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แผนปฏบิตัิราชการ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะวศิวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

 

 

ได+รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ� 2558 
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คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) โดยเป1นแผนปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึนภายใต8กรอบของ
ยุทธศาสตร!มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) แผนยุทธศาสตร!คณะวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) ซ่ึงประกอบด8วยแผนงาน/โครงการท่ีสะท8อนเป?าหมายการดําเนินงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด8วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร! 7 ยุทธศาสตร! 10 เป?าประสงค! 
40 กลยุทธ! 52 มาตรการ 86 ตัวชี้วัด และ 64 โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป1นอยAางยิ่งวAาแผนปฏิบัติราชการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ท่ีผAานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ! 2558 ผู8บริหารจะได8ใช8เป1นกรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของ
คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู8บริหารและผู8เก่ียวข8องจะใช8เป1นเครื่องมือและกลไกสําคัญ
ในการบริหารงาน/โครงการ อีกท้ังใช8ในการเรAงรัด กํากับ ติดตามการดําเนินงานของหนAวยงาน และผู8รับผิดชอบ
เพ่ือให8บรรลุเป?าหมายตามยุทธศาสตร!ของคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตAอไป 

 
 

(ผู8ชAวยศาสตราจารย! ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สารบัญ 

  หน8า 

คํานํา  3 
สารบัญ  4 
สAวนท่ี 1 บทนํา  5 
 - ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 6 
 - ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน! พันธกิจ 7 
 - แผนยุทธศาสตร!คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2561 8 
 - ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 12 
 - จํานวนยุทธศาสตร! นโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 14 
 - ตัวบAงชี้และคAาเป?าหมาย 16 
สAวนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 25 
สAวนท่ี 3 ภาคผนวก 35 
 - นิยามศัพท!ตัวบAงชี้ 36 
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ส�วนที่ 1 

บทนํา 
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บทนํา 

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได8จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 

2558 ภายใต8กรอบของแผนยุทธศาสตร!มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) แผนยุทธศาสตร!
คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2561 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� (พ.ศ. 2558-
2561) โดยได8กําหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการประจําป� ประกอบด8วย กลยุทธ! มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และผู8รับผิดชอบท่ีสอดคล8องกับนโยบายและเป?าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเป?าหมายการดําเนินงาน เพ่ือแปลงแผนสูAการปฏิบัติในระดับภาควิชา/หนAวยงาน  

 
ความเชื่อมโยงระหวAาง แผนยุทธศาสตร!คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

และแผนปฏิบัติราชการคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แผ
นยุ

ทธ
ศา

สต
ร!ค

ณะ
ฯ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร! 1 
ด8านการจัดการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร! 2 

ด8านการวิจัยและสร8างสรรค! 
 

ประเด็นยุทธศาสตร! 3 
ด8านบริการวิชาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร! 4 

ด8านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร! 5 
ด8านการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร!ที่ 1   
ผลิตบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีมีความรู8ทาง
วิชาการและทักษะ
วิชาชีพ โดยมีความคิด
สร8างสรรค! และมีความ
รับผิดชอบตAอสังคม  

 ยุทธศาสตร!ที่ 2   
เป1นเลิศด8านงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ           
ทั้งงานวิจัยที่สร8างองค!
ความรู8และงานวิจัยที่
นําไปใช8ประโยชน!เพือ่การ
พัฒนาประเทศ  

 ยุทธศาสตร!ที่ 3   
สร8างความเข็มแข็งให8
ชุมชนและสังคมผAาน
การให8บริการทาง
วิชาการโดยอาศัยฐาน 
ความรู8ความเช่ียวชาญ
ของคณะฯ  

 ยุทธศาสตร!ที่ 4    
เป1นผู8นําในการใช8องค!
ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปบรูณา
การเพือ่ประยุกต!ใช8ใน
การอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรม  

 ยุทธศาสตร!ที่ 5    
บรหิารจัดการองค!กร
ด8วยหลักธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร!ที่ 6    
พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของคณะฯ  

 ยุทธศาสตร!ที่ 7    
สAงเสริมภาพลกัษณ!
ของคณะฯ และ
ผลงานของคณะฯ  

               

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ร 

 งบประมาณรวม 
176,787,690 
เงินแผAนดิน 
26,866,400 
เงินรายได8 
149,921,290 

 งบประมาณรวม 
31,983,410 
เงินแผAนดิน 11,950,700 
เงินรายได8 20,032,710 

 งบประมาณรวม 
2,581,400 
เงินแผAนดิน 951,400 
เงินรายได8 1,630,000 

 งบประมาณรวม 
1,396,000 
เงินแผAนดิน 350,000 
เงินรายได8 1,046,000 

 งบประมาณรวม 
16,778,800 
เงินแผAนดิน 
9,927,500 
เงินรายได8 6,851,300 

 งบประมาณรวม 
5,694,400 
เงินรายได8 
5,694,400 

 งบประมาณรวม 
1,982,000 
เงินรายได8 
1,982,000 

              

 เป?าประสงค! 1 มุAงเน8น 
การผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองความต8องการ
ของประเทศ และพัฒนา
ระบบการเรียน การสอน
ที่เน8นกระบวนการเรียนรู8
ด8วยตนเอง 
เงินแผAนดิน 26,866,400 
เงินรายได8 131,575,590 

 เป?าประสงค! 3 มุAงเน8นการ
สร8างสรรค!งานวิจัยที่มี
ผลกระทบในเชิง
สร8างสรรค!ตAการพัฒนา
ประเทศชาติ 
เงินแผAนดิน 11,950,700 
เงินรายได8 20,032,710 

 เป?าประสงค! 4 
สAงเสริมการให8บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต8องการของ
ชุมชนหรือสร8างความ
เข8มแข็งให8ชุมชนอยAาง
ตAอเน่ืองและย่ังยืน 
เงินแผAนดิน 951,400 
เงินรายได8 1,630,000 

 เป?าประสงค! 5 
สAงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคล8อง
กับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 
เงินแผAนดิน 350,000 
เงินรายได8 931,000 

 เป?าประสงค! 7 มุAงเน8น
ระบบการบรหิารจัดการ
ที่ดี และจัดหารายได8ให8
เพียงพอสําหรบัการ
ปฏิบัติตามพันธกิจและ
การพัฒนาคณะฯ ตาม
วิสัยทัศน!ที่ได8วางไว8 
เงินรายได8 3,336,300 

 เป?าประสงค! 9 
สAงเสริมให8บุคลากร
ภายในคณะฯ ได8เข8า
รAวมฝOกอบรมหรือ
เข8ารAวมสมัมนาทัง้ใน
และตAางประเทศ 
เงินรายได8 
5,694,400 

 เป?าประสงค! 10 
สAงเสริมการ
ประชาสมัพันธ!ใน
ภาพลักษณ!และการ
ยอมรบัในมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของ
คณะฯ 
เงินรายได8 
1,982,000 

              

 เป?าประสงค! 2 มุAงเน8น
ความรAวมมือ ด8านวิชาการ
และงานวิจัยกบัหนAวยงาน
ระดับนานาชาติ 
เงินรายได8 18,345,700 

     เป?าประสงค! 6 
สAงเสริมงานวิจัยที่
บูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
เงินรายได8 115,000 

 เป?าประสงค! 8 สAงเสริมและสนับสนุนการสร8างบรรยากาศทีเ่อื้อตAอการเรียนรู8และการ
ทําวิจัยและปรบัปรุงสภาพแวดล8อมทางกายภาพให8รAมรื่นนAาอยูA และเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงาน 
เงินแผAนดิน 9,927,500 
เงินรายได8 3,515,000 
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ปรัชญา (Philosophy) 
“พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร! อนุรักษ!ศิลปQ ด8วยวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี” 

 
 

ปณิธาน (Determination) 
“ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุAงเน8นความเป1นเลิศด8านงานวิจัยสร8างสรรค!เพ่ือเป1นกําลังขับเคลื่อนประเทศและ 

ภูมิภาคอาเซียน” 
 
 

 

วิสัยทัศน< (Vision) 
“คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป1นองค!กรท่ีผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี

ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม และมุAงม่ันเป1นหนึ่งในผู8นําด8านงานวิจัยและการเรียนรู8ของประเทศ” 
 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. เป1นแหลAงเรียนรู8 และผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี ท่ีมี

ความเป1นเลิศด8านวิชาการและงานวิจัย เป1นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ค8นคว8า วิจัย สร8างสรรค! เพ่ือความเป1นเลิศ ถAายทอดองค!ความรู8และผลงานวิจัยด8านวิศวกรรมศาสตร!

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขAงขันของประเทศ 

3. ให8บริการทางวิชาการด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีแกAสังคม ชุมชน เพ่ือเสริมสร8างความเข8มแข็ง

ให8ชุมชน โดยมุAงเน8นให8ชุมชนเกิดการพัฒนาอยAางตAอเนื่องและยั่งยืน 

4. สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สAงเสริมกิจกรรมสร8างสรรค!ท่ีสอดคล8องกับประเพณีและวิถี

ไทย รวมถึงการอนุรักษ!ศิลปกรรมเชิงบูรณาการ 

5. มุAงเน8นระบบบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชAวย

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร< 1 ดBานการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร<ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีมีความรูBทางวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ โดยมีความคิดสรBางสรรค< และมีความรับผิดชอบต�อสังคม  

 
เปIาประสงค< 1    มุ�งเนBนการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตBองการของประเทศ และพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนท่ีเนBนกระบวนการเรียนรูBดBวยตนเอง 

  

ตัวช้ีวัด 
1. บัณฑิตปริญญาตรีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�  
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหAงชาติ  
3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ!ของมหาวิทยาลัย 
4. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8ความสามารถด8านภาษาตAาง 

ประเทศ (exit-exam) 

  

กลยุทธ<  
1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือสร8างผลการเรียนรู8ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ และพัฒนานักศึกษาให8มีคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ!ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.2 เผยแพรAเอกลักษณ!ของหลักสูตรของคณะฯ ให8แกAสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
กAอให8เกิดความเชื่อม่ันกับคุณภาพของบัณฑิตของคณะฯ 

1.3 สอดแทรกแนวคิดเพ่ือสร8างความตระหนักรู8ของนักศึกษาให8ทันตAอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม  

1.4 พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเป1นการสร8างทักษะการทํางานแบบ
มืออาชีพท่ีปรับตัวได8ดี 

1.5 เชิญอาจารย!ชาวตAางประเทศเป1นอาจารย!พิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตรและสนับสนุนให8
นักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 เข8าสอบวัดความรู8ด8านภาษาตAางประเทศ 

 เปIาประสงค< 2    มุ�งเนBนความร�วมมือดBานวิชาการและงานวิจัยกับหน�วยงานระดับนานาชาติ 

  

ตัวช้ีวัด 
5. กิจกรรมด8านวิชาการ/งานวิจัยท่ีมีความรAวมมือกับประเทศในอาเซียนหรือประเทศนอก

กลุAมอาเซียน  
6. ร8อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข8ารAวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  

กลยุทธ<  
1.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีเพ่ิมทักษะความสามารถใน

การแขAงขันระดับสากลให8กับนักศึกษา 
1.7 สAงเสริมการเผยแพรAผลงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
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1.8 สAงเสริมความรAวมมือในรูปแบบเครือขAายหนAวยงานและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ด8านวิชาการและวิจัย ท้ังในประเทศและระหวAางประเทศในกลุAมอาเซียน 

1.9 พัฒนาสมรรถนะศิษย!เกAา เพ่ือรองรับการทํางานท่ีเป1นท่ียอมรับและการปรับตัวในการ
ประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร< 2  ดBานการวิจัยและสรBางสรรค< 

 
ยุทธศาสตร<ท่ี 2  เปMนเลิศดBานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังงานวิจัยท่ีสรBางองค<ความรูBและ

งานวิจัยท่ีนําไปใชBประโยชน<เพ่ือการพัฒนาประเทศ  

 
เปIาประสงค< 3    มุ�งเนBนการสรBางสรรค<งานวิจัยท่ีมีผลกระทบในเชิงสรBางสรรค<ต�อการพัฒนา

ประเทศชาติ 

  

ตัวช้ีวัด 
7. ร8อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค!ท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือเผยแพรAตAอจํานวน

อาจารย!ประจําท้ังหมด 
8. ร8อยละของผลงานวิจัยหรือสร8างสรรค!ท่ีนําไปใช8ประโยชน!ตAอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด  
9. ร8อยละของผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพตAอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด  
10. จํานวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
11. จํานวนโครงการวิจัยในลักษณะความรAวมมือกับภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

  

กลยุทธ<  
2.1 จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสร8างนวัตกรรมของคณะฯ และจัดงบประมาณ

เข8าสูAกองทุนวิจัยและงานสร8างสรรค!ของหนAวยงานภายในคณะฯ เพ่ือสนับสนุนและ
สAงเสริมการวิจัยและงานสร8างสรรค!ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2 สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหลAงเงินภายนอก และในลักษณะท่ีเป1นทุนสนับสนุนรAวม 
(Matching Fund) 

2.3 จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสร8างมูลคAาและองค!ความรู8จากงานวิจัยและงาน
สร8างสรรค! 

