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แผนปฏบิตัริาชการ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะวศิวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 

 

 

ได+รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 11/25582วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
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คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 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 หวังเป1นอยBางยิ่งวBาแผนปฏิบัติราชการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ท่ีผBานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ! 2558 ผู8บริหารจะได8ใช8เป1นกรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของ
คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู8บริหารและผู8เก่ียวข8องจะใช8เป1นเครื่องมือและกลไกสําคัญ
ในการบริหารงาน/โครงการ อีกท้ังใช8ในการเรBงรัด กํากับ ติดตามการดําเนินงานของหนBวยงาน และผู8รับผิดชอบ
เพ่ือให8บรรลุเป?าหมายตามยุทธศาสตร!ของคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตBอไป 

 

--ได8ลงนามไว8ในต8นฉบับแล8ว-- 
(ผู8ชBวยศาสตราจารย! ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สารบัญ 

  หน8า 

คํานํา  3 
สารบัญ  4 
สBวนท่ี 1 บทนํา  5 
 - ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 6 
 - ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน! พันธกิจ 7 
 - แผนยุทธศาสตร!คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2561 8 
 - ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 12 
 - จํานวนยุทธศาสตร! นโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 14 
 - ตัวบBงชี้และคBาเป?าหมาย 16 
สBวนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 25 
สBวนท่ี 3 ภาคผนวก 35 
 - นิยามศัพท!ตัวบBงชี้ 36 
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ส�วนที่ 1 

บทนํา 
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บทนํา 

ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได8จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 

2559 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 เพ่ือแปลงแผนสูBการปฏิบัติในระดับภาควิชา/หนBวยงาน  

 
ความเชื่อมโยงระหวBาง 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
รับผิดชอบตBอสังคม  

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

 ยุทธศาสตร!ที่ 3   
สร8างความเข็มแข็งให8
ชุมชนและสังคมผBาน
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    
สBงเสริมภาพลกัษณ!
ของคณะฯ และ
ผลงานของคณะฯ  

               

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ร 

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

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

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

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

 งบประมาณรวม 
16,778,800 
เงินแผBนดิน 
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 มุBงเน8น 
การผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองความต8องการ
ของประเทศ และพัฒนา
ระบบการเรียน การสอน
ที่เน8นกระบวนการเรียนรู8
ด8วยตนเอง 
เงินแผBนดิน 26,866,400 
เงินรายได8 131,575,590 

 เป?าประสงค! 3 มุBงเน8นการ
สร8างสรรค!งานวิจัยที่มี
ผลกระทบในเชิง
สร8างสรรค!ตBการพัฒนา
ประเทศชาติ 
เงินแผBนดิน 11,950,700 
เงินรายได8 20,032,710 

 เป?าประสงค! 4 
สBงเสริมการให8บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต8องการของ
ชุมชนหรือสร8างความ
เข8มแข็งให8ชุมชนอยBาง
ตBอเน่ืองและย่ังยืน 
เงินแผBนดิน 951,400 
เงินรายได8 1,630,000 

 เป?าประสงค! 5 
สBงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคล8อง
กับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 
เงินแผBนดิน 350,000 
เงินรายได8 931,000 

 เป?าประสงค! 7 มุBงเน8น
ระบบการบรหิารจัดการ
ที่ดี และจัดหารายได8ให8
เพียงพอสําหรบัการ
ปฏิบัติตามพันธกิจและ
การพัฒนาคณะฯ ตาม
วิสัยทัศน!ที่ได8วางไว8 
เงินรายได8 3,336,300 

 เป?าประสงค! 9 
สBงเสริมให8บุคลากร
ภายในคณะฯ ได8เข8า
รBวมฝOกอบรมหรือ
เข8ารBวมสมัมนาทัง้ใน
และตBางประเทศ 
เงินรายได8 
5,694,400 

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

              

 เป?าประสงค! 2 มุBงเน8น
ความรBวมมือ ด8านวิชาการ
และงานวิจัยกบัหนBวยงาน
ระดับนานาชาติ 
เงินรายได8 18,345,700 

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

 เป?าประสงค! 8 สBงเสริมและสนับสนุนการสร8างบรรยากาศทีเ่อื้อตBอการเรียนรู8และการ
ทําวิจัยและปรบัปรุงสภาพแวดล8อมทางกายภาพให8รBมรื่นนBาอยูB และเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงาน 
เงินแผBนดิน 9,927,500 
เงินรายได8 3,515,000 
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ปรัชญา (Philosophy) 
“พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร! อนุรักษ!ศิลปQ ด8วยวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี” 

 
 

ปณิธาน (Determination) 
“ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุBงเน8นความเป1นเลิศด8านงานวิจัยสร8างสรรค!เพ่ือเป1นกําลังขับเคลื่อนประเทศและ 

ภูมิภาคอาเซียน” 
 
 

 

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

ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม และมุBงม่ันเป1นหนึ่งในผู8นําด8านงานวิจัยและการเรียนรู8ของประเทศ” 
 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. เป1นแหลBงเรียนรู8 และผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยี ท่ีมี

ความเป1นเลิศด8านวิชาการและงานวิจัย เป1นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ค8นคว8า วิจัย สร8างสรรค! เพ่ือความเป1นเลิศ ถBายทอดองค!ความรู8และผลงานวิจัยด8านวิศวกรรมศาสตร!

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขBงขันของประเทศ 

3. ให8บริการทางวิชาการด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีแกBสังคม ชุมชน เพ่ือเสริมสร8างความเข8มแข็ง

ให8ชุมชน โดยมุBงเน8นให8ชุมชนเกิดการพัฒนาอยBางตBอเนื่องและยั่งยืน 

4. สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สBงเสริมกิจกรรมสร8างสรรค!ท่ีสอดคล8องกับประเพณีและวิถี

ไทย รวมถึงการอนุรักษ!ศิลปกรรมเชิงบูรณาการ 

5. มุBงเน8นระบบบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชBวย

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

แหBงชาติ  
3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ!ของมหาวิทยาลัย 
4. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8ความสามารถด8านภาษาตBาง 

ประเทศ (exit-exam) 

  

กลยุทธ<  
1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือสร8างผลการเรียนรู8ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ และพัฒนานักศึกษาให8มีคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ!ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.2 เผยแพรBเอกลักษณ!ของหลักสูตรของคณะฯ ให8แกBสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
กBอให8เกิดความเชื่อม่ันกับคุณภาพของบัณฑิตของคณะฯ 

1.3 สอดแทรกแนวคิดเพ่ือสร8างความตระหนักรู8ของนักศึกษาให8ทันตBอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม  

1.4 พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเป1นการสร8างทักษะการทํางานแบบ
มืออาชีพท่ีปรับตัวได8ดี 

1.5 เชิญอาจารย!ชาวตBางประเทศเป1นอาจารย!พิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตรและสนับสนุนให8
นักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 เข8าสอบวัดความรู8ด8านภาษาตBางประเทศ 

 เปIาประสงค< 2    มุ�งเนBนความร�วมมือดBานวิชาการและงานวิจัยกับหน�วยงานระดับนานาชาติ 

  

ตัวช้ีวัด 
5. กิจกรรมด8านวิชาการ/งานวิจัยท่ีมีความรBวมมือกับประเทศในอาเซียนหรือประเทศนอก

กลุBมอาเซียน  
6. ร8อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข8ารBวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  

กลยุทธ<  
1.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีเพ่ิมทักษะความสามารถใน

การแขBงขันระดับสากลให8กับนักศึกษา 
1.7 สBงเสริมการเผยแพรBผลงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
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1.8 สBงเสริมความรBวมมือในรูปแบบเครือขBายหนBวยงานและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ด8านวิชาการและวิจัย ท้ังในประเทศและระหวBางประเทศในกลุBมอาเซียน 

1.9 พัฒนาสมรรถนะศิษย!เกBา 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!หรือเผยแพรBตBอจํานวน

อาจารย!ประจําท้ังหมด 
8. ร8อยละของผลงานวิจัยหรือสร8างสรรค!ท่ีนําไปใช8ประโยชน!ตBอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด  
9. ร8อยละของผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพตBอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด  
10. จํานวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
11. จํานวนโครงการวิจัยในลักษณะความรBวมมือกับภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

  

กลยุทธ<  
2.1 จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสร8างนวัตกรรมของคณะฯ และจัดงบประมาณ

เข8าสูBกองทุนวิจัยและงานสร8างสรรค!ของหนBวยงานภายในคณะฯ เพ่ือสนับสนุนและ
สBงเสริมการวิจัยและงานสร8างสรรค!ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2 สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหลBงเงินภายนอก และในลักษณะท่ีเป1นทุนสนับสนุนรBวม 
(Matching Fund) 

2.3 จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสร8างมูลคBาและองค!ความรู8จากงานวิจัยและงาน
สร8างสรรค! 

