัฒนาดา้นการวิจัยและการสรา้งสรรค์และการบูรณาการกับบริการวชิาการ 
4.1 ลักษณะงาน 
  โครงการเชิงนโยบาย 
  งานประจ า 
  โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง 
 
5. ประเภทโครงการ (เพื่อจัดรหัสประเภทในระบบ MIS ติดตามโครง) 
 101 จัดนิทรรศการ 102 จัดประกวดด้านการบรกิารวิชาการ 
 103 อบรมสัมมนา 104 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 105 ให้องค์ความรู้เชิงพัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 106 เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 107 ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 108 บูรณาการ 117 ประชุมเชิงวิชาการ 
 119 วารสารวิชาการ   อ่ืนๆ........................................................ 
 
6. เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 200 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดงันี้ 

1. อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 
3. นักเรียน/นักศึกษา 
4. ผู้สนใจทั่วไป 
5. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ วันเร่ิมต้น-วันสิ้นสดุโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562  

1. ก่อนจัดงาน ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 
1.1 การเตรียมงานการประชุมวชิาการ/เปิดรับผลงานวิจัย/ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒ/ิ แจ้งผล    

ผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
1.2 การประชาสัมพนัธ์/หนังสือเชิญ/เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ ฯลฯ 
1.3 การจัดนิทรรศการผลงานโปสเตอร์ 
1.4 การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน/ห้องประชุม/ห้องแสดงกิจกรรมต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. วันจัดงานประชุมวชิาการฯ วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 
3. หลังจัดงาน  ตั้งแต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2562 - เดือนกรกฎาคม 2562 

3.1 จัดเก็บนิทรรศการผลงานโปสเตอร์ วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2562 
3.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณ และจัดท ารายงาน เดือนกรกฎาคม 2562 

 
8. สถานที่ด าเนินงาน  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         สถาบนัวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 
         ภาคกลางตอนล่าง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
10.แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน 
- วางแผนงาน /ประชุมหารือและ
เตรียมการ/ประชาสัมพันธ ์
- เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนุมัติ
โครงการ/แต่งตั้งคณะท างาน/
ประสานงานในเตรียมกิจกรรมต่างๆ/
ประชุมคณะท างาน ฯลฯ 

              

ขั้นด าเนินการ 
- เปิดรับผลงานวิจัย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิพจารณาผลงานวิจยั/ 
แจ้งผลการพิจารณา 
- จัดท าเอกสารประกอบการประชมุ 
PROCEEDINGS 
- ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร/ 
สถานท่ีจัดประชุม/อาหาร/ยานพาหนะ 
- จัดโครงการ 

              

ขั้นสรุปและประเมินผล 
สรุปและประเมินโครงการฯ และเสนอ
ผู้บริหารต่อไป 

              

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาขอสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมและผูส้นใจ มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานวจิัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์มากข้ึน 
 2. บุคลากรทางการศึกษา มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
ผลงานสูส่าธารณชนกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 3. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ทั้งที่เปน็ผลงานของบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 
 4. นักวิจัยจากหน่วยงาน/สถาบันตา่ง ๆ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ และสามารถน าไปพัฒนางานวจิัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในอนาคตได้ 
 5. เกิดการสร้างนักวิจัยสรา้งสรรคร์ุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ใน
มหาวิทยาลยัและระหวา่งหน่วยงาน/สถาบัน  และเกิดผลงานงานวิจัย นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษามากข้ึน 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 

 “ศิลปากรวิจัย ครั้งท่ี 11 : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่13-14 มิถุนายน 2562 

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

.................................................. 
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 
09.00 - 10.00 น.   ลงทะเบียน 
10.00 - 10.30 น.   พิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
10.45 - 12.00 น.   การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.   - การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  
       - ชมนิทรรศการผลงานโปสเตอร์ 
 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 
09.00 - 9.30 น.    ลงทะเบียน 
9.30 - 12.00 น.    - การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  
       - ชมนิทรรศการผลงานโปสเตอร์ 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.   - การน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  
       - ชมนิทรรศการผลงานโปสเตอร์ 
 
หมายเหตุ  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ เวลา 14.30 – 14.45 น.   
 