2.4 สAงเสริมการสร8างความรAวมมือในการทํางานวิจัยกับหนAวยงานภายนอก ภาคเอกชนและ
โรงงานอุตสาหกรรม 

2.5 สAงเสริมให8มีการจัดทําผลงานวิชาการท่ีรวบรวมองค!ความรู8จากผลงานวิจัยของคณะฯ 
2.6 เผยแพรAประชาสัมพันธ!ผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค!เพ่ือการใช8ประโยชน! 
2.7 สร8างกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ประเด็นยุทธศาสตร< 3  ดBานบริการวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร<ท่ี 3  สรBางความเข็มแข็งใหBชุมชนและสังคมผ�านการใหBบริการทางวิชาการโดยอาศัยฐาน 

ความรูBความเช่ียวชาญของคณะฯ  

 
เปIาประสงค< 4    ส�งเสริมการใหB บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตBองการของชุมชนหรือสรBาง

ความเขBมแข็งใหBชุมชนอย�างต�อเนื่องและย่ังยืน 
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ตัวช้ีวัด 
12. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร8างประโยชน!ตAอชุมชนและสังคม 
13. ร8อยละโครงการบริการวิชาการท่ีใช8บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตAอ

โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

  

กลยุทธ<  
3.1 จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําป�ของคณะฯ ท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัย 
3.2 พัฒนาระบบการกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวิชาการไปใช8ประโยชน!เพ่ือ

ตอบสนองความต8องการของชุมชนอยAางตAอเนื่อง 
3.3 จัดให8มีการจัดการองค!ความรู8 (KM) วิธีปฏิฎิบัติท่ีดีเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการท่ีใช8

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตAอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร< 4  ดBานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร<ท่ี 4   เปMนผูBนําในการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือ

ประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม  
 เปIาประสงค< 5    ส�งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

  

ตัวช้ีวัด 
14. จํานวนกิจกรรมท่ีสอดคล8องกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
15. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติท่ีศิษย!เกAา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได8รับ

การเสริมสร8างเอกลักษณ!ด8านศิลปวัฒนธรรม 

  

กลยุทธ<  
4.1 สAงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล8องกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ

เสริมสร8างเอกลักษณ!ด8านศิลปวัฒนธรรม 
4.2 สAงเสริมให8มีการสร8างเครือขAายความรAวมมือและการแลกเปลี่ยนทางด8านศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 เปIาประสงค< 6    ส�งเสริมงานวิจัยท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

  
ตัวช้ีวัด 
16. จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีสนับสนุนการค8นคว8า/และ/หรือพัฒนาองค!ความรู8เพ่ือท่ีบูรณาการกับ

การอนุรักษ!ศิลปกรรม 

  

กลยุทธ<  
4.3 จัดให8มีทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีสAงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และ

เทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม 
4.4 จัดให8มีการจัดการองค!ความรู8 (KM) วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับงานวิจัยท่ีสAงเสริมการใช8องค!

ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปวัฒนธรรม 
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4.5 สนับสนุนการหาทุนวิจัยท่ีสAงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไป
บูรณาการเพ่ือประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรมจากแหลAงเงินภายนอก และใน
ลักษณะท่ีเป1น Matching Fund 

4.6 สAงเสริมให8มีการบูรณาการงานวิจัยด8านศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับนักศึกษาและอาจารย! 

ประเด็นยุทธศาสตร< 5  ดBานการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร<ท่ี 5   บริหารจัดการองค<กรดBวยหลักธรรมาภิบาล  
 เปIาประสงค< 7    มุ�งเนBนระบบการบริหารจัดการท่ีดี และบริหารรายไดBใหBเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ

ตามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศน<ท่ีไดBวางไวB 

  

ตัวช้ีวัด 
17. ร8อยละของหนAวยงานท่ีบรรลุเป?าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ

หนAวยงานไมAน8อยกวAาร8อยละ 80 
18. ความพึงพอใจของผู8ใช8บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
19. ร8อยละของงบประมาณท่ีใช8ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศตAองบประมาณ

ท้ังหมด 
20. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร!การเงินของคณะฯ 

  

กลยุทธ<  
5.1 สAงเสริมให8มีความตระหนักรู8และการมีจิตสํานึกในการใช8งบประมาณและทรัพยากรของ

หนAวยงานภายในคณะฯ อยAางรู8คุณคAา 
5.2 สAงเสริมการบริหารจัดการอยAางมีสAวนรAวมในทุกระดับ 
5.3 ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร! 
5.4 จัดทําฐานข8อมูลและปรับปรุงระบบเครือขAายข8อมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพ่ือ

การบริหารและการเงิน 
5.5 จัดให8มีการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ท่ีโปรAงใส และมีผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 
5.6 จัดให8มีการวิเคราะห!การใช8เงินกองทุนและเงินรายได8สะสมเพ่ือให8เกิดความม่ันคงในการ

ดําเนินงานของคณะฯ และเตรียมความพร8อมในการเป1นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 เปIาประสงค< 8    ส�งเสริมและสนับสนุนการสรBางบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรูBและการทําวิจัย และ

ปรับปรุงสภาพแวดลBอมทางกายภาพใหBร�มรื่นน�าอยู� และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

  

ตัวช้ีวัด 
21. จํานวนแหลAงเรียนรู8ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือพัฒนาให8ตอบสนองตAอความต8องการของนักศึกษา 
22. คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตAอแหลAงเรียนรู8ของหนAวยงานไมAน8อยกวAา 3.51 

(คะแนนเต็ม 5.00) 
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กลยุทธ<  
5.7 พัฒนาสภาพแวดล8อมของคณะฯ ให8เป1นแหลAงเรียนรู8และความคิดสร8างสรรค! 
5.8 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล8อม และระบบสารสนเทศให8มีความเหมาะสมตAอ

ความต8องการของนักศึกษาและบุคลากร 
 ยุทธศาสตร<ท่ี 6   พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ  
 เปIาประสงค< 9    ส�งเสริมใหBบุคลากรภายในคณะฯไดBเขBาร�วมฝYกอบรมหรือเขBาร�วมสัมมนาท้ังในและ

ต�างประเทศ 

  

ตัวช้ีวัด 
23. ร8อยละของอาจารย!ท่ีเข8ารAวมพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารด8านภาษาอังกฤษ 
24. ร8อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข8ารAวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
25. ร8อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการอบรม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู8 
26. ร8อยละของอาจารย!ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตAอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด 
27. ร8อยละของอาจารย!ท่ีได8รับตําแหนAงทางวิชาการ 
28. จํานวนผู8ได8รับตําแหนAงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

  

กลยุทธ<  
6.1 พัฒนาบุคลากรให8เป1นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
6.2 จัดให8มีคูAมือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานให8กับบุคลากรทุกระดับ 
6.3 สAงเสริมให8บุคลากรมีการขอตําแหนAงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
6.4 สAงเสริมให8บุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 

 ยุทธศาสตร<ท่ี 7   ส�งเสริมภาพลักษณ<ของคณะฯ และผลงานของคณะฯ  
 เปIาประสงค< 10  ส�งเสริมการประชาสัมพันธ<ผ�านส่ือต�าง ๆ 

  
ตัวช้ีวัด 
29. จํานวนโครงการเพ่ือเผยแพรAประชาสัมพันธ!คณะฯ 

  

กลยุทธ<  
7.1 สร8างความรับรู8ในภาพลักษณ!และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 
7.2 จัดทําสื่อประสมเพ่ือเผยแพรAข8อมูลของคณะฯ ผAานทางเครือขAายสารสนเทศ 
7.3 จัดทํารายงานเชิงวิชาการประจําป�ของคณะฯ เพ่ือเผยแพรAแกAหนAวยงานภายนอก 

ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

1. มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ วาระพิเศษ ครั้ง ท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร!คณะ
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2561 เพ่ือใช8เป1นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป� และแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 
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2. ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ! 2558 ให8ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  

3. คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได8แจ8งให8ภาควิชา/หนAวยงานจัดทําแผนงาน/งาน/
โครงการ รวมท้ังกําหนดคAาเป?าหมายตัวบAงชี้เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� (พ.ศ. 2558-2561) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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จํานวนยุทธศาสตร< นโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุธศาสตร!/นโยบาย กลยุทธ! มาตรการ โครงการ ตัวบAงช้ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผAนดิน รายได8 รวม 
ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 1 ดBานการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร!ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีมีความรู8ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสร8างสรรค! และมีความ

รับผิดชอบตAอสังคม 
เป?าประสงค! 1 : มุAงเน8นการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ
ต8องการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเน8น
กระบวนการเรียนรู8ด8วยตนเอง 

5 9 12 17 26,866,400 131,575,590 158,441,990 

เป?าประสงค! 2 : มุAงเน8นความรAวมมือด8านวิชาการและงานวจิัย
กับหนAวยงานระดับนานาชาติ 

4 7 6 7 - 18,345,700 18,345,700 

รวม 9 16 18 24 26,866,400 149,921,290 176,787,690 
ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 2 ดBานการวิจัยและสรBางสรรค< 
ยุทธศาสตร!ที่ 2 :  เป1นเลิศด8านงานวิจยัในระดับชาติและนานาชาติทั้งงานวิจยัท่ีสร8างองค!ความรู8และงานวิจัยท่ีนาํไปใช8ประโยชน!เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป?าประสงค! 3 : มุAงเน8นการสร8างสรรค!งานวิจยัท่ีมีผลกระทบใน
เชิงสร8างสรรค!ตAอการพัฒนาประเทศชาติ 

7 8 14 15 11,950,700 20,032,710 31,983,410 

รวม 7 8 14 15 11,950,700 20,032,710 31,983,410 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 3 ดBานการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร!ที่ 3 :  การสร8างความเข8มแข็งให8ชุมชน และสังคมผAานการให8บริการทางวิชาการโดยอาศัยฐานความรู8เช่ียวชาญของคณะฯ 
เป?าประสงค! 4 : สAงเสริมการให8บริการวชิาการท่ีตอบสนอง
ความต8องการของชุมชนหรือสร8างความเข8มแข็งให8ชุมชนอยAาง
ตAอเน่ืองและยั่งยืน 

3 3 8 8 951,400 1,630,000 2,581,400 

รวม 3 3 8 8 951,400 1,630,000 2,581,400 
ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 4 ดBานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร!ที่ 4 :  เป1นผู8นําในการใช8องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยกุต!ใช8ในการอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม 

เป?าประสงค! 5 : สAงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล8องกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

2 2 6 6 350,000 931,000 1,281,000 

เป?าประสงค! 6: สAงเสริมงานวิจัยท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 4 4 3 3 - 115,000 115,000 
รวม 6 6 9 9 350,000 1,046,000 1,396,000 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 5 ดBานการบรหิารจัดการ 
ยุทธศาสตร!ที่ 5 :  บริหารจัดการองค!กรด8วยหลักธรรมาภบิาล 
เป?าประสงค! 7 : มุAงเน8นระบบการบริหารจัดการท่ีดี และจัดหา
รายได8ให8เพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนา
คณะฯ ตามวิสัยทัศน!ที่ได8วางไว8 

6 6 1 12 - 3,336,300 3,336,300 

เป?าประสงค! 8 : สAงเสริมและสนับสนุนการสร8างบรรยากาศท่ี
เอื้อตAอการเรียนรู8และการทําวิจยัและปรับปรุงสภาพแวดล8อม
ทางกายภาพให8รAมร่ืนนAาอยูA และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2 3 3 4 9,927,500 3,515,000 13,442,500 

รวม 8 9 4 16 9,927,500 6,851,300 16,778,800 
ยุทธศาสตร!ที่ 6 :  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพนัธกิจของคณะฯ 
เป?าประสงค! 9 : สAงเสริมให8บุคลากรภายในคณะฯ ได8เข8ารAวม
ฝOกอบรมหรือเข8ารAวมสัมมนาท้ังในและตAางประเทศ 

4 7 8 10 - 5,694,400 5,694,400 

รวม 4 7 8 10 - 5,694,400 5,694,400 
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ยุธศาสตร!/นโยบาย กลยุทธ! มาตรการ โครงการ ตัวบAงช้ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผAนดิน รายได8 รวม 
ยุทธศาสตร!ที่ 7 :  สAงเสริมภาพลักษณ!ของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 
เป?าประสงค! 10 : สAงเสริมการประชาสัมพันธ!ในภาพลักษณ!และ
การยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 

3 3 3 4 - 1,982,000 1,982,000 

รวม 3 3 3 4 - 1,982,000 1,982,000 
รวมท้ังส้ิน 40 52 64 86 50,046,000 187,157,700 237,203,700 
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ตัวบ�งช้ีและค�าเปIาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 1 ดBานการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร<ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีมีความรูBทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรBางสรรค< และมีความ

รับผิดชอบต�อสังคม 
เปIาประสงค< 1 :  มุ�งเนBนการผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนองความตBองการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เนBนกระบวนการเรียนรูBดBวย

ตนเอง 
กลยุทธ< 1.1 :  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือสรBางผลการเรียนรูBตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และ

พัฒนานักศึกษาใหBมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ<ของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
1. ร8อยละของหลักสูตรท่ีได8รับการปรับปรุง 

พัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แหAงชาติ (TQF) 

ร8อยละ 100 100 100 รองคณบดีฝnายวิชาการ/ 
หัวหน8าภาควิชา/ 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

2. ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรให8ผAาน
เกณฑ!การประเมิน 5 ข8อแรก และอยAาง
น8อยร8อยละ 80 ของตัวบAงช้ี 

หลักสูตร 13 19 18 รองคณบดีฝnายวิชาการ/ 
หัวหน8าภาควิชา/ 

-แผนพัฒนาคณะ 

3. มีการดําเนินการเปoดหลักสูตรใหมAระดับ
ปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาได8 
ตามแผน 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

4. ร8อยละของหลักสูตรสร8างสรรค!แบบ          
บูรณาการและ/หรือมีการ Joint degree 
รAวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตAอหลักสูตร          
บูรณาการท้ังหมด 

ร8อยละ N/A N/A 1 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

5. มีการดําเนินการให8หลักสูตรมีลักษณะเชิง
สร8างสรรค! 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 1.2 :  เผยแพร�เอกลักษณ<ของหลักสูตรของคณะฯ ใหBแก�สงัคมและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก�อใหBเกิดความเชือ่มั่นกับคุณภาพของบัณฑิตของ
คณะฯ 

6. ร8อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

ร8อยละ 86.84 90.10 85 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 1 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 
-สมศ.1 
-สกอ.1.14 (ใหมA) 
-แผนพัฒนาคณะ 

7. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8งานทําตรง
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ร8อยละ 89.37 68.29 85 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

8. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8รับเงินเดือนเร่ิมต8น
เป1นไปตามเกณฑ! (15,000 บาทตAอเดือน) 

ร8อยละ 91.40 67.03 85 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

9. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

ร8อยละ N/A 100 80 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

10. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหAงชาติ 

คะแนน 
การ

ประเมิน 

3.99 4.20 4.00 ผู8บริหารคณะ 
หัวหน8าภาควิชา/ 
 

-ยุทธศาสตร!ที่ 1 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 
-สมศ.2 
-สกอ.1.14 (ใหมA) 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

11. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผล
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ!ของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน 
การ

ประเมิน 

3.64 3.81 3.90 ผู8บริหารคณะ 
หัวหน8าภาควิชา/ 
 

-ยุทธศาสตร!ที่ 2 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 
-สมศ.16.2 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 1.3 :  สอดแทรกแนวคิดเพ่ือสรBางความตระหนักรูBของนักศึกษาใหBทนัต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
รวมถึงประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม 

12. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8เรียน
เป1นสําคัญ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะ 
หัวหน8าภาควิชา/ 

-สกอ.5.2 (ใหมA) 
 

กลยุทธ< 1.4 : พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเปMนการสรBางทักษะการทาํงานแบบมืออาชีพทีป่รับตัวไดBด ี
13. โครงการสAงเสริมให8ความรู8เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพแกAนักศึกษา 
มี/ไมAมี มี มี มี ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ

นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

14. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผน พัฒนากิจการนักศึกษา 

ร8อยละ N/A N/A 15 ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 1.5 :  เชญิอาจารย<ชาวต�างประเทศเปMนอาจารย<พิเศษสอนรายวชิาในหลักสูตรและสนับสนุนใหBนักศึกษาชั้นป"ที่ 4 สอบวัดความรูBดBาน
ภาษาต�างประเทศ 

15. มีการเชิญผู8ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมี
ประสบการณ!ด8านวิชาการและวิชาชีพท่ี
ทันสมัยมาบรรยายพิเศษหรือเป1นอาจารย!
พิเศษ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

16. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การ
ทดสอบความรู8ความสามารถด8าน
ภาษาตAางประเทศ (exit-exam) 

ร8อยละ N/A N/A N/A ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 1 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

17. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การ
ทดสอบความรู8ภาษาอังกฤษ 

ร8อยละ N/R 70.36 75 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
 

เปIาประสงค< 2 : มุ�งเนBนความร�วมมือดBานวิชาการและงานวิจัยกับหน�วยงานระดับนานาชาต ิ
กลยุทธ< 1.6 : สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนทีเ่พ่ิมทักษะความสามารถในการแข�งขันระดับสากลใหBกับนักศึกษา 
18. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย!เกAาท่ีได8รับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยAองในด8านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการหรือด8านอื่นท่ีเกี่ยวข8องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

คน 28 35 15 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

19. ร8อยละของกจิกรรมท่ีสAงเสริมความคิด
สร8างสรรค! คุณธรรมจริยธรรมตAอจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร8อยละ 39.50 50.82 40 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 1.7 : ส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิชาการและวิจยัของนักศึกษาในระดับนานาชาต ิ
20. ร8อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

เข8ารAวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ร8อยละ N/A N/A 10 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

21. ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือ
เผยแพรA 

ร8อยละ 82.26 87.50 40 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สมศ.3,4 
-สกอ.1.1(8),1.12, 
1.13 (ใหมA) 
-แผนพัฒนาคณะ 

22. กิจกรรมด8านวิชาการ/งานวิจยัท่ีมีความ
รAวมมือกับประเทศในอาเซียนหรือ
ประเทศนอกกลุAมอาเซียน 

กิจกรรม 1 1 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

กลยุทธ< 1.8 :  ส�งเสริมความร�วมมือในรูปแบบเครือข�ายหน�วยงานและสถาบนัการศึกษาเพ่ือพัฒนางานดBานวิชาการและวิจัย ทั้งในประเทศและ
ระหว�างประเทศในกลุ�มอาเซียน 

23. จํานวนข8อตกลง/ความรAวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ผลในทางการจัดการศึกษา 

ฉบับ 3 4 3 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 1.9 : พัฒนาสมรรถนะศิษย<เก�า เพ่ือรองรับการทาํงานทีเ่ปMนที่ยอมรบัและการปรบัตัวในการประกอบอาชพีในประชาคมอาเซียน 
24. ร8อยละกิจกรรมสAงเสริมประสบการณ!และ 

ทักษะให8กบันักศึกษาเพื่อเตรียมความ 
พร8อมสูAการทํางานตAอจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาท้ังหมด 

ร8อยละ 17.05 29.51 8 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 2 ดBานการวิจัยและสรBางสรรค< 
ยุทธศาสตร<ที่ 2 : เปMนเลิศดBานงานวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาตทิั้งงานวิจยัที่สรBางองค<ความรูBและงานวิจัยที่นําไปใชBประโยชน<เพ่ือการพัฒนา

ประเทศ 
เปIาประสงค< 3 : มุ�งเนBนการสรBางสรรค<งานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงสรBางสรรค<ต�อการพัฒนาประเทศชาต ิ
กลยุทธ< 2.1 :  จัดตัง้กองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสรBางนวัตกรรมของคณะฯ และจัดงบประมาณเขBาสู�กองทุนวิจัยและงานสรBางสรรค<ของ

หน�วยงานภายในคณะฯ เพ่ือสนบัสนุนและส�งเสรมิการวิจัยและงานสรBางสรรค<ในระดับชาติและนานาชาต ิ
25. จํานวนโครงการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียน

การสอน 
โครงการ 1 1 1 รองคณบดีฝnายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
-แผนพัฒนาคณะ 

26. จํานวนโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข8องกับ
ประเพณีหรือภูมิปwญญาท8องถิ่นหรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 3 1 1 รองคณบดีฝnายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

-แผนพัฒนาคณะ 

27. มีการสAงเสริมการเพิ่มพูนความรู8ด8านการ
วิจัยของบุคลากร 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

กลยุทธ< 2.2 : สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหล�งเงินภายนอก และในลักษณะที่เปMนทุนสนับสนุนร�วม (Matching Fund) 
28. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร8างสรรค!

ตAอจํานวนอาจารย!ประจํา 
บาทตAอ

คน 

368,703.11 373,881.51 220,000 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.2.5 (ใหมA) 
-แผนพัฒนาคณะ 

29. ร8อยละของอาจารย!ประจาํท่ีได8รับทุนทํา
วิจัยหรืองานสร8างสรรค!จากภายในและ
ภายนอกสถาบันตAออาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ร8อยละ 53.76 65.06 50 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 2.3 : จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสรBางมูลค�าและองค<ความรูBจากงานวิจัยและงานสรBางสรรค< 
30. จํานวนผลงานวจิัยท่ีนาํไปตAอยอดในเชิง

พาณิชย! 
ผลงาน 
วิจัย 

N/A 14 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 2.4 : ส�งเสริมการสรBางความร�วมมือในการทํางานวิจัยกับหน�วยงานภายนอก ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม 
31. จํานวนโครงการวิจัยในลักษณะความ

รAวมมือกับภาคเอกชนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 

โครงการ 18 18 10 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
 

กลยุทธ< 2.5 : ส�งเสริมใหBมีการจัดทําผลงานวิชาการที่รวบรวมองค<ความรูBจากผลงานวิจัยของคณะฯ 
32. ร8อยละของผลงานวิชาการท่ีได8รับการ

รับรองคุณภาพตAอจํานวนอาจารย!ประจาํ
ท้ังหมด 

ร8อยละ 2.51 2.18 3 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
-สมศ.7 
-แผนพัฒนาคณะ 

33. มีการเขียนและผลิตเอกสารคําสอน/
ตํารา/หนังสือ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

34. มีการผลิตหรือปรับปรุง E-Learning มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 2.6 : เผยแพร�ประชาสัมพันธ<ผลงานวิจัยและงานสรBางสรรค<เพ่ือการใชBประโยชน< 
35. ร8อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร8างสรรค!

ท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือเผยแพรAตAอจํานวน
อาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ร8อยละ 332.26 201.94 65 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
-สมศ.5 
-สกอ.1.4,2.6 (ใหมA) 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

36. ร8อยละของบทความวิจยัท่ีได8รับการ
อ8างอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานข8อมูลระดับนานาชาติตAอ
อาจารย!ประจาํ 

ร8อยละ 119.61 143.69 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.1.5 (ใหมA) 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

37. ร8อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร8างสรรค!
ท่ีนําไปใช8ประโยชน!ตAอจํานวนอาจารย!
ประจําท้ังหมด 

ร8อยละ 21.51 25.24 10 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
-สมศ.6 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

38. มีการสAงเสริมการให8อาจารย!และบุคลากร
เข8าแขAงขันหรือประกวดด8านตAาง ๆ เพื่อ
สร8างช่ือเสียงให8กับคณะฯ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 2.7 : สรBางกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบยีนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 
39. จํานวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 
ผลงาน 1 - 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 3 ดBานบริการวชิาการ 
ยุทธศาสตร<ที่ 3 : การสรBางความเขBมแข็งใหBชมุชน และสังคมผ�านการใหBบริการทางวชิาการโดยอาศัยฐานความรูBเชีย่วชาญของคณะฯ 
เปIาประสงค< 4 : ส�งเสริมการใหBบริการวิชาการที่ตอบสนองความตBองการของชุมชนหรือสรBางความเขBมแขง็ใหBชมุชนอย�างต�อเน่ืองและยั่งยืน 
กลยุทธ< 3.1 : จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําป"ของคณะฯ ทีม่ีการบูรณาการการเรยีนการสอนและการวจัิย 
40. ร8อยละโครงการบริการวิชาการท่ีใช8         

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยตAอโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ร8อยละ 100 100 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 5 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 3 คณะ 
-สมศ.8 
-แผนพัฒนาคณะ 

41. ร8อยละโครงการบริการวิชาการข8ามศาสตร!
ภายในมหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/
รAวมกับหนAวยงานตAางประเทศ 

ร8อยละ N/A 38.10 5 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 3.2 : พัฒนาระบบกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวชิาการไปใชBประโยชน<เพ่ือตอบสนองความตBองการของชมุชนอย�างต�อเน่ือง 
42. ประโยชน!ที่ได8รับจากการดําเนินโครงการ  

ของผู8เข8ารAวมโครงการ 
ระดับท่ี 1  สามารถนําความรู8ไปประยกุต! 
ใช8ได8ในชีวิตประจําวันได8 
ระดับท่ี 2  สามารถนําความรู8ที่ได8ไปพัฒนา
ศักยภาพของท8องถิ่น ชุมชน ไปสูAการ
แขAงขันในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับท่ี 3  สามารถนําความรู8ที่ได8ไปตAอ
ยอดเชิงพาณิชย!ได8 

ระดับ 1 1 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

43. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร8าง
ประโยชน!ตAอชุมชนและสังคม 

โครงการ N/A 30 16 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 3 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

44. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ดําเนินการเพื่อสร8างความเข8มแข็งให8
ชุมชนและสังคม 

โครงการ N/A 12 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

45. ร8อยละของผู8รับบริการมีความพึงพอใจ
โดยรวม 

ร8อยละ 89.35 88.50 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

46. ร8อยละของโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความต8องการ
พัฒนา/แก8ไขปwญหาและเสริมสร8างความ
เข8มแข็งหรือมีการเผยแพรAปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือสAงเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร8างสรรค!แกAสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ/นานาชาติ 

ร8อยละ 76.19 69.44 75 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 3.3 :  จัดใหBมีการจัดการองค<ความรูB (KM) วิธีปฏบิัตทิี่ดีเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการที่ใชBบูรณาการกับการเรยีนการสอนและการวิจยั
ต�อเน่ือง 

47. จํานวนโครงการจัดการองค!ความรู8 (KM) โครงการ N/A 12 - ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 4 ดBานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร<ที่ 4 : เปMนผูBนําในการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
เปIาประสงค< 5 : ส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
กลยุทธ< 4.1 : ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสรBางเอกลักษณ<ดBานศิลปวัฒนธรรม 
 