2.4 สBงเสริมการสร8างความรBวมมือในการทํางานวิจัยกับหนBวยงานภายนอก ภาคเอกชนและ
โรงงานอุตสาหกรรม 

2.5 สBงเสริมให8มีการจัดทําผลงานวิชาการท่ีรวบรวมองค!ความรู8จากผลงานวิจัยของคณะฯ 
2.6 เผยแพรBประชาสัมพันธ!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!ตBอชุมชนและสังคม 
13. ร8อยละโครงการบริการวิชาการท่ีใช8บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตBอ

โครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

  

กลยุทธ<  
3.1 จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําป�ของคณะฯ ท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัย 
3.2 พัฒนาระบบการกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวิชาการไปใช8ประโยชน!เพ่ือ

ตอบสนองความต8องการของชุมชนอยBางตBอเนื่อง 
3.3 จัดให8มีการจัดการองค!ความรู8 (KM) วิธีปฏิฎิบัติท่ีดีเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการท่ีใช8

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตBอเนื่อง 

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

ประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม  
 เปIาประสงค< 5    ส�งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

  

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

การเสริมสร8างเอกลักษณ!ด8านศิลปวัฒนธรรม 

  

กลยุทธ<  
4.1 สBงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล8องกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ

เสริมสร8างเอกลักษณ!ด8านศิลปวัฒนธรรม 
4.2 สBงเสริมให8มีการสร8างเครือขBายความรBวมมือและการแลกเปลี่ยนทางด8านศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 เปIาประสงค< 6    ส�งเสริมงานวิจัยท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

  
ตัวช้ีวัด 
16. จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีสนับสนุนการค8นคว8า/และ/หรือพัฒนาองค!ความรู8เพ่ือท่ีบูรณาการกับ

การอนุรักษ!ศิลปกรรม 

  

กลยุทธ<  
4.3 จัดให8มีทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีสBงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และ

เทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม 
4.4 จัดให8มีการจัดการองค!ความรู8 (KM) วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับงานวิจัยท่ีสBงเสริมการใช8องค!

ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปวัฒนธรรม 
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4.5 สนับสนุนการหาทุนวิจัยท่ีสBงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไป
บูรณาการเพ่ือประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรมจากแหลBงเงินภายนอก และใน
ลักษณะท่ีเป1น Matching Fund 

4.6 สBงเสริมให8มีการบูรณาการงานวิจัยด8านศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับนักศึกษาและอาจารย! 

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

ตามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศน<ท่ีไดBวางไวB 

  

ตัวช้ีวัด 
17. ร8อยละของหนBวยงานท่ีบรรลุเป?าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ

หนBวยงานไมBน8อยกวBาร8อยละ 80 
18. ความพึงพอใจของผู8ใช8บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
19. ร8อยละของงบประมาณท่ีใช8ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศตBองบประมาณ

ท้ังหมด 
20. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร!การเงินของคณะฯ 

  

กลยุทธ<  
5.1 สBงเสริมให8มีความตระหนักรู8และการมีจิตสํานึกในการใช8งบประมาณและทรัพยากรของ

หนBวยงานภายในคณะฯ อยBางรู8คุณคBา 
5.2 สBงเสริมการบริหารจัดการอยBางมีสBวนรBวมในทุกระดับ 
5.3 ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร! 
5.4 จัดทําฐานข8อมูลและปรับปรุงระบบเครือขBายข8อมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพ่ือ

การบริหารและการเงิน 
5.5 จัดให8มีการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ท่ีโปรBงใส และมีผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 
5.6 จัดให8มีการวิเคราะห!การใช8เงินกองทุนและเงินรายได8สะสมเพ่ือให8เกิดความม่ันคงในการ

ดําเนินงานของคณะฯ และเตรียมความพร8อมในการเป1นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 เปIาประสงค< 8    ส�งเสริมและสนับสนุนการสรBางบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรูBและการทําวิจัย และ

ปรับปรุงสภาพแวดลBอมทางกายภาพใหBร�มรื่นน�าอยู� และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

  

ตัวช้ีวัด 
21. จํานวนแหลBงเรียนรู8ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือพัฒนาให8ตอบสนองตBอความต8องการของนักศึกษา 
22. คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตBอแหลBงเรียนรู8ของหนBวยงานไมBน8อยกวBา 3.51 

(คะแนนเต็ม 5.00) 
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กลยุทธ<  
5.7 พัฒนาสภาพแวดล8อมของคณะฯ ให8เป1นแหลBงเรียนรู8และความคิดสร8างสรรค! 
5.8 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล8อม และระบบสารสนเทศให8มีความเหมาะสมตBอ

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

ต�างประเทศ 

  

ตัวช้ีวัด 
23. ร8อยละของอาจารย!ท่ีเข8ารBวมพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารด8านภาษาอังกฤษ 
24. ร8อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข8ารBวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
25. ร8อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการอบรม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู8 
26. ร8อยละของอาจารย!ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตBอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด 
27. ร8อยละของอาจารย!ท่ีได8รับตําแหนBงทางวิชาการ 
28. จํานวนผู8ได8รับตําแหนBงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

  

กลยุทธ<  
6.1 พัฒนาบุคลากรให8เป1นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 
6.2 จัดให8มีคูBมือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานให8กับบุคลากรทุกระดับ 
6.3 สBงเสริมให8บุคลากรมีการขอตําแหนBงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
6.4 สBงเสริมให8บุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 

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

  
ตัวช้ีวัด 
29. จํานวนโครงการเพ่ือเผยแพรBประชาสัมพันธ!คณะฯ 

  

กลยุทธ<  
7.1 สร8างความรับรู8ในภาพลักษณ!และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 
7.2 จัดทําสื่อประสมเพ่ือเผยแพรBข8อมูลของคณะฯ ผBานทางเครือขBายสารสนเทศ 
7.3 จัดทํารายงานเชิงวิชาการประจําป�ของคณะฯ เพ่ือเผยแพรBแกBหนBวยงานภายนอก 

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)  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ
บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 ให8
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559  

4. คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได8แจ8งให8ภาควิชา/หนBวยงานจัดทําแผนงาน/งาน/
โครงการ รวมท้ังกําหนดคBาเป?าหมายตัวบBงชี้เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

5. มีข8อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป�การศึกษา 2557 วBาควรมีการกําหนดคBาเป?าหมายของตัวบBงชี้ในเชิงรุก คณะฯ อาจ
พิจารณาเป1นรายตัวบBงชี้ไปวBาควรมีการระบุไว8ในแผนปฏิบัติราชการหรือไมB 
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จํานวนยุทธศาสตร< นโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุธศาสตร!/นโยบาย กลยุทธ! มาตรการ โครงการ ตัวบBงช้ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผBนดิน รายได8 คก.พิเศษ 
ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 1 ดBานการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร!ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีมีความรู8ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสร8างสรรค! และมีความ

รับผิดชอบตBอสังคม 
เป?าประสงค! 1 : มุBงเน8นการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ
ต8องการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเน8น
กระบวนการเรียนรู8ด8วยตนเอง 

5 9 12 17 29,188,200 75,680,310 71,353,550 

เป?าประสงค! 2 : มุBงเน8นความรBวมมือด8านวิชาการและงานวจิัย
กับหนBวยงานระดับนานาชาติ 

4 7 6 7 - 10,365,100 12,633,000 

รวม 9 16 18 24 29,188,200 86,045,410 83,986,550 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 2 ดBานการวิจัยและสรBางสรรค< 
ยุทธศาสตร!ที่ 2 :  เป1นเลิศด8านงานวิจยัในระดับชาติและนานาชาติทั้งงานวิจยัท่ีสร8างองค!ความรู8และงานวิจัยท่ีนาํไปใช8ประโยชน!เพื่อการพัฒนาประเทศ 
เป?าประสงค! 3 : มุBงเน8นการสร8างสรรค!งานวิจยัท่ีมีผลกระทบใน
เชิงสร8างสรรค!ตBอการพัฒนาประเทศชาติ 

7 8 14 15 11,950,700 1,932,666 2,370,700 

รวม 7 8 14 15 11,950,700 1,932,666 2,370,700 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 3 ดBานการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร!ที่ 3 :  การสร8างความเข8มแข็งให8ชุมชน และสังคมผBานการให8บริการทางวิชาการโดยอาศัยฐานความรู8เช่ียวชาญของคณะฯ 
เป?าประสงค! 4 : สBงเสริมการให8บริการวชิาการท่ีตอบสนอง
ความต8องการของชุมชนหรือสร8างความเข8มแข็งให8ชุมชนอยBาง
ตBอเน่ืองและยั่งยืน 

3 3 8 8 951,400 280,000 730,000 

รวม 3 3 8 8 951,400 280,000 730,000 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 4 ดBานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร!ที่ 4 :  เป1นผู8นําในการใช8องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยกุต!ใช8ในการอนุรักษ!ศิลปวัฒนธรรม 

เป?าประสงค! 5 : สBงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล8องกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

2 2 6 6 350,000 603,000 545,000 

เป?าประสงค! 6: สBงเสริมงานวิจัยท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 4 4 3 3 - - - 

รวม 6 6 9 9 350,000 603,000 545,000 

ประเด็นยทุธศาสตร<ที่ 5 ดBานการบรหิารจัดการ 
ยุทธศาสตร!ที่ 5 :  บริหารจัดการองค!กรด8วยหลักธรรมาภบิาล 
เป?าประสงค! 7 : มุBงเน8นระบบการบริหารจัดการท่ีดี และจัดหา
รายได8ให8เพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนา
คณะฯ ตามวิสัยทัศน!ที่ได8วางไว8 