 

 
21 

ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

48. มีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ใน
การอนุรักษ! พัฒนา       สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณี และสAงเสริมการนํา
องค!ความรู8ทาง ด8านวิศวกรรมศาสตร! 
และเทคโนโลยีไปใช8ในการอนุรักษ!ศิลปะ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

49. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 18 28 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

50. จํานวนกิจกรรมด8านศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคล8องกับประเพณีและวิถีไทย 

กิจกรรม 14 17 15 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

51. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย!
เกAา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได8รับในการเสริมสร8างเอกลักษณ!ด8าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รางวัล 1 1 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 6 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 
 

กลยุทธ< 4.2 : ส�งเสริมใหBมีการสรBางเครือข�ายความร�วมมือและการแลกเปลีย่นทางดBานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
52. จํานวนเครือขAายความรAวมมือด8าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปwญญาท8องถิ่น 
เครือขAาย - - 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-แผนพัฒนาคณะ 

เปIาประสงค< 6 : ส�งเสริมงานวิจยัที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ< 4.3 :  จัดใหBมทีุนสนับสนุนงานวิจัยที่ส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการ

อนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
53. จํานวนเงินทุนวิจยัท่ีสนับสนุนการค8นคว8า/

และ/หรือท่ีบูรณาการกับการอนุรักษณ!
ศิลปกรรม 

บาท 
 

75,000 75,000 75,000 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 

กลยุทธ< 4.4 :  จัดใหBมีการจัดการองค<ความรูB (KM) วิธีปฏบิัตทิี่ดีเก่ียวกับงานวิจัยที่ส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไป
บูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 

54. จํานวนโครงการจัดการความรู8 (KM) โครงการ 
 

- - - ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 

กลยุทธ< 4.5 :  สนับสนุนการหาทุนวิจยัที่ส�งเสรมิการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบรูณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<
ศิลปวัฒนธรรมจากแหล�งเงินภายนอก และในลักษณะที่เปMน Matching Fund 

55. มีแนวทางในการสนับสนุนการหาทุนวิจยัท่ี
สAงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไป         
บูรณาการเพื่อประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลAงเงินภายนอก และ
ในลักษณะท่ีเป1น Matching Fund 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 

กลยุทธ< 4.6 : ส�งเสริมใหBมีการบรูณาการงานวิจัยดBานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับนักศึกษาและอาจารย< 
56. มีการบูรณาการงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 5 ดBานการบรหิารจัดการ 
ยุทธศาสตร<ที่ 5 : บริหารจัดการองค<กรดBวยหลักธรรมาภิบาล 
เปIาประสงค< 7 : มุ�งเนBนระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหารายไดBใหBเพียงพอสําหรับการปฏบิัตติามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศน<ที่

ไดBวางไวB 
กลยุทธ< 5.1 : ส�งเสริมใหBมีความตระหนักรูBและการมีจิตสํานึกในการใชBงบประมาณและทรัพยากรของหน�วยงานภายในคณะฯ อย�างรูBคุณค�า 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

57. มีการดําเนินการให8มีความตระหนักรู8และ
การมีจิตสํานึกในการใช8งบประมาณและ
ทรัพยากรของหนAวยงานภายในคณะฯ 
อยAางรู8คุณคAา 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 

กลยุทธ< 5.2 : ส�งเสริมการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมในทุกระดบั 
58. ร8อยละของหนAวยงานท่ีบรรลุเป?าหมาย

การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหนAวยงานไมAน8อยกวAาร8อยละ 80 

ร8อยละ  100 100 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 7 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

59. มีการบริหารความเส่ียงตAอปwจจยัเส่ียงท่ีมี  
ผลกระทบตAอการดําเนินงานตามพันธกจิ
ของคณะ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.2.8 (ใหมA) 

60. มีการจัดการความรู8อยAางเป1นระบบ มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.2.8 (ใหมA) 

61. ร8อยละของแผนงานประจําป�ที่ได8
ดําเนินการ 

ร8อยละ 100 100 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

62. ร8อยละของบุลคากรมีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการ 

ร8อยละ 79.20 73.00 75 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 5.3 : ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร< 
63. จํานวนโครงการท่ีหารายได8 โครงการ N/A 58 40 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 5.4 : จัดทําฐานขBอมูลและปรบัปรุงระบบเครือข�ายขBอมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพ่ือการบริหารและการเงิน 
64. ร8อยละของงบประมาณท่ีใช8ในการ

ดําเนินการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศตAอ
งบประมาณท้ังหมด 

ร8อยละ N/A 0.06 0.05 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 8 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

65. จํานวนระบบท่ีได8รับการปรับปรุง จํานวน 3 - 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

66. ความพึงพอใจของผู8ใช8บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ร8อยละ 83.48 81.80 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 8 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 5.5 : จัดใหBมีการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ที่โปร�งใส และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม 
67. มีระบบการบริหารเงินกองทุนเพื่อการ

พัฒนาคณะฯ ท่ีโปรAงใส และมี
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 
 

กลยุทธ< 5.6 :  จัดใหBมีการวิเคราะห<เงนิกองทุนและเงินรายไดBสะสมเพ่ือใหBเกิดความมั่นคงในการดําเนินงานของคณะฯ และเตรยีมความพรBอมใน
การเปMนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

68. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร!การเงิน 

ร8อยละ  N/A 88.89 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 9 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

เปIาประสงค< 8 : ส�งเสริมและสนับสนุนการสรBางบรรยากาศที่เอ้ือต�อการเรียนรูBและการทาํวิจัยและปรบัปรงุสภาพแวดลBอมทางกายภาพใหBร�มรื่นน�าอยู� 
และเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 

กลยุทธ< 5.7 : พัฒนาสภาพแวดลBอมของคณะฯ ใหBเปMนแหล�งเรยีนรูBและความคิดสรBางสรรค< 
69. ร8อยละความพึงพอใจตAอแหลAงเรียนรู8 ร8อยละ 67.90 81.80 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 3 มศก. 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

70. ร8อยละของหนAวยงานท่ีมีคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตAอแหลAงเรียนรู8
ของหนAวยงาน/มหาวิทยาลัยไมAน8อยกวAา 
3.51 

ร8อยละ 100 100 3.51 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 3 มศก. 
 

71. จํานวนโครงการสAงเสริมความรู8เร่ืองการ
ป?องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด 

โครงการ 1 - 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

กลยุทธ< 5.8 : จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลBอมและระบบสารสนเทศใหBมีความเหมาะสมต�อความตBองการของนักศึกษาและบุคลากร 
72. จํานวนแหลAงเรียนรู8ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนา

ให8ตอบสนองตAอความต8องการของ
นักศึกษา 

แหลAง 1 1 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 3 มศก. 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

ยุทธศาสตร<ที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 
เปIาประสงค< 9 : ส�งเสริมใหBบุคลากรภายในคณะฯ ไดBเขBาร�วมฝYกอบรมหรือเขBาร�วมสมัมนาทัง้ในและต�างประเทศ 
กลยุทธ< 6.1 : พัฒนาบุคลากรใหBเปMนมอือาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
73. ร8อยละของบุคลาการสายวิชาการท่ีเข8า

รAวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
ร8อยละ  53.04 83.81 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

74. ร8อยละของบุคลาการสายสนับสนุนท่ี
ได8รับการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู8 

ร8อยละ  75.00 90.67 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

75. ร8อยละอาจารย!ที่เข8ารAวมพัฒนาทักษะการ
สอนและวิชาการ 

ร8อยละ  N/A 41.75 5 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

76. ร8อยละของอาจารย!ที่เข8ารAวมพัฒนาทักษะ
การสอนและการส่ือสารด8านภาษาอังกฤษ 

ร8อยละ N/A 24.27 39 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 

77. ร8อยละของอาจารย!ประจาํท่ีเข8ารAวม
ประชุมวิชาการและหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและตAางประเทศตAอ
จํานวนอาจารย!ประจาํ 

ร8อยละ  75.49 84.47 40 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 6.2 : จัดใหBมีคู�มือการพัฒนาทกัษะและการปฏิบตัิงานใหBกับบุคลากรทุกระดับ 
78. มีคูAมือการพัฒนาทักษะและการ

ปฏิบัติงานให8กับบุคลากรทุกระดับ 
มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
 

กลยุทธ< 6.3 : ส�งเสริมใหBบุคลากรมีการขอตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
79. จํานวนผู8ได8รับตําแหนAงทางวิชาการท่ี

สูงขึ้น 
คน 1 2 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 7 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

80. ร8อยละของอาจารย!ที่มีตําแหนAงทาง
วิชาการ 

ร8อยละ 49.02 53.40 50 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-สกอ.1.3 (ใหมA) 
-แผน4ป� มศก. 

กลยุทธ< 6.4 : ส�งเสริมใหBบุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 
81. ร8อยละของอาจารย!ที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอกตAอจํานวนอาจารย!
ประจําท้ังหมด 

ร8อยละ 67.65 69.90 50 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 7 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-สกอ.1.2 (ใหมA) 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

82. มีการสนับสนุนอาจารย!ประจําท่ีได8รับทุน
ไปศึกษาตAอท้ังในประเทศและ
ตAางประเทศ 

มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบAงช้ี  หนAวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

ยุทธศาสตร<ที่ 7 : ส�งเสริมภาพลักษณ<ของคณะฯ และบุคลากรในคณะฯ 
เปIาประสงค< 10 : ส�งเสริมการประชาสมัพันธ<ผ�านสื่อต�าง ๆ 
กลยุทธ< 7.1 :  สรBางความรับรูBในภาพลักษณ<และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการเรยีนการศึกษาของคณะฯ 
83. มีแผนการประชาสัมพันธ!เชิงรุกประจาํป� มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-แผนพัฒนาคณะ 

84. มีการดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธ!อยAางน8อยร8อยละ 80 

ร8อยละ 100 87.04 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 7.2 :  จัดทําสื่อประสมเพ่ือเผยแพร�ขBอมูลของคณะฯ ผ�านทางเครือข�ายสารสนเทศ 
85. จํานวนโครงการเพื่อเผยแพรA

ประชาสัมพันธ!คณะฯ 
โครงการ - - 2 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 7 คณะ 

กลยุทธ< 7.3 :  จัดทํารายงานเชงิวิชาการประจําป"ของคณะฯ เพ่ือเผยแพร�แก�หน�วยงานภายนอก 
86. มีการเผยแพรAขAาวสารข8อมูลตามชAองทาง 

ตAาง ๆ 
มี/ไมAมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ส�วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 1 ดBานการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร<ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีมีความรูBทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรBางสรรค< และมีความรับผิดชอบต�อสังคม 

 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 1 : มุ�งเนBนการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตBองการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเนBนกระบวนการเรียนรูBดBวยตนเอง 

กลยุทธ< 1.1 :   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือสรBางผลการเรียนรูBตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และพัฒนานักศึกษาใหBมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ<ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มาตรการที่ 1.1.1   
สAงเสริมให8มีหลักสูตรที่ได8 
มาตรฐาน TQF และหลักสูตร
เชิงบรูณาการทีส่อดคล8องตาม
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ร8อยละของหลักสูตรที่ได8รับ
การปรับปรงุ พัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แหAงชาติ (TQF) 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   

100 1. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตร
ให8เป1นไปตามเกณฑ!มาตรฐาน 

- 300,000 300,000 รองคณบดีฝnายวิชาการ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 2. ประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรให8ผAานเกณฑ!การ
ประเมิน 5 ข8อแรก และอยAาง
น8อยร8อยละ 80 ของ ตัวบAงช้ี 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

หลักสูตร 
 

18 2. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการประเมินหลักสูตร 

- 100,000 100,000 รองคณบดีฝnายวิชาการ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 1.1.2  
พัฒนาหลักสูตรให8เป1นภาษา 
อังกฤษทั้งหลกัสูตรที่เปoดใหมAและ
หลักสูตรเดิมเพื่อตอบสนองความ
ต8องการของสงัคมและภูมิภาค
อาเซียน 

3. มีการดําเนินการเปoด
หลักสูตรใหมAระดับปรญิญา
บัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาได8
ตามแผน 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
 

มี 3. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การเปoดหลักสูตรใหมAที่ตอบสนองตAอ
ความต8องการของสังคม 

- 200,000 200,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 1.1.3  
พัฒนาหลักสูตรสร8างสรรค!เชิง
บูรณาการที่สAงเสรมิให8ผู8เรียน มี
ความคิดสร8างสรรค!และนําไปใช8
ตอบสนองความต8องการของสังคม
ได8จริง 

4. ร8อยละของหลักสูตร
สร8างสรรค!แบบบรูณาการ และ/
หรือมีการ Joint   degree  
รAวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตAอ
หลักสูตรบูรณาการทัง้หมด 
(จากแผน4ป� มศก.) 

ร8อยละ 
   
 

1 4. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการพัฒนาหลกัสูตรสร8างสรรค!
เชิง   บูรณาการตามมาตรฐานสากล 

- 200,000 200,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 5. มีการดําเนินการให8หลักสูตร
มีลักษณะเชิงสร8างสรรค! 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
 

มี 5. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพื่อให8มีหลักสูตรเชิงสร8างสรรค! 

- 100,000 100,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 1.2 : เผยแพร�เอกลักษณ<ของหลักสูตรของคณะฯ ใหBแก�สังคมและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก�อใหBเกิดความเช่ือมั่นกับคุณภาพของบัณฑิตของคณะฯ 
มาตรการที่ 1.2.1  
จัดให8มรีะบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม กรอบ
มาตรฐานหลักสูตร 

6. ร8อยละบัณฑิตปริญญาตรทีี่
ได8งานทําหรอืประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป� 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ สมศ.1
สกอ.1.14(ใหมA) และแผนพฒันา
คณะ) 

ร8อยละ 
 

85 6. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการติดตามภาวะการได8งานทํา
ของบัณฑิต 

- 100,000 100,000 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กรสัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 7. ร8อยละของบัณฑิตที่ได8งาน
ทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 85  

 

 

 

 

 8. ร8อยละของบัณฑิตที่ได8รับ
เงินเดือนเริม่ต8นเป1นไปตาม
เกณฑ! (15,000 บาทตAอเดือน) 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 85  

 

 

 

 

 9. ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
 

80  

 

 

 

 

มาตรการที่ 1.2.2  
ติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิตของบัณฑิตปรญิญาตรี
ตามผลการพฒันาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ!ของคณะฯ 

10. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญา
ตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ สมศ.2
สกอ.1.14(ใหมA) แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

คะแนน
ประเมิน 

   
 

4.00 7. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
รวมทั้งโครงการ/กจิกรรมที่สAงเสรมิ
สนับสนุนนักศึกษาให8ได8รบัการยก
ยAองหรือเป1นที่ยอมรบัแกAสงัคม
ภายนอก 

- 75,157,600 75,157,600 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 11. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญา
ตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ!ของมหาวิทยาลัย 

คะแนน
ประเมิน 

   

3.90 8. โครงการ/กิจกรรมติดตามความ
พึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิต 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

 (จากยุทธศาสตร!ที่2 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ  
แผน4ป� มศก. สมศ.16.2และ
แผนพัฒนาคณะ) 

       

กลยุทธ< 1.3 :   สอดแทรกแนวคิดเพ่ือสรBางความตระหนักรูBของนักศึกษาใหBทันต�อการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงประชาคมอาเซียนและ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

มาตรการที่ 1.3.1  
สAงเสริมให8มีการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น8นผู8เรียนเป1นสําคัญ 

12. มีการจัดการเรียนการสอนที่
เน8นผู8เรียนเป1นสําคัญ 
(สกอ.5.2(ใหมA)) 

มี/ไมAม ี มี 9. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับแผนงานจัดการศึกษา 

26,866,400 54,407,990 81,274,390 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 1.4 : พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเปMนการสรBางทักษะการทํางานแบบมืออาชีพท่ีปรับตัวไดBดี 
มาตรการที่ 1.4.1  
เพื่อสAงเสรมิการจัดกจิกรรม
นักศึกษาเพื่อสร8างทักษะการ
ทํางานแบบมืออาชีพ 

13. โครงการสAงเสรมิให8ความรู8
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกA
นักศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี มี 10. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริม ให8
ความรู8เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกA
นักศึกษา 

- 10,000 10,000 ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกจิการพเิศษ 

 14. ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน พฒันา
กิจการนักศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 15      

กลยุทธ< 1.5 : เชิญอาจารย<ชาวต�างประเทศเปMนอาจารย<พิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตรและสนับสนุนใหBนักศึกษาช้ันป"ท่ี 4 สอบวัดความรูBดBานภาษาต�างประเทศ 
มาตรการที่ 1.5.1  
สAงเสริม สนับสนุนการพฒันา
ทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิต
เพื่อการทํางานในประเทศและ
อาเซียน 

15. มีการเชิญผู8ทรงคุณวุฒจิาก
ภายนอกที่มีประสบการณ!ด8าน
วิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัยมา
บรรยายพิเศษหรือเป1นอาจารย!
พิเศษ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี มี 11. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริม
หรือสนับสนุนการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานให8แกAนักศึกษา 

- 900,000 900,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 1.5.2  
สAงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ทักษะ และผลการเรียนรู8ด8าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

16. ร8อยละของนักศึกษาทีส่อบ
ผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ความสามารถด8าน
ภาษาตAางประเทศ (exit-exam) 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ) 

ร8อยละ 
 

N/A 12. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสAงเสริมสนับสนุนการพฒันา
ทักษะด8านภาษาอังกฤษให8แกA
นักศึกษา 

- 100,000 100,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 17. ร8อยละของนักศึกษาทีส่อบ
ผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ภาษาอังกฤษ 
(จากแผน4ป� มศก.) 

ร8อยละ 
 

75  

 

 

 

 

เปIาประสงค< 2 : มุ�งเนBนความร�วมมือดBานวิชาการและงานวิจัยกับหน�วยงานระดับนานาชาติ 
กลยุทธ< 1.6 : สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกช้ันเรียนท่ีเพ่ิมทักษะความสามารถในการแข�งขันระดับสากลใหBกับนักศึกษา 
มาตรการที่ 1.6.1  
สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมด8านการสAงเสริม
ความคิดสร8างสรรค! คุณธรรม  

18. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย!
เกAาที่ได8รบัการประกาศเกียรติ
คุณยกยAองในด8านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือ 

คน 
 

15 13. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริมและ
สนับสนุนให8นักศึกษามีความคิด
สร8างสรรค! คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบตAอสงัคม 

- 3,615,500 3,615,500 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กรสัมพันธ!/ 
ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกจิการพเิศษ/ 

จริยธรรมและความรบัผิดชอบ
ตAอสังคม 

รางวัลทางวิชาการหรือด8านอื่นที่
เกี่ยวข8องกบัคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

  14. โครงการ/กิจกรรมทีเ่พิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให8แกAนักศึกษาของ
คณะฯ ทั้งในรูปของทุนการศึกษา
และการจ8างงาน 

- 12,576,300 12,576,300 หัวหน8าภาควิชา 

 19. ร8อยละของกจิกรรมที่
สAงเสริมความคิดสร8างสรรค!
คุณธรรมจริยธรรมตAอจํานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
 

40      

กลยุทธ< 1.7 : ส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
มาตรการที่ 1.7.1 
 สร8างโอกาสและเพิ่มชAองทางใน
การสนับสนุนนักศึกษาให8ได8รบัการ
ยกยAองหรือเป1นที่ยอมรบัแกAสังคม 

20. ร8อยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข8ารAวมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 คณะ) 

ร8อยละ 10 15. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสนับสนุนหรือสAงเสริมการ
นําเสนอผลงานวิจัยแกAนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- 700,000 700,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

ภายนอก 21. ผลงานของผู8สําเรจ็การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได8รับการ
ตีพิมพ!หรือ เผยแพรA 
(จาก สมศ.3,4 สกอ.
1.1(8),1.12,1.13(ใหมA) และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 40  

 

   

 22. กิจกรรมด8านวิชาการ/
งานวิจัยที่มีความรAวมมือกบั
ประเทศในอาเซียนหรือประเทศ
นอกกลุAมอาเซียน 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 คณะ) 

กิจกรรม 
   
 

1 16. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
หรือสAงเสริมความรAวมมือด8าน
วิชาการ/งานวิจัยกับประเทศใน
อาเซียนหรือประเทศนอกกลุAม
อาเซียน 

- 700,000 700,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

กลยุทธ< 1.8 : ส�งเสริมความร�วมมือในรูปแบบเครือข�ายหน�วยงานและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนางานดBานวิชาการและวิจัย ท้ังในประเทศและระหว�างประเทศในกลุ�มอาเซียน 
มาตรการที่ 1.8.1  
สร8างความรAวมมือทางวิชาการ
กับคณะ/มหาวิทยาลัยช้ันนําใน 
Asean และเอเชียในการเปoด
หลักสูตรรAวมกัน 

23. จํานวนข8อตกลง/ความ
รAวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีผลใน
ทางการจัดการศึกษา 
(จากแผน4ป� มศก. และ 

ฉบับ 
   
 

3 17. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการเสริมสร8างความรAวมมอืทาง
วิชาการกับหนAวยงานอื่นทั้งในและ
ตAางประเทศ 

- 133,900 133,900 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 1.8.2 
 สร8างเครือขAายกจิกรรม
นักศึกษาระดับประเทศและ
อาเซียน 

แผนพัฒนาคณะ)        

มาตรการที่ 1.8.3  
ขยายพื้นที่การศึกษาและเตรียม
ความพร8อมด8านตAาง ๆ เพื่อรองรบั
การเข8าสูAประชาคมอาเซียน 

        

กลยุทธ< 1.9 : พัฒนาสมรรถนะศิษย<เก�า เพ่ือรองรับการทํางานท่ีเปMนท่ียอมรับและการปรับตัวในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 
มาตรการที่ 1.9.1  
พัฒนาความสัมพันธ!กับศิษย!เกAา
เพื่อเสรมิสร8างชAองทางการสร8าง
โอกาสให8กับรุAนน8อง 

24. ร8อยละกิจกรรมสAงเสริม
ประสบการณ!และทักษะให8กับ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร8อมสูA
การทํางานตAอจํานวนกิจกรรม 

ร8อยละ 
 

8 18. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการพัฒนา/สร8างสมัพันธ!กับศิษย!
เกAาทีส่Aงเสริมประสบการณ!และ
ทักษะให8กบันักศึกษาเพือ่เตรียม 

- 620,000 620,000 รองคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและองค!กรสัมพันธ!/ 
ผู8ชAวยคณบดีฝnายกิจการ
นักศึกษาและกจิการพเิศษ/ 

มาตรการที่ 1.9.2  
สร8างสัมพันธ!ที่ดีกับศิษย!เกAาและ
ระดมทุนจากศิษย!เกAาเพื่อ
สนับสนุนกิจการของคณะฯ 

นักศึกษาทั้งหมด 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  ความพร8อมสูAการทํางาน    หัวหน8าภาควิชา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 2 ดBานการวิจัยและสรBางสรรค< 

ยุทธศาสตร<ท่ี 2 : เปMนเลิศดBานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติท้ังงานวิจัยท่ีสรBางองค<ความรูBและงานวิจัยท่ีนําไปใชBประโยชน<เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 3 : มุ�งเนBนการสรBางสรรค<งานวิจัยท่ีมีผลกระทบในเชิงสรBางสรรค<ต�อการพัฒนาประเทศชาติ 
กลยุทธ< 2.1 :   จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสรBางนวัตกรรมของคณะฯ และจัดงบประมาณเขBาสู�กองทุนวิจัยและงานสรBางสรรค<ของหน�วยงานภายในคณะฯ เพ่ือ

สนับสนุนและส�งเสริมการวิจัยและงานสรBางสรรค<ในระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการที่ 2.1.1  
สAงเสริมขีดความสามารถและ
สร8างแรงจูงใจในการทําวิจัย 

25. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

โครงการ  
 

1 19. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

- 75,000 75,000 รองคณบดีฝnายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 26. จํานวนโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข8องกบัประเพณีหรือภูมิ
ปwญญาท8องถ่ินหรือทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

โครงการ  
 

1 20. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 75,000 75,000 รองคณบดีฝnายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 27. มีการสAงเสริมการเพิม่พูน
ความรู8ด8านการวิจัยของบุคลากร 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 21. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสAงเสริมการเพิ่มพูนความรู8
ด8านการวิจัยของบุคลากร 

- 3,425,000 3,425,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 2.2 : สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหล�งเงินภายนอก และในลักษณะท่ีเปMนทุนสนับสนุนร�วม (Matching Fund) 
มาตรการที่ 2.2.1  
สAงเสริมการจัดหาทุนวิจัยจาก
แหลAงเงินภายนอกและมีแนวทาง
ในการสนับสนุนเงินทุนวิจัยใน
ลักษณะที่เป1นทุนสนับสนุน 

28. เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร8างสรรค!ตAอจํานวนอาจารย!
ประจํา 
(จาก สกอ.2.5(ใหมA) และ
แผนพัฒนาคณะ) 

บาทตAอคน 
   

  220,000 22. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือสAงเสริม
การจัดหาทุนวิจัยจากแหลAงเงิน
ภายนอกและการสนับสนุนเงินทุน
วิจัยในลักษณะทีเ่ป1นทุนสนับสนุน 

11,950,700 5,300,000 17,250,700 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

รAวม (Matching Fund) 29. ร8อยละของอาจารย!ประจําที่
ได8รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค!จากภายในและ
ภายนอกสถาบันตAออาจารย!
ประจําทั้งหมด 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

50 รAวม  (Matching Fund)     

กลยุทธ< 2.3 : จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสรBางมูลค�าและองค<ความรูBจากงานวิจัยและงานสรBางสรรค< 
มาตรการที่ 2.3.1 
ผลักดันให8เกิดผลงานวิจัย/
สร8างสรรค!เพื่อนําไปใช8ประโยชน!
และตAอยอดในเชิงพาณิชย! และ
ได8รับการตีพิมพ!ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มข้ึน 

30. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปตAอ
ยอดในเชิงพาณิชย! 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ผลงานวิจัย 
 

1 23. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การสนับสนุนการเพิ่มมลูคAาสินค8า
และบริการจากงานวิจัยรAวมกบั
ภาครัฐและเอกชน 