6 6 1 12 - 4,817,024 4,315,200 

เป?าประสงค! 8 : สBงเสริมและสนับสนุนการสร8างบรรยากาศท่ี
เอื้อตBอการเรียนรู8และการทําวิจยัและปรับปรุงสภาพแวดล8อม
ทางกายภาพให8รBมร่ืนนBาอยูB และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2 3 3 4 10,150,000 15,835,400 8,940,000 

รวม 8 9 4 16 10,150,000 20,652,424 13,255,200 

ยุทธศาสตร!ที่ 6 :  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพนัธกิจของคณะฯ 
เป?าประสงค! 9 : สBงเสริมให8บุคลากรภายในคณะฯ ได8เข8ารBวม
ฝOกอบรมหรือเข8ารBวมสัมมนาท้ังในและตBางประเทศ 

4 7 8 10 - 4,038,900 1,164,500 

รวม 4 7 8 10 - 4,038,900 1,164,500 
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ยุธศาสตร!/นโยบาย กลยุทธ! มาตรการ โครงการ ตัวบBงช้ี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผBนดิน รายได8 คก.พิเศษ 
ยุทธศาสตร!ที่ 7 :  สBงเสริมภาพลักษณ!ของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 
เป?าประสงค! 10 : สBงเสริมการประชาสัมพันธ!ในภาพลักษณ!และ
การยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 

3 3 3 4 - - - 

รวม 3 3 3 4 - - - 

รวมท้ังส้ิน 40 52 64 86 52,590,300 113,552,400 102,051,950 
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ตัวบ�งช้ีและค�าเปIาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

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
แหBงชาติ (TQF) 

ร8อยละ 100 100 85 
(**) 

 

รองคณบดีฝoายวิชาการ/ 
หัวหน8าภาควิชา/ 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

2. ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรให8ผBาน
เกณฑ!การประเมิน 5 ข8อแรก และอยBาง
น8อยร8อยละ 80 ของตัวบBงช้ี 

หลักสูตร 19 22 22 รองคณบดีฝoายวิชาการ/ 
หัวหน8าภาควิชา/ 

-แผนพัฒนาคณะ 

3. มีการดําเนินการเปpดหลักสูตรใหมBระดับ
ปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาได8 
ตามแผน 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

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

ร8อยละ N/A 1 50 
(**) 

ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

5. มีการดําเนินการให8หลักสูตรมีลักษณะเชิง
สร8างสรรค! 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

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

6. ร8อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

ร8อยละ 90.10 90.53 85 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

7. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8งานทําตรง
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ร8อยละ 68.29 67.63 85 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

8. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8รับเงินเดือนเร่ิมต8น
เป1นไปตามเกณฑ! (15,000 บาทตBอเดือน) 

ร8อยละ 67.03 81.54 85 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

9. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

ร8อยละ 100 100 85 
(**) 

รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

หมายเหตุ     (**)  เป1นข8อมูลท่ีจัดสBงให8มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใช8ประกอบการเจรจากับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับคณะวิชา 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

10. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหBงชาติ 

คะแนน 
การ

ประเมิน 

4.20 4.62 4.10 
(**) 

ผู8บริหารคณะ 
หัวหน8าภาควิชา/ 
 

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

11. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผล
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ!ของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน 
การ

ประเมิน 

3.81 4.44 4.24 
(**) 

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/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะ 
หัวหน8าภาควิชา/ 

-สกอ.5.2 (ใหมB) 
 

กลยุทธ< 1.4 : พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเปMนการสรBางทักษะการทาํงานแบบมืออาชีพทีป่รับตัวไดBด ี
13. โครงการสBงเสริมให8ความรู8เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพแกBนักศึกษา 
มี/ไมBมี มี มี มี ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ

นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

14. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนากจิการนักศึกษา 

ร8อยละ N/A 80.95 15 ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

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

15. มีการเชิญผู8ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมี
ประสบการณ!ด8านวิชาการและวิชาชีพท่ี
ทันสมัยมาบรรยายพิเศษหรือเป1นอาจารย!
พิเศษ 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

16. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การ
ทดสอบความรู8ความสามารถด8าน
ภาษาตBางประเทศ (exit-exam) 

ร8อยละ N/A - N/A  -ยุทธศาสตร!ที่ 1 มศก. 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

17. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การ
ทดสอบความรู8ภาษาอังกฤษ 

ร8อยละ 70.36 86.72 50 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
 

เปIาประสงค< 2 : มุ�งเนBนความร�วมมือดBานวิชาการและงานวิจัยกับหน�วยงานระดับนานาชาต ิ
กลยุทธ< 1.6 : สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนทีเ่พ่ิมทักษะความสามารถในการแข�งขันระดับสากลใหBกับนักศึกษา 
18. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย!เกBาท่ีได8รับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยBองในด8านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการหรือด8านอื่นท่ีเกี่ยวข8องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

คน 35 26 15 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

19. ร8อยละของกจิกรรมท่ีสBงเสริมความคิด
สร8างสรรค! คุณธรรมจริยธรรมตBอจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร8อยละ 50.82 30.36 10 
(**) 

รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

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

เข8ารBวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ร8อยละ N/A 12.81 10 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

21. ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือ
เผยแพรB 

ร8อยละ 87.50 63.69 40 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

22. กิจกรรมด8านวิชาการ/งานวิจยัท่ีมีความ
รBวมมือกับประเทศในอาเซียนหรือ
ประเทศนอกกลุBมอาเซียน 

กิจกรรม 1 12 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 1 คณะ 

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

23. จํานวนข8อตกลง/ความรBวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ผลในทางการจัดการศึกษา 

ฉบับ 4 5 3 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 1.9 : พัฒนาสมรรถนะศิษย<เก�า เพ่ือรองรับการทาํงานทีเ่ปMนที่ยอมรบัและการปรบัตัวในการประกอบอาชพีในประชาคมอาเซียน 
24. ร8อยละกิจกรรมสBงเสริมประสบการณ!และ 

ทักษะให8กบันักศึกษาเพื่อเตรียมความ 
พร8อมสูBการทํางานตBอจํานวนกิจกรรม
นักศึกษาท้ังหมด 

ร8อยละ 29.51 17.70 5 
(**) 

รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาและองค!กร
สัมพันธ!/ 
ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
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 รองคณบดีฝoายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
-แผนพัฒนาคณะ 

26. จํานวนโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข8องกับ
ประเพณีหรือภูมิปwญญาท8องถิ่นหรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 1 18 1 รองคณบดีฝoายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

-แผนพัฒนาคณะ 

27. มีการสBงเสริมการเพิ่มพูนความรู8ด8านการ
วิจัยของบุคลากร 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

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

ตBอจํานวนอาจารย!ประจํา 
บาทตBอ

คน 

373,881.51 415,094.82 220,000 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.2.5 (ใหมB) 
-แผนพัฒนาคณะ 

29. ร8อยละของอาจารย!ประจาํท่ีได8รับทุนทํา
วิจัยหรืองานสร8างสรรค!จากภายในและ
ภายนอกสถาบันตBออาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ร8อยละ 65.06 63.96 42 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

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

พาณิชย! 
ผลงาน 
วิจัย 

14 12 4 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

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

รBวมมือกับภาคเอกชนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 

โครงการ 18 12 10 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
 

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

รับรองคุณภาพตBอจํานวนอาจารย!ประจาํ
ท้ังหมด 

ร8อยละ 2.18 0.90 3 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

33. มีการเขียนและผลิตเอกสารคําสอน/
ตํารา/หนังสือ 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

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

-แผนพัฒนาคณะ 

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

ท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือเผยแพรBตBอจํานวน
อาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ร8อยละ 201.94 59.91 
(ผลรวมคBา
น้ําหนัก/
จํานวน
อาจารย!
ประจํา
ทั้งหมด) 

55 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

36. ร8อยละของบทความวิจยัท่ีได8รับการ
อ8างอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานข8อมูลระดับนานาชาติตBอ
อาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ร8อยละ 143.69 171.17 30 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

37. ร8อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร8างสรรค!
ท่ีนําไปใช8ประโยชน!ตBอจํานวนอาจารย!
ประจําท้ังหมด 

ร8อยละ 25.24 12.61 
(จํานวนผลงาน   

ท่ีนําไปใช8
ประโยชน!/ 

จํานวนอาจารย!
ประจําท้ังหมด) 

10 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

38. มีการสBงเสริมการให8อาจารย!และบุคลากร
เข8าแขBงขันหรือประกวดด8านตBาง ๆ เพื่อ
สร8างช่ือเสียงให8กับคณะฯ 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 2.7 : สรBางกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบยีนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 
39. จํานวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 
ผลงาน - 3 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 2 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

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
วิจัยตBอโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ร8อยละ 100 100 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

41. ร8อยละโครงการบริการวิชาการข8ามศาสตร!
ภายในมหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/
รBวมกับหนBวยงานตBางประเทศ 

ร8อยละ 38.10 75 5 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

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

ของผู8เข8ารBวมโครงการ 
ระดับท่ี 1  สามารถนําความรู8ไปประยกุต! 
ใช8ได8ในชีวิตประจําวันได8 
ระดับท่ี 2  สามารถนําความรู8ที่ได8ไปพัฒนา
ศักยภาพของท8องถิ่น ชุมชน ไปสูBการ
แขBงขันในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับท่ี 3  สามารถนําความรู8ที่ได8ไปตBอ
ยอดเชิงพาณิชย!ได8 

ระดับ 1 3 2 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

43. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร8าง
ประโยชน!ตBอชุมชนและสังคม 

โครงการ 30 16 17 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 3 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

44. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
ดําเนินการเพื่อสร8างความเข8มแข็งให8
ชุมชนและสังคม 

โครงการ 12 16 5 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

45. ร8อยละของผู8รับบริการมีความพึงพอใจ
โดยรวม 

ร8อยละ 88.50 87.80 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

46. ร8อยละของโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความต8องการ
พัฒนา/แก8ไขปwญหาและเสริมสร8างความ
เข8มแข็งหรือมีการเผยแพรBปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือสBงเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร8างสรรค!แกBสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ/นานาชาติ 

ร8อยละ 69.44 88.89 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

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

47. จํานวนโครงการจัดการองค!ความรู8 (KM) โครงการ N/A N/A -  -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 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

48. มีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ใน
การอนุรักษ! พัฒนา สืบสาน วัฒนธรรม
ประเพณี และสBงเสริมการนําองค!ความรู8
ทาง ด8านวิศวกรรมศาสตร! และเทคโนโลยี
ไปใช8ในการอนุรักษ!ศิลปะ 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

49. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 28 26 6 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

50. จํานวนกิจกรรมด8านศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคล8องกับประเพณีและวิถีไทย 

กิจกรรม 17 15 15 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

51. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษย!
เกBา 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. จํานวนเครือขBายความรBวมมือด8าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปwญญาท8องถิ่น 
เครือขBาย - 1 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 1,817,241.67 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. มีแนวทางในการสนับสนุนการหาทุนวิจยั  
ท่ีสBงเสริมการใช8องค!ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีไป         
บูรณาการเพื่อประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลBงเงินภายนอก   
และในลักษณะท่ีเป1น Matching Fund 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 4 คณะ 

กลยุทธ< 4.6 : ส�งเสริมใหBมีการบรูณาการงานวิจัยดBานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับนักศึกษาและอาจารย< 
56. มีการบูรณาการงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มี/ไมBมี 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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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

57. มีการดําเนินการให8มีความตระหนักรู8และ
การมีจิตสํานึกในการใช8งบประมาณและ
ทรัพยากรของหนBวยงานภายในคณะฯ 
อยBางรู8คุณคBา 

มี/ไมBมี N/A N/A มี  -ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 

กลยุทธ< 5.2 : ส�งเสริมการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมในทุกระดบั 
58. ร8อยละของหนBวยงานท่ีบรรลุเป?าหมาย

การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหนBวยงานไมBน8อยกวBาร8อยละ 80 

ร8อยละ  100 100 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

59. มีการบริหารความเส่ียงตBอปwจจยัเส่ียงท่ีมี  
ผลกระทบตBอการดําเนินงานตามพันธกจิ
ของคณะ 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.2.8 (ใหมB) 

60. มีการจัดการความรู8อยBางเป1นระบบ มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-สกอ.2.8 (ใหมB) 

61. ร8อยละของแผนงานประจําป�ที่ได8
ดําเนินการ 

ร8อยละ 100 100 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

62. ร8อยละของบุลคากรมีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการ 

ร8อยละ 73.00 75.96 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 5.3 : ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร< 
63. จํานวนโครงการท่ีหารายได8 โครงการ 58 43 5 

(**) 
ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 5.4 : จัดทําฐานขBอมูลและปรบัปรุงระบบเครือข�ายขBอมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพ่ือการบริหารและการเงิน 
64. ร8อยละของงบประมาณท่ีใช8ในการ

ดําเนินการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศตBอ
งบประมาณท้ังหมด 

ร8อยละ 0.06 0.34 0.05 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

65. จํานวนระบบท่ีได8รับการปรับปรุง จํานวน - 2 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

66. ความพึงพอใจของผู8ใช8บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ร8อยละ 81.80 79.70 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

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

พัฒนาคณะฯ ท่ีโปรBงใส และมี
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 5 คณะ 
 

กลยุทธ< 5.6 :  จัดใหBมีการวิเคราะห<เงนิกองทุนและเงินรายไดBสะสมเพ่ือใหBเกิดความมั่นคงในการดําเนินงานของคณะฯ และเตรยีมความพรBอมใน
การเปMนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

68. ร8อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร!การเงิน 

ร8อยละ  88.89 100 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. ร8อยละความพึงพอใจตBอแหลBงเรียนรู8 ร8อยละ 81.80 81.20 80 

(**) 
ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 3 มศก. 
-แผน4ป� มศก. 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

70. ร8อยละของหนBวยงานท่ีมีคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอแหลBงเรียนรู8
ของหนBวยงาน/มหาวิทยาลัยไมBน8อยกวBา 
3.51 

ร8อยละ 100 4.06 3.51 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 3 มศก. 
 

71. จํานวนโครงการสBงเสริมความรู8เร่ืองการ
ป?องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด 

โครงการ - 15 1 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผน4ป� มศก. 

กลยุทธ< 5.8 : จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลBอมและระบบสารสนเทศใหBมีความเหมาะสมต�อความตBองการของนักศึกษาและบุคลากร 
72. จํานวนแหลBงเรียนรู8ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนา

ให8ตอบสนองตBอความต8องการของ
นักศึกษา 

แหลBง 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

รBวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
ร8อยละ  83.81 82.88 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

74. ร8อยละของบุคลาการสายสนับสนุนท่ี
ได8รับการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู8 

ร8อยละ  90.67 89.33 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 
-แผนพัฒนาคณะ 

75. ร8อยละอาจารย!ที่เข8ารBวมพัฒนาทักษะการ
สอนและวิชาการ 

ร8อยละ  41.75 32.43 5 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

76. ร8อยละของอาจารย!ที่เข8ารBวมพัฒนาทักษะ
การสอนและการส่ือสารด8านภาษาอังกฤษ 

ร8อยละ 24.27 30.36 20 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-ยุทธศาสตร!ที่ 6 คณะ 

77. ร8อยละของอาจารย!ประจาํท่ีเข8ารBวม
ประชุมวิชาการและหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและตBางประเทศตBอ
จํานวนอาจารย!ประจาํ 

ร8อยละ  84.47 48.65 45 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ< 6.2 : จัดใหBมีคู�มือการพัฒนาทกัษะและการปฏิบตัิงานใหBกับบุคลากรทุกระดับ 
78. มีคูBมือการพัฒนาทักษะและการ

ปฏิบัติงานให8กับบุคลากรทุกระดับ 
มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
 

กลยุทธ< 6.3 : ส�งเสริมใหBบุคลากรมีการขอตําแหน�งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
79. จํานวนผู8ได8รับตําแหนBงทางวิชาการท่ี

สูงขึ้น 
คน 2 2 1 ผู8บริหารคณะฯ/ 

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

80. ร8อยละของอาจารย!ที่มีตําแหนBงทาง
วิชาการ 

ร8อยละ 53.40 54.05 35.50 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

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

ระดับปริญญาเอกตBอจํานวนอาจารย!
ประจําท้ังหมด 

ร8อยละ 69.90 72.97 60 
(**) 

ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

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

82. มีการสนับสนุนอาจารย!ประจําท่ีได8รับทุน
ไปศึกษาตBอท้ังในประเทศและ
ตBางประเทศ 

มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบBงช้ี  หนBวยนับ 
Based Line เป?าหมาย 

ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

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

หัวหน8าภาควิชา 
-แผนพัฒนาคณะ 

84. มีการดําเนินการตามแผนการ
ประชาสัมพันธ!อยBางน8อยร8อยละ 80 

ร8อยละ 87.04 88.88 80 ผู8บริหารคณะฯ/ 
หัวหน8าภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

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

ประชาสัมพันธ!คณะฯ 
โครงการ - 3 2 ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-ยุทธศาสตร!ที่ 7 คณะ 

กลยุทธ< 7.3 :  จัดทํารายงานเชงิวิชาการประจําป"ของคณะฯ เพ่ือเผยแพร�แก�หน�วยงานภายนอก 
86. มีการเผยแพรBขBาวสารข8อมูลตามชBองทาง 

ตBาง ๆ 
มี/ไมBมี มี มี มี ผู8บริหารคณะฯ/ 

หัวหน8าภาควิชา 
-แผนพัฒนาคณะ 
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ส�วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 

กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 1 ดBานการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร<ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีมีความรูBทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรBางสรรค< และมีความรับผิดชอบต�อสังคม 
เปIาประสงค< 1 : มุ�งเนBนการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตBองการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเนBนกระบวนการเรียนรูBดBวยตนเอง 
กลยุทธ< 1.1 :    พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือสรBางผลการเรียนรูBตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และพัฒนานักศึกษาใหBมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ<ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

มาตรการที่ 1.1.1   
สBงเสริมให8มีหลักสูตรที่ได8 
มาตรฐาน TQF และหลักสูตร
เชิงบรูณาการทีส่อดคล8องตาม
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

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

ร8อยละ 
   

100 1. โครงการพัฒนาหลกัสูตร
ใหมBให8สอดคล8องกบัมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

              -          200,000       2,085,000  รองคณบดีฝoายวิชาการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ, หัวหน8าภาควิชา 