- 100,000 100,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

กลยุทธ< 2.4 : ส�งเสริมการสรBางความร�วมมือในการทํางานวิจัยกับหน�วยงานภายนอก ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม 
มาตรการที่ 2.4.1  
สAงเสริมการสร8างความรAวมมือใน
การทํางานวิจัยกับหนAวยงาน
ภายนอกภาคเอกชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม 

31. จํานวนโครงการวิจัยใน
ลักษณะความรAวมมือกับ
ภาคเอกชนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 
(จากยุทธศาสตร!ที่2 คณะ) 

โครงการ 
   
 

10 24. โครงการ/กิจกรรมที่ให8การ
สนับสนุนหรือสAงเสริมการทําวิจัย
รAวมกับหนAวยงานภายนอก 
ภาคเอกชน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- 1,000,000 1,000,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 2.5 : ส�งเสริมใหBมีการจัดทําผลงานวิชาการท่ีรวบรวมองค<ความรูBจากผลงานวิจัยของคณะฯ 
มาตรการที่ 2.5.1  
สAงเสริมให8มีการจัดทําผลงาน
วิชาการ 

32. ร8อยละของผลงานวิชาการที่
ได8รับการรับรองคุณภาพตAอ
จํานวนอาจารย!ประจําทัง้หมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่2 คณะ สมศ.7และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
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25. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
หรือสAงเสริมให8มผีลงานวิชาการที่
ได8รับการรับรองคุณภาพ 

- 20,000 20,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 33. มีการเขียนและผลิตเอกสาร
คําสอน/ตํารา/หนังสอื 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 26. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
หรือสAงเสริมการเขียน การผลิต 
เอกสารคําสอน/ตํารา/หนังสอื 

- 150,000 150,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 34. มีการผลิตหรือปรบัปรุง         
E-Learning 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 27. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
หรือสAงเสริมการผลิตหรือปรบัปรุง 
E-Learning 

- 260,000 260,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 2.6 : เผยแพร�ประชาสัมพันธ<ผลงานวิจัยและงานสรBางสรรค<เพ่ือการใชBประโยชน< 
มาตรการที่ 2.6.1  
ผลักดันให8เกิดผลงานวิจัย/
สร8างสรรค!ที่ได8รบัการตีพิมพ!ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ
เพิ่มข้ึน 

35. ร8อยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสร8างสรรค!ที่ได8รับการตีพิมพ!
หรือเผยแพรAตAอจํานวนอาจารย!
ประจําทั้งหมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่2 คณะ สมศ.5 
สกอ.1.4,2.6(ใหมA) แผน4ป� มศก. 
และแผนพฒันาคณะ) 

ร8อยละ 65 28. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
หรือสAงเสริมการตีพิมพ!เผยแพรA
ผลงานวิจัย 

- 1,052,710 1,052,710 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 36. ร8อยละของบทความวิจัยที่
ได8รับการอ8างองิ (Citation) ใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข8อมูลระดับนานาชาติตAอ
อาจารย!ประจํา 
(จาก สกอ.1.5(ใหมA) แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
 

80 29. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการเสริมสร8างความเข8มแข็งแกA
นักวิจัย เชAน โครงการเงินรางวัลการ
ตีพิมพ!หรือเผยแพรAผลงาน 

- 5,000,000 5,000,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 37. ร8อยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสร8างสรรค!ที่นําไปใช8
ประโยชน!ตAอจํานวนอาจารย!
ประจํา 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่2 คณะ สมศ.6 แผน
4ป� มศก. และแผนพฒันาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

10 30. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
การสร8างองค!ความรู8และการจัดการ
ความรู8จากงานวิจัย 

- 50,000 50,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 2.6.2  
สAงเสริมภาพลกัษณ!การวิจัย 

38. มีการสAงเสริมให8อาจารย!และ
บุคลากรเข8าแขAงขันหรือประกวด
ด8านตAาง ๆ เพื่อสร8างช่ือเสียง
ให8กับคณะฯ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 31. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสAงเสริมการประชาสัมพันธ!
หรือเผยแพรAผลงานวิจัยสูA
สาธารณชน 

- 50,000 50,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 2.7 : สรBางกลไกในการสนับสนุนการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
มาตรการที ่2.7. 1  
ผลักดันให8เกิดผลงานวิจัย/
สร8างสรรค!ที่ได8รบัการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพิม่ข้ึน 

39. จํานวนการย่ืนจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(จากยุทธศาสตร!ที่2 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ผลงาน 
   
 

1 32. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

- 50,000 50,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 3 ดBานบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 3 : การสรBางความเขBมแข็งใหBชุมชน และสังคมผ�านการใหBบริการทางวิชาการโดยอาศัยฐานความรูBเช่ียวชาญของคณะฯ 

 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 4 : ส�งเสริมการใหBบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตBองการของชุมชนหรือสรBางความเขBมแข็งใหBชุมชนอย�างต�อเนื่องและย่ังยืน 
กลยุทธ< 3.1 : จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําป"ของคณะฯ ท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
มาตรการที่ 3.1.1  
สAงเสริมการให8บริการวิชาการ
ข8ามศาสตร!ทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

40. ร8อยละโครงการบริการ
วิชาการที่ใช8บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยตAอ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่5 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่3 คณะ สมศ.8  
และแผนพฒันาคณะ) 

ร8อยละ 
 

80 33. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การสAงเสรมิหรือสนับสนุนการบรกิาร
วิชาการที่ใช8บูรณาการกับการวิจัย 

951,400 300,000 1,251,400 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

 41. ร8อยละโครงการบริการ
วิชาการข8ามศาสตร!ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายใน ประเทศ/
รAวมกับหนAวยงานตAางประเทศ 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

5 34. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การสAงเสรมิหรือสนับสนุนการบรกิาร
วิชาการข8ามศาสตร! 

- 300,000 300,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 3.2 : พัฒนาระบบกล่ันกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวิชาการไปใชBประโยชน<เพ่ือตอบสนองความตBองการของชุมชนอย�างต�อเนื่อง 
มาตรการที ่3.2.1  
จัดให8มรีะบบกลั่นกรอง ติดตาม
และการนําผลงานบริการวิชาการ 

42. ประโยชน!ที่ได8รับจากการ
ดําเนินโครงการของผู8เข8ารAวม
โครงการ 

ระดับ 
   
 

1 35. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
กลั่นกรอง ติดตาม และการนํา
ผลงานบริการวิชาการของคณะฯ 

- 30,000 30,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

ของคณะฯ ไปใช8ประโยชน! ระดับ 1 สามารถนําความรู8ไป
ประยุกต!ใช8ได8ในชีวิตประจําวันได8 
ระดับ 2 สามารถนําความรู8ที่
ได8ไปพัฒนาศักยภาพของท8องถ่ิน 
ชุมชนไปสูAการแขAงขันในระดับ 
ชาติและนานาติ 
ระดับ 3 สามารถนําความรู8ที่
ได8ไปตAอยอดเชิงพาณิชย!ได8 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  ไปใช8ประโยชน! 

 

   

 43. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สร8างประโยชน!ตAอ
ชุมชนและสังคม 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

โครงการ 
   
 

16 36. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการ
สAงเสริมหรือสนับสนุนการให8บริการ
ทางวิชาการทีส่ร8างประโยชน!ตAอ
ชุมชนและสังคม 

- 300,000 300,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 44. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ดําเนินการเพื่อสร8าง
ความเข8มแข็งให8ชุมชนและสังคม 
(จากแผน4ป� มศก.) 

โครงการ 
   
 

1 37. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
สAงเสริมหรือสนับสนุนการให8บริการ
ทางวิชาการเพือ่สร8างความเข8มแข็ง
ให8ชุมชน 

- 300,000 300,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 45. ร8อยละของผู8รบับริการมี
ความพึงพอใจโดยรวม 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 38. กิจกรรมการติดตามประเมินผล
ความพึงพอใจของผู8รับบริการ 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 46. ร8อยละของโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต8องการพฒันา/
แก8ไขปwญหาและเสรมิสร8างความ
เข8มแข็งหรือมกีารเผยแพรA
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงหรือ
สAงเสริมเศรษฐกิจเชิงสร8างสรรค!
แกAสังคม ชุมชน ประเทศชาติ/
นานาชาติ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

75 39. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริม
สนับสนุนการให8บริการทางวิชาการ
ที่ตอบสนองความต8องการพฒันา/
แก8ไขปwญหาและเสรมิสร8างความ
เข8มแข็งหรือมกีารเผยแพรAปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงหรือสAงเสริม
เศรษฐกจิเชิงสร8างสรรค!แกAสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ 

- 400,000 400,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 3.3 : จัดใหBมีการจัดการองค<ความรูB (KM) วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการท่ีใชBบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต�อเนื่อง 
มาตรการที ่3.3.1  
จัดให8มีการจัดการองค!ความรู8 
(KM) วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการ 

47. จํานวนโครงการจัดการองค!
ความรู8 (KM) 
(จากแผนยุทธศาสตร!คณะ) 

โครงการ - 40. โครงการการจัดการองค!ความรู8 
(KM) ที่เกี่ยวข8องกบัการบรกิารทาง
วิชาการ 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 4 ดBานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร<ท่ี 4 : เปMนผูBนําในการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 5 : ส�งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

กลยุทธ< 4.1 : ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสรBางเอกลักษณ<ดBานศิลปวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 4.1.1  
จัดให8มรีะบบและกลไกเพื่อ การ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล8องกับอัตลักษณ!ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมี
ประโยชน!ในวงกว8างทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับ ประเทศ 

48. มีการดําเนินการกจิกรรม/
โครงการในการอนุรักษ! พัฒนา 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และ
สAงเสริมการนําองค!ความรู8
ทางด8านวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปะ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   

มี 41. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการอนุรักษ! พฒันา สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี และสAงเสริมการ
นําองค!ความรู8ทางด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไปใช8
ในการอนุรกัษ!ศิลปะ 

- 400,000 400,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

 49. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(จากแผน4ป� มศก.) 

โครงการ 
   
 

1 42. โครงการที่เกี่ยวข8องกบัการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

350,000 200,000 550,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 50. จํานวนกิจกรรมด8าน
ศิลปวัฒนธรรมทีส่อดคล8องกบั
ประเพณีและวิถีไทย 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

กิจกรรม 15 43. โครงการ/กิจกรรมทางด8าน
ศิลปวัฒนธรรมทีส่อดคล8องกบั
ประเพณีและวิถีไทย 

- 100,000 100,00 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 51. จํานวนรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติที่ศิษย!เกAา นักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได8รับ
ในการเสรมิสร8างเอกลักษณ!ด8าน
ศิลปวัฒนธรรม 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 มศก.และ
ยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

รางวัล 
 

1 44. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
หรือสAงเสริมการสร8างเอกลักษณ!ด8าน
ศิลปวัฒนธรรมให8แกAศิษย!เกAา 
นักศึกษา และบุคลากร 

- 200,000 200,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 4.2 : ส�งเสริมใหBมีการสรBางเครือข�ายความร�วมมือและการแลกเปล่ียนทางดBานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการที่ 4.2.1 
สร8างความรAวมมือด8าน
ศิลปวัฒนธรรมกบัหนAวยงาน
ภายในประเทศและนอก
ประเทศ 

52. จํานวนเครือขAายความ
รAวมมือด8านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปwญญาท8องถ่ิน 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

เครือขAาย 
   
 

1 45. โครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุน
การสร8างเครือขAายความรAวมมือด8าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปwญญา
ท8องถ่ิน 

- 31,000 31,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

เปIาประสงค< 6 : ส�งเสริมงานวิจัยท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ< 4.3 : จัดใหBมีทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 4.3.1 
มีการสนับสนุนการหาทุนวิจัยที่
สAงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี
ไปบูรณาการเพือ่ประยุกต!ใช8ใน
การอนุรกัษ!ศิลปวัฒนธรรม 

53. จํานวนเงินทุนวิจัยที่
สนับสนุนการค8นคว8า/และ/หรอืที่
บูรณาการกับการอนุรักษณ!
ศิลปกรรม 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

บาท 
   

75,000 46. โครงการ/กิจกรรมที่ สนับสนุน
ทุนวิจัยหรือสAงเสรมิการหาทุนวิจัยที่
สAงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไป
บูรณาการเพื่อประยุกต!ใช8ในการ
อนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม 

- 75,000 75,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 4.4 :   จัดใหBมีการจัดการองค<ความรูB (KM) วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับงานวิจัยท่ีส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBใน
การอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการที่ 4.4.1 
สAงเสริมให8มีการจัดการองค!
ความรู8 (KM) วิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับงานวิจัยทีส่Aงเสริมการใช8
องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!
และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรม 

54. จํานวนโครงการจัดการ
ความรู8 (KM) 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

โครงการ - 47. โครงการจัดการองค!ความรู8 (KM) 
ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีทางด8านการ
วิจัยที่สAงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไป
บูรณาการเพื่อประยุกต!ใช8ในการ
อนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 4.5 :   สนับสนุนการหาทุนวิจัยท่ีส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรมจากแหล�งเงิน
ภายนอก และในลักษณะท่ีเปMน Matching Fund 

มาตรการที่ 4.5.1 
มีแนวทางในการสนับสนุนการ
หาทุนวิจัยทีส่Aงเสริมการใช8องค!
ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปบรูณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลAงเงิน
ภายนอก และในลักษณะทีเ่ป1น 
Matching Fund 

55. มีแนวทางในการสนับสนุน
การหาทุนวิจัยทีส่Aงเสริมการใช8
องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!
และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลAงเงิน
ภายนอก และในลักษณะทีเ่ป1น 
Matching Fund 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

มี/ไมAม ี มี 48. โครงการ/กิจกรรมที่ สนับสนุน
การหาทุนวิจัยทีส่Aงเสริมการใช8องค!
ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปบรูณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลAงเงิน
ภายนอก และในลักษณะทีเ่ป1น 
Matching Fund 

- 20,000 20,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 4.6 : ส�งเสริมใหBมีการบูรณาการงานวิจัยดBานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับนักศึกษาและอาจารย< 
มาตรการที่ 4.6.1 
สAงเสริมให8มีการบูรณาการ
งานวิจัยด8านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับนักศึกษาและอาจารย! 

56. มีการบูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 49. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริมให8มี
การบรูณาการงานวิจัยด8าน
ศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับนักศึกษา
และอาจารย! 

- 20,000 20,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 5 ดBานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 5 : บริหารจัดการองค<กรดBวยหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 7 : มุ�งเนBนระบบการบริหารจัดการท่ีดี และจัดหารายไดBใหBเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศน<ท่ีไดBวางไวB 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

กลยุทธ< 5.1 : ส�งเสริมใหBมีความตระหนักรูBและการมีจิตสํานึกในการใชBงบประมาณและทรัพยากรของหน�วยงานภายในคณะฯ อย�างรูBคุณค�า 
มาตรการที่ 5.1.1  
สAงเสริมให8มีความตระหนักรู8และ
การมจีิตสํานึกในการใช8
งบประมาณและทรัพยากรของ
หนAวยงานภายในคณะฯ อยAางรู8
คุณคAา 

57. มีการดําเนินการให8มีความ
ตระหนักรู8และการมีจิตสํานึกใน
การใช8งบประมาณและทรัพยากร
ของหนAวยงานภายในคณะฯ 
อยAางรู8คุณคAา 
(จากยุทธศาสตร!ที่5 คณะ) 

มี/ไมAม ี มี 50. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริม ให8มี
ความตระหนักรู8และการมจีิตสํานึกใน
การใช8งบประมาณ  และทรัพยากร
อยAางรู8คุณคAา 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 5.2 : ส�งเสริมการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมในทุกระดับ 
มาตรการที่ 5.2.1  
สAงเสริมการบริหารจัดการอยAาง
มีสAวนรAวม 

58. ร8อยละของหนAวยงานที่บรรลุ
เป?าหมายการบรหิารจัดการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหนAวยงาน
ไมAน8อยกวAาร8อยละ 80 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 51. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริม ให8มี
การบริหารจัดการอยAางมีสAวนรAวม 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 59. มีการบรหิารความเสี่ยงตAอ
ปwจจัยเสี่ยงทีม่ีผลกระทบตAอการ
ดําเนินงานตามพันธกจิของคณะ 
(จาก สกอ.2.8(ใหมA)) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 52. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การบริหารความเสี่ยง 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 60. มีการจัดการความรู8อยAาง
เป1นระบบ 
(จาก สกอ.2.8(ใหมA)) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 53. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การจัดการความรู8 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 61. ร8อยละของแผนงานประจําป�
ที่ได8ดําเนินการ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 54. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การเรAงรัด/ติดตามการดําเนินการ
ตามแผนงาน 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 62. ร8อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการบรหิารจัดการ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

75 55. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการ 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 5.3 : ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร< 
มาตรการที่ 5.3.1  
สนับสนุนสื่อ อปุกรณ!และ
ทรัพยากรตAาง ๆ ที่เป1น
ประโยชน!ตAอการเรียนรู8ของ
นักศึกษา 

63. จํานวนโครงการทีห่ารายได8 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

โครงการ 
   

40 56. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การหารายได8เข8าสูAคณะฯ 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 5.4 : จัดทําฐานขBอมูลและปรับปรุงระบบเครือข�ายขBอมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพ่ือการบริหารและการเงิน 
มาตรการที่ 5.2.2  
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ สําหรับ
การดําเนินการตAาง ๆ  ที่มีอยูAแล8ว
ในปwจจบุันให8มี ความเช่ือมโยง 
ครบถ8วน และเป1นปwจจุบัน 
ตอบสนองตAอผู8ใช8บริการ 

64. ร8อยละของงบประมาณที่ใช8
ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยี
สารสนเทศตAองบประมาณ
ทั้งหมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่8 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   

0.05 57. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่
การจัดการ 

- 3,336,300 3,336,300 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 65. จํานวนระบบที่ได8รบัการ
ปรับปรงุ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

จํานวน 1      

 66. ความพึงพอใจของผู8ใช8 
บริการระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารจัดการ 
(จากยุทธศาสตร!ที่8 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80      

กลยุทธ< 5.5 : จัดใหBมีการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ท่ีโปร�งใส และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
มาตรการที่ 5.5.1  
จัดให8มรีะบบการบริหาร
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะฯ 
ที่โปรAงใส และมผีลตอบแทนที่
เหมาะสม 

67. มีระบบการบริหาร
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะฯ 
ที่โปรAงใส และมผีลตอบแทนที่
เหมาะสม 
(จากยุทธศาสตร!ที่5 คณะ) 

มี/ไมAม ี มี 58. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบั  
การบริหารเงินกองทุนเพือ่การพัฒนา
คณะฯ 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 5.6 : จัดใหBมีการวิเคราะห<เงินกองทุนและเงินรายไดBสะสมเพ่ือใหBเกิดความมั่นคงในการดําเนินงานของคณะฯ และเตรียมความพรBอมในการเปMนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
มาตรการที่ 5.6.1  
เตรียมความพร8อมสําหรับการ
เปลี่ยนสถานะเป1นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

68. ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร!
การเงิน 
(จากยุทธศาสตร!ที่9 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 59. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบั  
การจัดหาหรือสนับสนุนทรพัยากร
เพิ่มเติมสําหรบัการบริหารงานตาม
แผน 

- - - ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

เปIาประสงค< 8 :   ส�งเสริมและสนับสนุนการสรBางบรรยากาศท่ีเอื้อต�อการเรียนรูBและการทําวิจัยและปรับปรุงสภาพแวดลBอมทางกายภาพใหBร�มร่ืนน�าอยู� และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

กลยุทธ< 5.7 : พัฒนาสภาพแวดลBอมของคณะฯ ใหBเปMนแหล�งเรียนรูBและความคิดสรBางสรรค< 
มาตรการที่ 5.7.1  
ปรับปรงุพฒันาสภาพ แวดล8อม
ทางกายภาพให8เอื้อตAอการเกิด
ความคิดสร8างสรรค! 

69. ร8อยละความพึงพอใจตAอ
แหลAงเรียนรู8 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 มศก.แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
 

80 60. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการ
ปรับปรงุพฒันาสภาพแวดล8อมทาง
การศึกษา 

9,927,500 1,495,000 11,422,500 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 70. ร8อยละของหนAวยงานที่มี
คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตAอแหลAงเรียนรู8ของ
หนAวยงาน/มหาวิทยาลัยไมAน8อย
กวAา3.51 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 มศก.) 

ร8อยละ 
 

3.51  

 

   

มาตรการที่ 5.7.2  
สAงเสริมความรู8เรื่องการป?องกัน
อุบัติเหตุและยาเสพติดทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ 

71. จํานวนโครงการสAงเสรมิ
ความรู8เรื่องการป?องกันอบุัติเหตุ
และยาเสพติด 
(จากแผน4ป� มศก.) 

โครงการ 
 

1 61. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการปwองกันอุบัติเหตุและสร8าง
ภูมิคุ8มกันภัยจากยาเสพติด 

- 20,000 20,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 5.8 : จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลBอมและระบบสารสนเทศใหBมีความเหมาะสมต�อความตBองการของนักศึกษาและบุคลากร 
มาตรการที่ 5.8.1 
ให8ความสําคัญกบังบประมาณเพือ่
พัฒนาสภาพแวดล8อมและระบบ
สารสนเทศตามความต8องการของ
นักศึกษาและบุคลากร 

72. จํานวนแหลAงเรียนรู8ทีเ่พิ่มข้ึน
หรือพฒันาให8ตอบสนองตAอความ
ต8องการของนักศึกษา 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 มศก. แผน4
ป� มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

แหลAง 
 

1 62. โครงการ/กิจกรรมการปรับปรงุ
หรือพฒันาสภาพแวดล8อมทาง
การศึกษาที่ตอบสนองตAอความ
ต8องการของนักศึกษา และบุคลากร 

- 2,000,000 2,000,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 5 ดBานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 

 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 9 : ส�งเสริมใหBบุคลากรภายในคณะฯ ไดBเขBาร�วมฝYกอบรมหรือเขBาร�วมสัมมนาท้ังในและต�างประเทศ 
กลยุทธ< 6.1 : พัฒนาบุคลากรใหBเปMนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
มาตรการที่ 6.1.1  
สAงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู8และการจัดกิจกรรมรAวมกับ
สถาบันตAาง ๆ ทั้งในและ
ตAางประเทศ 

73. ร8อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข8ารAวมอบรมสมัมนา
ทางวิชาการ 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 63. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสAงเสริมหรอืสนับสนุนการเข8า
รAวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

- 1,914,400 1,914,400 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 6.1.2 
สAงเสริมการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรทกุระดับ
ให8มีประสิทธิภาพการทํางาน
เพิ่มข้ึน 

74. ร8อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได8รบัการอบรม/
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู8 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 64. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสAงเสริม การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
และผู8บรหิารทุกระดับ 

- 1,100,000 1,100,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 75. ร8อยละอาจารย!ที่เข8ารAวม
พัฒนาทักษะการสอนและ
วิชาการ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

5 65. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8อง
กับการสAงเสริมการพฒันาทักษะการ
สอนและวิชาการสําหรบับุคลากร
สายวิชาการ 

- 50,000 50,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 6.1.3 
สAงเสริม สนับสนุนการพฒันา
ทักษะการสอนและการสอบด8าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย! 

76. ร8อยละของอาจารย!ทีเ่ข8ารAวม
พัฒนาทักษะการสอนและการ
สื่อสารด8านภาษาอังกฤษ 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 มศก.) 

ร8อยละ 39 66. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข8องกับ
การสAงเสรมิการพัฒนาทกัษะการสอน
และการสื่อสารด8านภาษาอังกฤษ 
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

- 50,000 50,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 6.1.4  
พัฒนาและสAงเสริมการดําเนินงาน
ทุกด8านของมหาวิทยาลัยให8ได8
มาตรฐานระดับสากลเพื่อ
เตรียมพร8อมสําหรบัการจัดอันดับ
ในระดับนานาชาติ 

77. ร8อยละของอาจารย!ประจําที่
เข8ารAวมประชุมวิชาการและหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตAางประเทศตAอ
จํานวนอาจารย!ประจํา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 40 67. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริมหรอื
สนับสนุนการนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและ
ตAางประเทศ 

- 2,000,000 2,000,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 6.2 : จัดใหBมีคู�มือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหBกับบุคลากรทุกระดับ 
มาตรการที่ 6.2.1  
จัดให8มีคูAมอืการพฒันาทกัษะ
และการปฏิบัติงานให8กับ
บุคลากรทุกระดับ 

78. มีคูAมือการพัฒนาทกัษะและ
การปฏิบัติงานให8กบับุคลากรทุก
ระดับ 

มี่/ไมAม ี มี 68. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดทําคูAมือการพฒันาทักษะและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

- 30,000 30,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 6.3 : ส�งเสริมใหBบุคลากรมีการขอตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
มาตรการที่ 6.3.1  
สAงเสริมให8บุคลากรมกีารขอ
ตําแหนAงทางวิชาการที่สงูข้ึน 

79. จํานวนผู8ได8รับตําแหนAงทาง
วิชาการที่สูงข้ึน 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่6 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

คน 
   

1 69. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริมหรอื
สนับสนุนให8บุคลากรมีการขอ
ตําแหนAงทางวิชาการที่สงูกวAา 

- 50,000 50,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

 80. ร8อยละของอาจารย!ทีม่ี
ตําแหนAงทางวิชาการ 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 คณะ สกอ.
1.3(ใหมA) และแผน4ป� มศก.) 