 2. ประเมินหลักสูตรทุก หลักสูตร 18     วิศวกรรมไฟฟ?า 

 หลักสูตรให8ผBานเกณฑ!การ
ประเมิน 5 ข8อแรก และอยBาง 

  1.1 พัฒนาหลักสูตรให8
เป1นไปตามเกณฑ!มาตรฐาน 

 -        30,000  30,000 รองคณบดีฝoายวิชาการ 

 น8อยร8อยละ 80 ของ ตัวบBงช้ี 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

  1.2 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-       40,000  5,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    1.3 โครงการปรับปรงุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร!
บัณฑิตที่เปpดสอนในภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
จํานวน 50,000 บาท และ
โครงการสนับสนุนการเข8ารBวม
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติสําหรับอาจารย!
ประจําหลักสูตร ภาควิชา
วิทยาการฯ ประจําป�
งบประมาณ 2559 จํานวน 
2,000,000 บาท 

-      50,000  2,000,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    1.4 การพัฒนาปรบัปรุง
หลักสูตรกับตBางประเทศ 

-  -  - หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    1.5 พัฒนาหลักสูตรให8
เป1นไปตามเกณฑ!มาตรฐาน 

-       50,000  50,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    1.6 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-       30,000  - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    2. โครงการสBงเสรมิ
ประสบการณ!การจัดการเรียน
การสอน 

- 3,327,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    2.1 หลักสูตรดําเนินการ
วิเคราะห!ผลการเรียนการสอน 
มคอ.5 นําไปสูBการปรบัปรุง 

- - - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    2.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานจัดการศึกษา 

- 3,297,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    2.3 งานประกันคุณภาพ - 30,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

มาตรการที่ 1.1.2  
พัฒนาหลักสูตรให8เป1นภาษา 
อังกฤษทั้งหลกัสูตรที่เปpดใหมB
และหลักสูตรเดิมเพื่อตอบ 

3. มีการดําเนินการเปpด
หลักสูตรใหมBระดับปรญิญา
บัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา
ได8ตามแผน 

มี/ไมBม ี
 

มี 3. โครงการผลักดันให8
คณาจารย!ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน/สื่อการสอน
เป1นภาษาอังกฤษ 

            -                -      330,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

สนองความต8องการของสงัคม
และภูมิภาคอาเซียน 

(จากแผนพัฒนาคณะ)   3.1 การเตรียมความ
พร8อมสูBความเป1นนานาชาติ 

 -   -  330,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

มาตรการที่ 1.1.3  
พัฒนาหลักสูตรสร8างสรรค!เชิง
บูรณาการที่สBงเสรมิให8ผู8เรียน  

4. ร8อยละของหลักสูตร
สร8างสรรค!แบบบรูณาการ และ/
หรือมีการ Joint   degree   

ร8อยละ 
   
 

1 4. โครงการพัฒนาหลกัสูตรที่
สอดคล8องกับความต8องการ
ของประเทศ 

            -         10,000               -   หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

มีความคิดสร8างสรรค!และ
นําไปใช8ตอบสนองความ
ต8องการของสงัคมได8จริง 

รBวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตBอ
หลักสูตรบูรณาการทัง้หมด 
(จากแผน4ป� มศก.) 

  4.1 โครงการสมัมนา
พัฒนาหลักสูตร (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

            -         10,000               -   หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

 5. มีการดําเนินการให8หลักสูตร
มีลักษณะเชิงสร8างสรรค! 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
 

มี      
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

กลยุทธ< 1.2 :    เผยแพร�เอกลักษณ<ของหลักสูตรของคณะฯ ใหBแก�สังคมและภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือก�อใหBเกิดความเชื่อมั่นกับคุณภาพของบัณฑิตของคณะฯ 

     

มาตรการที่ 1.2.1  
จัดให8มรีะบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานหลกัสูตร 

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

ร8อยละ 
 

85 5. สBงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา/ประเมินผล
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

              -          195,000         230,000  ผู8ชBวยคณบดีฝoายบรหิาร
และประกันคุณภาพ
การศึกษา, หัวหน8าภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ, หัวหน8าภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
,  

 7. ร8อยละของบัณฑิตที่ได8งาน
ทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 85     หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

 8. ร8อยละของบัณฑิตที่ได8รับ
เงินเดือนเริม่ต8นเป1นไปตาม
เกณฑ! (15,000 บาทตBอเดือน) 

ร8อยละ 85 5.1 สBงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา/ประเมินผล
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 -      110,000  - ผู8ชBวยคณบดีฝoายบรหิาร
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 (จากแผนพัฒนาคณะ)   5.2 โครงการติดตาม  -   -       30,000  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ 

 9. ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 
(จากแผน4ป� มศก. และ 

ร8อยละ 
 

80 ภาวะการได8งานทําและความ
พึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิตของ
บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาในป�
การศึกษา 2557 

   และวิศวกรรมวัสดุ 

 แผนพัฒนาคณะ)   5.3 การประกันคุณภาพ  -       20,000     110,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 

มาตรการที่ 1.2.2  10. คุณภาพของบัณฑิต คะแนน 4.00     อาหาร 

ติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิตของบัณฑิตปรญิญาตรี
ตามผลการพฒันาบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 

ประเมิน  5.4 โครงการการเตรียม
ความพร8อมการประกัน
คุณภาพ 

 -        35,000       10,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

ตามอัตลักษณ!ของคณะฯ (จากยุทธศาสตร!ที่1 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ สมศ.2
สกอ.1.14(ใหมB) แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

  5.5 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการได8งานทําและ
ความพึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาในป�การ  

 -   -       10,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

 11. คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรีตามผลการพัฒนา 

คะแนน
ประเมิน 

3.90 ศึกษา 2558 (การประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

    

 บัณฑิตตามอัตลกัษณ!ของ
มหาวิทยาลัย 
(จากยุทธศาสตร!ที่2 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ แผน4ป�  

  5.6 โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิตที่มีตBอ
บัณฑิตของภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

 -        20,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

 มศก. สมศ.16.2และแผนพฒันา
คณะ) 

  5.7 โครงการเตรียมความ
พร8อมการประกันคุณภาพฯ 

 -        10,000       70,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

กลยุทธ< 1.3 :    สอดแทรกแนวคิดเพ่ือสรBางความตระหนักรูBของนักศึกษาใหBทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงประชาคม
อาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม 

     

มาตรการที่ 1.3.1  
สBงเสริมให8มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน8นผู8เรียนเป1น
สําคัญ 

12. มีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน8นผู8เรียนเป1นสําคัญ 
(สกอ.5.2(ใหมB)) 

มี/ไมBม ี มี 6. งานจัดการศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร!ฯ 

           -     3,194,110  63,925,650  รองคณบดีฝoายวิชาการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคม,ี  
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    6.1 งานสนับสนุนการจัด
การศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร!ฯ 

 -  15,242,200   4,365,900  รองคณบดีฝoายวิชาการ 

    6.2 งานจัดการศึกษา
ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร!ฯ 

 -    8,335,000   5,170,350  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ  

    6.3 งานจัดการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ป�งบประมาณ 2559 

 -    5,078,210   4,890,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร  

    6.4 งานจัดการศึกษา  -    6,420,900   1,580,400  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    6.5 โครงการงานจัด
การศึกษาภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

 -  11,413,600   7,931,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    6.6 งานจัดการศึกษาของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 -  14,977,600  30,887,800  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    6.7 งานจัดการศึกษา  -    6,024,800  10,566,100  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    6.8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการด8านการ
เรียนการสอนของภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 -      894,000   2,900,000  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ  

    6.9 โครงการเรียนรู8
ศาสตร!และเทคโนโลยีจรงิจาก
การเย่ียมชมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 -       50,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    7. โครงการสBงเสรมิ
ประสบการณ!การจัดการเรียน
การสอน 

            -     3,297,000               -   หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    7.1 หลักสูตรดําเนินการ
วิเคราะห!ผลการเรียนการสอน 
มคอ.5 นําไปสูBการปรบัปรุง 

 -   -  - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    7.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานจัดการศึกษา 

 -    3,297,000  - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    8. โครงการปรับพื้นฐาน
วิทยาศาสตร!ให8กบันักศึกษา
ช้ันป�ที่ 1 

- - 257,000 
(และ

คBาลงทะเบียน) 

หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและ   
การจัดการ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ?า 

    8.1 โครงการปรับพื้นฐาน
วิทยาศาสตร!ให8แกBนักศึกษาช้ัน
ป�ที่ 1 

- - - 
(คBาลงทะเบียน) 

หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ 

    8.2 โครงการปรับพื้นฐาน
วิทยาศาสตร!ให8แกBนักศึกษาช้ัน
ป�ที่ 1 

- - - 
(คBาลงทะเบียน) 

หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    8.3 โครงการปรับพื้น
นักศึกษาป� 1 

- - - 
(คBาลงทะเบียน) 

หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    8.4 โครงการปรับพื้น
สําหรับนักศึกษาช้ันป�ที่ 1 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- - 250,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    8.5 โครงการปรับพื้นฐาน
ให8กับนักศึกษาป�ที่ 1 

- - - 
(คBาลงทะเบียน) 

หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    8.6 โครงการพี่ติวน8อง - - 7,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

กลยุทธ< 1.4 : พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเปMนการสรBางทักษะการ
ทํางานแบบมืออาชีพท่ีปรับตัวไดBดี 

     

มาตรการที่ 1.4.1  
เพื่อสBงเสรมิการจัดกจิกรรม 

13. โครงการสBงเสรมิให8ความรู8
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกB 

มี/ไมBม ี มี 9. งานประกันคุณภาพ  -        30,000  - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

นักศึกษาเพื่อสร8างทักษะการ
ทํางานแบบมืออาชีพ 

นักศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

       

 14. ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน พฒันา
กิจการนักศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 15      

กลยุทธ< 1.5 :    เชิญอาจารย<ชาวต�างประเทศเปMนอาจารย<พิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตรและ
สนับสนุนใหBนักศึกษาชั้นป"ท่ี 4 สอบวัดความรูBดBานภาษาต�างประเทศ 

     

มาตรการที่ 1.5.1  
สBงเสริม สนับสนุนการพฒันา
ทักษะการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตเพื่อการทํางานใน
ประเทศและอาเซียน 

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

มี/ไมBม ี มี 10. โครงการเสรมิสร8างทกัษะ
การสอนและการสื่อสารด8วย
ภาษาอังกฤษ 

             -      185,000     160,000  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

มาตรการที่ 1.5.2  
สBงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ทักษะ และผลการเรียนรู8ด8าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

16. ร8อยละของนักศึกษาทีส่อบ 
ผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ความสามารถด8านภาษา 
ตBางประเทศ (exit-exam) 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่1 คณะ) 

ร8อยละ N/A 10.1 โครงการสBงเสรมิการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปรญิญาตรีด8วย
การสอบ TOIEC จํานวน 
25,000 บาท และโครงการ
สBงเสริมการพัฒนาภาษา 

 -       40,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

 17. ร8อยละของนักศึกษาทีส่อบ
ผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ภาษาอังกฤษ 

ร8อยละ 75 อังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด8วยการสอบ 
TOIEC จํานวน 15,000 บาท 

    

 (จากแผน4ป� มศก.) 
 

  10.2 โครงการสนับสนุน
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 -       30,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    10.3 กิจกรรมการพฒันา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรีด8วยการสอบ
ของสถาบัน AUA 

 -   -       60,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    10.4 โครงการหลักสูตร
เตรียมความพร8อมในการ
ทดสอบความรู8ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาช้ันป�ที ่4 

 -     110,000     100,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    10.5 โครงการ English 
Clinic 

 -   -   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    10.6 โครงการ Poster 
Presentation of Senior 
Project in Chemical 
Engineering 

 -         5,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

เปIาประสงค< 2 : มุ�งเนBนความร�วมมือดBานวิชาการและงานวิจัยกับหน�วยงานระดับนานาชาติ 
กลยุทธ< 1.6 :    สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีเพ่ิมทักษะ

ความสามารถในการแข�งขันระดับสากลใหBกับนักศึกษา 
     

มาตรการที่ 1.6.1  
สนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมด8านการสBงเสริม
ความคิดสร8างสรรค! คุณธรรม 
จริยธรรมและความรบัผิดชอบ
ตBอสังคม 

18. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย!
เกBาที่ได8รบัการประกาศเกียรติ
คุณยกยBองในด8านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการหรือด8านอื่นที่
เกี่ยวข8องกบัคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

คน 
 

15 11. โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
เพื่อสBงเสรมิความคิดสร8างสรรค! 
คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตBอสังคม 

-  1,305,000   1,297,000  รองคณบดีฝoายกิจการ 
นักศึกษาฯ, ผู8ชBวยคณบดีฝoาย
กิจการนักศึกษาฯ, หัวหน8า
ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ, หัวหน8าภาควิชา 

 19. ร8อยละของกจิกรรมที่
สBงเสริมความคิดสร8างสรรค!
คุณธรรมจริยธรรมตBอจํานวน
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
 

40     วิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคม,ี  
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    11.1 พัฒนากิจกรรม
นักศึกษาให8มีความคิด
สร8างสรรค!และจิตสาธารณะ 

- 200,000 - รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    11.2 โครงการกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสBงเสริมทักษะ
ด8านตBาง ๆ 

-    520,000  55000 ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    11.3 กิจกรรมเน่ืองในวัน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

-      50,000  - ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    11.4 โครงการกิจกรรม
นักศึกษา จํานวน 12 โครงการ 

-      30,000     245,000  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    11.5 โครงการกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสBงเสริมทักษะ
ด8านตBาง ๆ 

-    240,000  275,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    11.6 โครงการกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสBงเสริมทักษะ
ด8านตBาง ๆ 

-      25,000   -  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    11.7 โครงการปฐมนิเทศ  -   -       10,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    11.8 โครงการกิจกรรม
นักศึกษา 

-      85,000     212,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    11.9 โครงการคBายอาสา
พัฒนาชนบท 

- 30,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    11.10 กิจกรรมชุมนุม -  -     400,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    11.11 โครงการกีฬาน8องพี่ 
จํานวน 15,000 บาท 
โครงการบําเพ็ญประโยชน!
นอกสถานที่ จํานวน 15,000 
บาท โครงการธรรมะเพื่อ
ความสําเรจ็ในการศึกษา 
จํานวน 3,000 บาท และ
โครงการต8อนรบับัณฑิต 
จํานวน 2,000 บาท 

-      35,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    11.12 โครงการกิจกรรมวัน
ข้ึนป�ใหมB จํานวน 15,000 
บาท และโครงการ Bye nior 
จํานวน 15,000 บาท 

-      30,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    11.13 โครงการอนุรกัษ!
ธรรมชาติฯ 

-      50,000       60,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    11.14 โครงการปฐมนิเทศ /
โครงการยินดีบัณฑิต 

 -       10,000       40,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    12. สนับสนุนให8นักศึกษาเข8า
รBวมการแขBงขัน 

- 115,000 40,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    12.1 โครงการสBงเสรมิการ
นําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรีตามหัวข8อ
งานวิจัยภายใต8คําปรึกษาของ
อาจารย!ประจําภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

- 100,000 - หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    12.2 โครงการสBงเสรมิพลงั
เพื่อชิงชัยใน FoSTAT-Nestle 
Quize Bowl 

- - 10,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    12.3 การสนับสนุนการเข8า
รBวมแขBงขันทางวิชาการ 

- - 30,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    12.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ด8านวิชาการ 

- 15,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    13. ทุนการศึกษา - 5,173,300  8,840,000  รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ, หัวหน8าภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร, หัวหน8าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม   
เคม,ี หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

    13.1 ทุนการศึกษา - 55,000    145,000  รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    13.2 งานทุนการศึกษา -    230,000   1,820,000  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    13.3 ทุนการศึกษา  -   2,556,000     272,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    13.4 ทุนการศึกษา  -     410,000       50,000  หัวหน8าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

    13.5 โครงการทุนการ 
ศึกษา ทุนนําเสนอผลงาน ทุน
ผู8ชBวยอาจารย! 

 -     210,000     310,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    13.6 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานทุนการศึกษา 

 -       75,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    13.7 ทุนการศึกษา  -     120,000     210,000  หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

    13.8 โครงการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาศิลปากรสูBความ
เป1นเลิศทางการวิจัยฯ 

-  -   2,600,000  หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    13.9 ทุนการศึกษา, ทุน
ผู8ชBวยวิจัย และทุนผู8ชBวยสอน 

 -     837,300   3,433,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    13.10 โครงการ
ทุนการศึกษาสําหรบันักศึกษา
ที่เข8าศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตและระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
จํานวน 200,000 บาท และ
โครงการทุนผู8ชBวยสอนสําหรบั
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีจํานวน 
480,000 บาท 

 -     680,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

กลยุทธ< 1.7 : ส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ      
มาตรการที่ 1.7.1 
สร8างโอกาสและเพิ่มชBองทางใน
การสนับสนุนนักศึกษาให8ได8รบั
การยกยBองหรือเป1นที่ยอมรบัแกB 

20. ร8อยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข8ารBวมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 คณะ) 

ร8อยละ 10 14. โครงการจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัย 

-    590,000  530,000 หัวหน8าภาควิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรม             
อุตสาหการและการจัดการ 

สังคมภายนอก 21. ผลงานของผู8สําเรจ็การ 
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได8รับ
การตีพิมพ!หรอืเผยแพรB 

ร8อยละ 40 14.1 โครงการสนับสนุน
การทําวิจัยนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

-    500,000     400,000  หัวหน8าภาควิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

 (จาก สมศ.3,4 สกอ.1.1(8), 
1.12,1.13(ใหมB) และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  14.2 โครงการสนับสนุน
การทําวิจัยนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

-      90,000   -  หัวหน8าภาควิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

 22. กิจกรรมด8านวิชาการ/
งานวิจัยที่มีความรBวมมือกบั
ประเทศในอาเซียนหรือประเทศ
นอกกลุBมอาเซียน 
(จากยุทธศาสตร!ที่1 คณะ) 

กิจกรรม 
   
 

1 15. สนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเข8ารBวมประชุม
วิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 280,000 130,000 หัวหน8าภาควิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

  
 

  15.1 โครงการสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
เข8ารBวมประชุมวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

- 200,000 - หัวหน8าภาควิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ 

    15.2 โครงการสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
เข8ารBวมประชุมวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

- 80,000 - หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    15.3 สนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัยอาจารย!
และนักศึกษา 