ร8อยละ 
   
 

50  

 

   

กลยุทธ< 6.4 : ส�งเสริมใหBบุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 
มาตรการที่ 6.4.1  
สAงเสริมให8บุคลากรสายวิชาการ
มีการศึกษาถึงระดับปรญิญาเอก 

81. ร8อยละของอาจารย!ทีม่ีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตAอ
จํานวนอาจารย!ประจําทัง้หมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่6 คณะ สกอ.1.2 
(ใหมA) แผน4ป� มศก.และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

50 70. โครงการ/กิจกรรมทีส่Aงเสริมหรอื
สนับสนุนให8บุคลากรมีการศึกษาถึง
ระดับปรญิญาเอก 

- 500,000 500,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

 82. มีการสนับสนุนอาจารย!
ประจําที่ได8รบัทุนไปศึกษาตAอทัง้
ในประเทศและตAางประเทศ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี   

 

   

 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 5 ดBานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 7 : ส�งเสริมภาพลักษณ<ของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 

 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนAวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลAงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผAนดิน เงินรายได8 รวม 

เปIาประสงค< 10 : ส�งเสริมการประชาสัมพันธ<ผ�านส่ือต�าง ๆ 

กลยุทธ< 7.1 : สรBางความรับรูBในภาพลักษณ<และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 
มาตรการที่ 7.1.1  
สAงเสริมให8มีการรับรู8เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ!และการ 

83. มีแผนการประชาสัมพันธ!       
เชิงรุกประจําป� 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 71. โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการ
ประชาสมัพันธ!เพื่อให8มีการรบัรู8ถึง
ภาพลักษณ!และการยอมรับใน 

- 1,000,000 1,000,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

ยอมรบัในมาตรฐานการจัด
การศึกษาของคณะฯ 

84. มีการดําเนินการตามแผนการ
ประชาสมัพันธ!อยAางน8อยร8อยละ   
80 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 มาตรฐานการจัดการศึกษาของ
คณะฯ 

 

   

กลยุทธ< 7.2 : จัดทําส่ือประสมเพ่ือเผยแพร�ขBอมูลของคณะฯ ผ�านทางเครือข�ายสารสนเทศ 
มาตรการที่ 7.2.1  
จัดให8มีการเผยแพรAข8อมลูของ
คณะฯ ผAานทางเครอืขAาย
สารสนเทศ 

85. จํานวนโครงการเพือ่เผยแพรA
ประชาสมัพันธ!คณะฯ 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 คณะ) 

โครงการ 
   
 

2 72. โครงการ/กิจกรรม
ประชาสมัพันธ!ผAานระบบเครือขAาย
สารสนเทศ 

- 300,000 300,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

กลยุทธ< 7.3 : จัดทํารายงานเชิงวิชาการประจําป"ของคณะฯ เพ่ือเผยแพร�แก�หน�วยงานภายนอก 
มาตรการที่ 7.3.1  
จัดให8มีการจัดทํารายงานเชิง
วิชาการประจําป�ของคณะฯ เพื่อ
เผยแพรAแกAหนAวยงานภายนอก 

86. มีการเผยแพรAขAาวสารข8อมูล
ตามชAองทางตAาง ๆ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมAม ี
   
 

มี 73. โครงการ/กิจกรรมการจัดทํา
รายงานเชิงวิชาการประจําป�ของ
คณะและหนAวยงานในสงักัด หรือ
โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการ
เผยแพรAข8อมลูขAาวสารสูAสาธารณชน 

- 682,000 682,000 ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 
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ส�วนที่ 3 

นิยามศัพท<ตัวบ�งช้ี  
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นิยามศัพท<ตัวบ�งช้ี แผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตัวบAงช้ี นิยาม/สูตรการคํานวณ 

ยุทธศาสตร<ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีมีความรูBทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรBางสรรค< และมีความ
รับผิดชอบต�อสังคม 

1. ร8อยละของหลักสูตรท่ีได8รับการปรับปรุง พัฒนา ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแหAงชาติ (TQF) 

จํานวนหลักสูตรท่ีได8มาตรฐาน TQF 
× 100 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
2. ร8อยละของหลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการและมีการ Joint degree 

รAวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตAอหลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการท้ังหมด 
หลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการและมีการ Joint degree 

รAวมกับมหาวิทยาลัยอื่น × 100 
หลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการท้ังหมด 

3. ร8อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป� 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

× 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด ไมAนับรวมบัณฑิตท่ีมี
งานทํากAอนเข8าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจํา
อยูAแล8ว  ผู8ที่ศึกษาตAอในระดับบัณฑิตศึกษา ผู8อุปสมบท และ   

ผู8ที่เกณฑ!ทหาร 
4. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8งานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวนบัณฑิตท่ีได8งานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

× 100 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
5. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8รับเงินเดือนเร่ิมต8นเป1นไปตามเกณฑ! (15,000 

บาทตAอเดือน) 
จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับเงินเดือนเร่ิมต8นเป1นไปตามเกณฑ! 

× 100 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
6. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนติดตามและประเมิน

คุณภาพบัณฑิต 
ผลการดําเนินงานท่ีทําได8จริง 

× 100 
เป?าหมายของการดําเนินงาน 

7. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ!ของมหาวิทยาลัย 

ผลรวมของคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ!
มหาวิทยาลัย × 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับการประเมินท้ังหมด 
8. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ 
ผลรวมของคAาคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิต 

× 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับการประเมินท้ังหมด 

9. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ความสามารถด8านภาษาตAางประเทศ (exit-exam) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ความสามารถด8านภาษาตAางประเทศ × 100 

จํานวนนักศึกษาท่ีรAวมทดสอบความรู8ทั้งหมด 
10. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8ภาษาอังกฤษ จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผAานเกณฑ!การทดสอบความรู8

ภาษาอังกฤษ × 100 
จํานวนนักศึกษาท่ีรAวมทดสอบความรู8ทั้งหมด 

11. ร8อยละของกจิกรรมท่ีสAงเสริมความคิดสร8างสรรค! คุณธรรมจริยธรรม
ตAอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

จํานวนกิจกรรมท่ีสAงเสริมความคิดสร8างสรรค! คุณธรรม
จริยธรรม × 100 

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 
12. ร8อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข8ารAวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข8ารAวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (กําลังศึกษา) × 100 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

13. ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได8รับการตีพิมพ!
หรือเผยแพรA 

จํานวนผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได8รับ
การตีพิมพ!หรือเผยแพรA × 100 

จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
 -ผลงานท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือเผยแพรA เป1นป� พ.ศ. 

-จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาตามป�การศึกษา 
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14. จํานวนข8อตกลง/ความรAวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลในทางการจัดการศึกษา 
จํานวนข8อตกลง/ความรAวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มีผลในทางการจัดการศึกษา 

15. ร8อยละกิจกรรมสAงเสริมประสบการณ!และทักษะให8นกัศึกษาเพือ่
เตรียมความพร8อมสูAการทํางานตAอจาํนวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

จํานวนกิจกรรมสAงเสริมประสบการณ!และทักษะให8นกัศึกษา
เพื่อเตรียมความพร8อมสูAการทํางาน × 100 
จํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 2 : เปMนเลิศดBานงานวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาตทิั้งงานวิจยัที่สรBางองค<ความรูBและงานวิจัยที่นําไปใชBประโยชน<เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

16. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร8างสรรค!ตAอจํานวนอาจารย!ประจาํ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร8างสรรค! 
× 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
17. ร8อยละของอาจารย!ประจาํท่ีได8รับทุนทําวิจัยหรืองานสร8างสรรค!จาก

ภายในและภายนอกสถาบันตAออาจารย!ประจําท้ังหมด 
จํานวนอาจารย!ประจาํท่ีได8รับทุนทําวจิัยหรืองานสร8างสรรค!จาก

ภายในและภายนอกสถาบัน × 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

18. ร8อยละของผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพตAอจํานวน
อาจารย!ประจาํท้ังหมด 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพ 
× 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
19. ร8อยละผลงานวิจยัและผลงานสร8างสรรค!ที่ได8รับการเผยแพรAใน

ระดับชาติ/นานาชาติตAอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด 
จํานวนผลงานวจิัยและผลงานสร8างสรรค!ที่ได8รับการเผยแพรAใน

ระดับชาติ/นานาชาติ × 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

20. ร8อยละของบทความวิจยัท่ีได8รับการอ8างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข8อมูลระดับนานาชาติ ตAออาจารย!ประจาํท้ังหมด 

จํานวนบทความวจิัยท่ีได8รับการอ8างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข8อมูลระดับนานาชาติ × 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
21. ร8อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร8างสรรค!ที่นําไปใช8ประโยชน!ตAอ

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร8างสรรค!ที่นําไปใช8ประโยชน! 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 3 : การสรBางความเขBมแข็งใหBชมุชน และสังคมผ�านการใหBบริการทางวชิาการโดยอาศัยฐานความรูBเชีย่วชาญของคณะฯ 
22. ร8อยละโครงการบริการวิชาการท่ีใช8บูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัยตAอโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช8บูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจยั × 100 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

23. ร8อยละโครงการบริการวิชาการข8ามศาสตร!ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/รAวมกับหนAวยงานตAางประเทศ 

จํานวนโครงการบริการวิชาการข8ามศาสตร!ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/รAวมกับหนAวยงานตAางประเทศ × 100 

จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
24. ร8อยละของผู8รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม คAาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 

× 100 
5 

ความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ “มากท่ีสุด” “มาก” “ปานกลาง” “น8อย” 
และ “น8อยท่ีสุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเป1น 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ 

25. ร8อยละของโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต8องการพัฒนา/แก8ไขปwญหาและเสริมสร8างความเข8มแข็งหรือมีการ
เผยแพรAปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงหรือสAงเสริมเศรษฐกิจเชิงสร8างสรรค!
แกAสังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ 

จํานวนโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต8องการพัฒนา/แก8ไขปwญหาและเสริมสร8างความเข8มแข็งฯ 

× 100 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 4 : เปMนผูBนําในการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
-   
ยุทธศาสตร<ที่ 5 : บริหารจัดการองค<กรดBวยหลักธรรมาภิบาล 
26. ร8อยละของหนAวยงานท่ีบรรลุเป?าหมายการบริหารจัดการตาม

แผนปฏิบัติราชการไมAน8อยกวAาร8อยละ 80 
จํานวนหนAวยงานท่ีบรรลุเป?าหมายการบริหารจัดการตาม

แผนปฏิบัติราชการไมAน8อยกวAาร8อยละ 80 × 100 
จํานวนหนAวยงานท้ังหมด 
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27. ร8อยละของแผนงานประจําป�ที่ได8ดําเนินการ จํานวนแผนงานประจําป�ที่ได8ดําเนินการ 

× 100 
จํานวนแผนงานประจําป�ทั้งหมด 

28. ร8อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ คAาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 
× 100 

5 
ความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ “มากท่ีสุด” “มาก” “ปานกลาง” “น8อย” 
และ “น8อยท่ีสุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเป1น 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ 

29. ร8อยละของงบประมาณท่ีใช8ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยี
สารสนเทศตAองบประมาณท้ังหมด 

งบประมาณท่ีใช8ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
× 100 

งบประมาณท้ังหมด 
30. ร8อยละความพึงพอใจของผู8ใช8บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ 
คAาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 

× 100 
5 

ความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ “มากท่ีสุด” “มาก” “ปานกลาง” “น8อย” 
และ “น8อยท่ีสุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเป1น 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ 

31. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร!การเงิน ผลการดําเนินงานท่ีทําได8จริง 
× 100 

เป?าหมายของการดําเนินงาน 
32. ร8อยละความพึงพอใจตAอแหลAงเรียนรู8 คAาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 

× 100 
5 

ความพึงพอใจมี 5 ระดับ คือ “มากท่ีสุด” “มาก” “ปานกลาง” “น8อย” 
และ “น8อยท่ีสุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเป1น 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ 

33. ร8อยละของหนAวยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตAอแหลAงเรียนรู8ไมAน8อยกวAา 3.51 

จํานวนหนAวยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตAอแหลAงเรียนรู8ไมAน8อยกวAา 3.51 × 100 

จํานวนหนAวยงานท่ีประเมินท้ังหมด 

34. จํานวนโครงการสAงเสริมความรู8เร่ืองการป?องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ผลรวมของโครงการสAงเสริมความรู8เร่ืองการป?องกันอบุัติเหตุและยาเสพติด 
35. จํานวนแหลAงเรียนรู8ที่เพิ่มขึ้นหรือพัฒนาให8ตอบสนองตAอความต8องการ

ของนักศึกษา 
ผลรวมของแหลAงเรียนรู8ที่เพิ่มขึ้นหรือพฒันาให8ตอบสนองกับความต8องการ
ของนักศึกษาท้ังหมดในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

ยุทธศาสตร<ที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 
36. ร8อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข8ารAวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเข8ารAวมอบรม/สัมมนา 

ทางวิชาการ × 100 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

37. ร8อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการอบรม/สัมมนาเพือ่
เพิ่มพูนความรู8 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการอบรม/สัมมนา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู8 × 100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
38. ร8อยละอาจารย!ที่เข8ารAวมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการ จํานวนอาจารย!ที่เข8ารAวมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการ 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

39. ร8อยละของอาจารย!ที่เข8ารAวมพัฒนาทักษะการสอนและการส่ือสาร
ด8านภาษาอังกฤษ 

จํานวนอาจารย!ที่เข8ารAวมพัฒนาทักษะการสอนและการส่ือสาร
ด8านภาษาอังกฤษ × 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
40. ร8อยละอาจารย!ประจําท่ีเข8ารAวมประชุมวิชาการและหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและตAางประเทศตAอจํานวนอาจารย!ประจํา 
จํานวนอาจารย!ประจาํท่ีเข8ารAวมประชุมวิชาการและหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตAางประเทศ × 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
41. ร8อยละของอาจารย!ที่มีตําแหนAงทางวิชาการตAอจํานวนอาจารย!ประจาํ

ท้ังหมด 
จํานวนมีตําแหนAงทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
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42. ร8อยละของอาจารย!ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตAอจํานวน

อาจารย!ประจาํ 
จํานวนอาจารย!ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 7 : ส�งเสริมภาพลักษณ<ของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 
43. มีการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ!อยAางน8อยร8อยละ 80 จํานวนแผนการประชาสัมพันธ!ที่ดําเนินการ 

× 100 
จํานวนแผนการประชาสัมพันธ!ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