-  -     130,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

กลยุทธ< 1.8 :    ส�งเสริมความร�วมมือในรูปแบบเครือข�ายหน�วยงานและสถาบันการศึกษาเพ่ือ
พัฒนางานดBานวิชาการและวิจัย ท้ังในประเทศและระหว�างประเทศในกลุ�ม
อาเซียน 

     

มาตรการที่ 1.8.1  
สร8างความรBวมมือทางวิชาการ
กับคณะ/มหาวิทยาลัยช้ันนํา 

23. จํานวนข8อตกลง/ความ
รBวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีผลใน 

ฉบับ 
   
 

3 16. โครงการขยายข8อตกลง
ทางวิชาการกับสถาบันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

            -      437,000              -   คณะผู8บรหิาร, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

ใน Asean และเอเชียในการ
เปpดหลักสูตรรBวมกัน 

ทางการจัดการศึกษา 
(จากแผน4ป� มศก. และ 

  16.1 โครงการขยาย
ข8อตกลงทางวิชาการกบั 

-    380,000   -  คณะผู8บรหิาร 

มาตรการที่ 1.8.2 
สร8างเครือขBายกจิกรรม 

แผนพัฒนาคณะ)   สถาบันทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

    

นักศึกษาระดับประเทศและ
อาเซียน 

   16.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานเตรียมความพร8อม 

-      57,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

มาตรการที่ 1.8.3     สูBความเป1นนานาชาติ     
ขยายพื้นที่การศึกษาและ
เตรียมความพร8อมด8านตBาง ๆ  

   17. การจัดกจิกรรมตาม
ข8อตกลง MOU 

            -        45,000       20,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

เพื่อรองรับการเข8าสูBประชาคม
อาเซียน 

   17.1 โครงการข8อตกลง 
MOU 

-      45,000       20,000  หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    18. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการรBวมกบัสถาบัน 
การศึกษาในประเทศอาเซียน 

             -      264,800               -   หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    18.1 โครงการเตรียมความ
พร8อมสูBความเป1นนานาชาติ 

 -     264,800  - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    19. โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนและการ
หารือความรBวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาช้ันนําใน
ภูมิภาคเอเชีย 

- 1,250,000 1,000,000 คณะผู8บรหิาร, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    19.1 พัฒนาความรBวมมือ
กับหนBวยงานอื่นทั้งในและ
ตBางประเทศ 

- 50,000 - คณผู8บรหิาร 

    19.2 การสร8างเครือขBายใน
ตBางประเทศ 

- 1,200,000 - หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    19.3 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 
Eighth International 
Conference on Science, 
Technology and 
Innovation for 
Sustainable Well-Being 
(STISWB VIII 2016) 

- - 1,000,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

กลยุทธ< 1.9 :    พัฒนาสมรรถนะศิษย<เก�า เพ่ือรองรับการทํางานท่ีเปMนท่ียอมรับและการปรับตัว
ในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 

     

มาตรการที่ 1.9.1  
พัฒนาความสัมพันธ!กับศิษย!เกBา
เพื่อเสรมิสร8างชBองทางการสร8าง 

24. ร8อยละกิจกรรมสBงเสริม
ประสบการณ!และทักษะให8กับ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร8อม 

ร8อยละ 
 

8 20. โครงการปwจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

             -        65,000  16,000 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ?า 

โอกาสให8กับรุBนน8อง สูBการทํางานตBอจํานวนกิจกรรม   20.1 โครงการปwจฉิมนิเทศ  -       50,000  - รองคณบดีฝoายกิจการ 

มาตรการที่ 1.9.2  นักศึกษาทั้งหมด   นักศึกษา    นักศึกษาฯ 

สร8างสัมพันธ!ที่ดีกับศิษย!เกBา
และระดมทุนจากศิษย!เกBาเพื่อ 

 (จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  20.2 โครงการปwจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

- 10,000 6,000 หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

สนับสนุนกิจการของคณะฯ    20.3 โครงการกิจกรรม
สานสัมพันธ!ศิษย!เกBาระดับ
ภาควิชาและระดับหลักสูตร 

- 5,000 10,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    21. โครงการศิษย!เกBาสัมพันธ!  -       70,000  610,000 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

    21.1 โครงการคืนสูBเหย8า  -       70,000  - รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    21.2 รางวัลศิษย!เกBาแหBง
ความภาคภูมิใจของคณะฯ 

-  -       70,000  รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    21.3 โครงการจัดทําเวปไซต!
เพื่อสร8างโอกาสให8กบัรุBนน8อง 

- -      10,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    21.4 โครงการพี่ชวนน8องสูB
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ 

-  -     500,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    21.5 โครงการรวมใจ ECS -  -       30,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    22. โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเพือ่การ
ทํางาน 

 -     770,000  80,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

    22.1 โครงการเย่ียมชม
โรงงานในประเทศและ
ตBางประเทศ 

 -     700,000  - หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    22.2 โครงการบรรยาย
พิเศษโดยผู8ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

- -      80,000  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    22.3 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝOกงาน 

-      50,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    22.4 โครงการพัฒนา
ความรู8และเทคโนโลยีจริงจาก
การเย่ียมชมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

-      20,000   -  หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    23. โครงการสานสัมพันธ!ศิษย!
เกBา 

- - 200,000 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    23.1 สร8างเครือขBายศิษย!
เกBาและองค!กรสัมพันธ! 

- - 200,000 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 2 ดBานการวิจัยและสรBางสรรค< 

ยุทธศาสตร<ท่ี 2 : เปMนเลิศดBานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติท้ังงานวิจัยท่ีสรBางองค<ความรูBและงานวิจัยท่ีนําไปใชBประโยชน<เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
เปIาประสงค< 3 : มุ�งเนBนการสรBางสรรค<งานวิจัยท่ีมีผลกระทบในเชิงสรBางสรรค<ต�อการพัฒนาประเทศชาติ 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

กลยุทธ< 2.1 :    จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสรBางนวัตกรรมของคณะฯ และจัด
งบประมาณเขBาสู�กองทุนวิจัยและงานสรBางสรรค<ของหน�วยงานภายในคณะฯ 
เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมการวิจัยและงานสรBางสรรค<ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

     

มาตรการที่ 2.1.1  
สBงเสริมขีดความสามารถและ
สร8างแรงจูงใจในการทําวิจัย 

25. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

โครงการ  
 

1 24. โครงการเสวนาวิจัยและ
การจัดการความรู8ด8านการวิจัย 

- 4,122,666 3,955,300 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 26. จํานวนโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข8องกบัประเพณีหรือภูม ิ

โครงการ  1 24.1 งานวิจัยและถBายทอด
เทคโนโลยี 

- 163,876 299,600 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ 

 ปwญญาท8องถ่ินหรือทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

  24.2 สนับสนุนผลักดันให8
เกิดผลงานวิจัย 

- 183,790 480,500 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

 (จากแผนพัฒนาคณะ)   24.3 สนับสนุนการทําวิจัย - 180,000 222,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม     

 27. มีการสBงเสริมการเพิม่พูน มี/ไมBม ี มี ให8กับอาจารย!และนักศึกษา    อุตสาหการและการจัดการ 

 ความรู8ด8านการวิจัยของ
บุคลากร 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

  24.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

- 195,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

กลยุทธ< 2.2 : สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหล�งเงินภายนอก และในลักษณะท่ีเปMนทุนสนับสนุน
ร�วม (Matching Fund) 

25. กิจกรรมที่เกี่ยวข8องด8าน
การวิจัย 

- 1,110,000 946,600 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล, หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 2.2.1  28. เงินสนับสนุนงานวิจัยและ บาทตBอคน   220,000     วิศวกรรมเคม ี

สBงเสริมการจัดหาทุนวิจัยจาก
แหลBงเงินภายนอกและม ี

งานสร8างสรรค!ตBอจํานวน
อาจารย!ประจํา 

  25.1 โครงการเตรียมความ
พร8อมสูBความเป1นนานาชาติ 

- - 386,600 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

แนวทางในการสนับสนุนเงินทุน
วิจัยในลักษณะทีเ่ป1นทุน 

(จาก สกอ.2.5(ใหมB) และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  25.2 โครงการสนัรบสนุ
นห8องวิจัย 

- - 560,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

สนับสนุนรBวม (Matching 
Fund) 

29. ร8อยละของอาจารย!ประจํา
ที่ได8รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค!จากภายในและ 

ร8อยละ 
   
 

50 25.3 โครงการสนับสนุน
วิจัยพัฒนาและถBายทอด
เทคโนโลยี 

- 1,000,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

 ภายนอกสถาบันตBออาจารย!
ประจําทั้งหมด 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  25.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี

- 60,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

กลยุทธ< 2.3 :    จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสรBางมูลค�าและองค<ความรูBจากงานวิจัย
และงานสรBางสรรค< 

25.5 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานวิจัยและถBายทอด 

- 50,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

มาตรการที่ 2.3.1 
ผลักดันให8เกิดผลงานวิจัย/
สร8างสรรค!เพื่อนําไปใช8
ประโยชน!และตBอยอดในเชิง
พาณิชย! และได8รับการตีพมิพ!
ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติเพิ่มข้ึน 

30. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไป
ตBอยอดในเชิงพาณิชย! 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ผลงานวิจัย 
 

1 เทคโนโลยี     

กลยุทธ< 2.4 :    ส�งเสริมการสรBางความร�วมมือในการทํางานวิจัยกับหน�วยงานภายนอก 
ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม 

     

มาตรการที่ 2.4.1  
สBงเสริมการสร8างความรBวมมือ
ในการทํางานวิจัยกับ
หนBวยงานภายนอกภาคเอกชน 
และโรงงานอุตสาหกรรม 

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

โครงการ 
   
 

10      

กลยุทธ< 2.5 :    ส�งเสริมใหBมีการจัดทําผลงานวิชาการท่ีรวบรวมองค<ความรูBจากผลงานวิจัยของ
คณะฯ 

     

มาตรการที่ 2.5.1  
สBงเสริมให8มีการจัดทําผลงาน
วิชาการ 

32. ร8อยละของผลงานวิชาการ
ที่ได8รับการรบัรองคุณภาพตBอ
จํานวนอาจารย!ประจําทัง้หมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่2 คณะ สมศ.7
และแผนพฒันาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

3 
 

     

 33. มีการเขียนและผลิต
เอกสารคําสอน/ตํารา/หนังสอื 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      

 34. มีการผลิตหรือปรบัปรุง         
E-Learning 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

กลยุทธ< 2.6 : เผยแพร�ประชาสมัพันธ<ผลงานวิจัยและงานสรBางสรรค<เพ่ือการใชBประโยชน<      

มาตรการที่ 2.6.1  
ผลักดันให8เกิดผลงานวิจัย/
สร8างสรรค!ที่ได8รบัการตีพิมพ!
ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติเพิ่มข้ึน 

35. ร8อยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสร8างสรรค!ที่ได8รับการ
ตีพิมพ!หรือเผยแพรBตBอจํานวน
อาจารย!ประจําทัง้หมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่2 คณะ สมศ.5 

ร8อยละ 65 26. งานสBงเสริมขีด
ความสามารถและสร8าง
แรงจงูใจในการทําวิจัย 

- 50,000 195,000 รองคณบดีฝoายวิจัยและ
บริการวิชาการ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรม           
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

 สกอ.1.4,2.6(ใหมB) แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

  26.1 เงินรางวัลภาควิชาที่
มีความโดBดเดBนด8านงานวิจัย 

- 30,000 10,000 รองคณบดีฝoายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 36. ร8อยละของบทความวิจัยที่
ได8รับการอ8างองิ (Citation) ใน  

ร8อยละ 
 

80 26.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ผู8สร8างช่ือเสียงให8กบัคณะฯ 

- - 10,000 รองคณบดีฝoายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 refereed journal หรือใน
ฐานข8อมูลระดับนานาชาติตBอ
อาจารย!ประจํา 

  26.3 กิจกรรมแปล
บทความเพื่อการนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

- - 25,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 

 (จาก สกอ.1.5(ใหมB) แผน4ป� 
มศก. และแผนพัฒนาคณะ) 

  26.4 งานพัฒนาบุคลากร
ด8านการวิจัย 

- 20,000 150,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

 37. ร8อยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสร8างสรรค!ที่นําไปใช8
ประโยชน!ตBอจํานวนอาจารย! 

ร8อยละ 
   
 

10 27. โครงการสื่อสร8างสรรค!
เพื่อการประชาสัมพันธ!ด8าน
การวิจัย 

- 50,000 227,000 รองคณบดีฝoายวิจัยและ
บริการวิชาการ, หัวหน8า
ภาควิชาวิทยาการและ 

 ประจํา 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่2 คณะ สมศ.6  

      วิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรอุตสา
หการและการจัดการ 

 แผน4ป� มศก. และแผนพัฒนา
คณะ) 

  27.1 การพัฒนาเพื่อเข8าสูB
การจัดอันดับ (ranking) ด8าน 

- 50,000 - รองคณบดีฝoายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

มาตรการที่ 2.6.2  38. มีการสBงเสริมให8อาจารย! มี/ไมBม ี มี การวิจัย     

สBงเสริมภาพลกัษณ!การวิจัย และบุคลากรเข8าแขBงขันหรอื
ประกวดด8านตBาง ๆ เพือ่สร8าง
ช่ือเสียงให8กับคณะฯ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

  27.2 โครงการจัดทํา       
เวบไซต!ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุเพื่อการ
ประชาสมัพันธ!และเตรียม 

- - 27,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

กลยุทธ< 2.7 : สรBางกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ความพร8อมเข8าสูBความเป1น     

มาตรการที ่2.7. 1  39. จํานวนการย่ืนจดทะเบียน ผลงาน 1 นานาชาติ     

ผลักดันให8เกิดผลงานวิจัย/
สร8างสรรค!ที่ได8รบัการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือ              
อนุสิทธิบัตรเพิม่ข้ึน 

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(จากยุทธศาสตร!ที่2 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  27.3 การจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

- - 200,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 3 ดBานบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร<ท่ี 3 : การสรBางความเขBมแข็งใหBชุมชน และสังคมผ�านการใหBบริการทางวิชาการโดยอาศัยฐานความรูBเช่ียวชาญของคณะฯ 
เปIาประสงค< 4 : ส�งเสริมการใหBบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตBองการของชุมชนหรือสรBางความเขBมแข็งใหBชุมชนอย�างต�อเนื่องและย่ังยืน 
กลยุทธ< 3.1 :    จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําป"ของคณะฯ ท่ีมีการบูรณาการการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
     

มาตรการที่ 3.1.1  
สBงเสริมการให8บริการวิชาการ
ข8ามศาสตร!ทัง้ในระดับชาติ 

40. ร8อยละโครงการบริการ
วิชาการที่ใช8บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยตBอ 

ร8อยละ 
 

80 28. โครงการบริการวิชาการ
มุBงเน8นผู8เรียนมสีBวนรBวมบรูณา
การข8ามศาสตร! 

- 100,000 130,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

และนานาชาติ โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่5 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่3 คณะ สมศ.8  
และแผนพฒันาคณะ) 

       

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

ร8อยละ 
   
 

5      

กลยุทธ< 3.2 :    พัฒนาระบบกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวิชาการไปใชBประโยชน<
เพ่ือตอบสนองความตBองการของชุมชนอย�างต�อเน่ือง 

     

มาตรการที ่3.2.1  
จัดให8มรีะบบกลั่นกรอง ติดตาม 

42. ประโยชน!ที่ได8รับจากการ
ดําเนินโครงการของผู8เข8ารBวม 

ระดับ 
   

1 29. งานบรกิารวิชาการแกB
ชุมชน 

- 180,000 600,000 ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจกรรม
นักศึกษาฯ, หัวหน8า 

และการนําผลงานบริการ
วิชาการของคณะฯ ไปใช8
ประโยชน! 

โครงการ 
ระดับ 1 สามารถนําความรู8
ไปประยุกต!ใช8ได8ใน
ชีวิตประจําวันได8 
ระดับ 2 สามารถนําความรู8ที ่

      ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมเคม,ี หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ?า 

 ได8ไปพัฒนาศักยภาพของท8องถ่ิน
ชุมชนไปสูBการแขBงขันในระดับ  

  29.1 โครงการทับแก8ว
วิชาการ 

- 100,000 - ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจกรรม
นักศึกษาฯ 

 ชาติและนานาติ   29.2 บริการวิชาการแกB
ชุมชน 

- 50,000 50,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

 ระดับ 3 สามารถนําความรู8ที่
ได8ไปตBอยอดเชิงพาณิชย!ได8 
(จากแผน4ป� มศก. และแผน 

  29.3 โครงการอบรม
บริการวิชาการ/CPD/
นวัตกรรม 

- - 500,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

 พัฒนาคณะ)   29.4 โครงการสมัมนา - 20,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 

 43. จํานวนโครงการหรือ โครงการ   16 วิชาการทางวิศวกรรมเคม ี    เคม ี

 กิจกรรมที่สร8างประโยชน!ตBอ
ชุมชนและสังคม 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

  29.5 โครงการบริการ
วิชาการฯ 

- 10,000 50,000 หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

 44. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ดําเนินการเพื่อสร8าง
ความเข8มแข็งให8ชุมชนและ
สังคม 
(จากแผน4ป� มศก.) 

โครงการ 
   
 

1      

 45. ร8อยละของผู8รบับริการมี
ความพึงพอใจโดยรวม 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80      

 46. ร8อยละของโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต8องการพฒันา/
แก8ไขปwญหาและเสรมิสร8าง
ความเข8มแข็งหรอืมีการเผยแพรB
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงหรือ
สBงเสริมเศรษฐกิจเชิงสร8างสรรค!
แกBสังคม ชุมชน ประเทศชาติ/
นานาชาติ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

75      

กลยุทธ< 3.3 :    จัดใหBมีการจัดการองค<ความรูB (KM) วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับโครงการบริการ
วิชาการท่ีใชBบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต�อเน่ือง 

     

มาตรการที ่3.3.1  
จัดให8มีการจัดการองค!ความรู8 
(KM) วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
โครงการบริการวิชาการ 

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

โครงการ -      

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

เปIาประสงค< 5 : ส�งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 

กลยุทธ< 4.1 :    ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลBองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และเสริมสรBางเอกลักษณ<ดBานศิลปวัฒนธรรม 

     

มาตรการที่ 4.1.1  
จัดให8มรีะบบและกลไกเพื่อ การ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล8องกับอัตลักษณ!ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมี
ประโยชน!ในวงกว8างทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ 

48. มีการดําเนินการกจิกรรม/
โครงการในการอนุรักษ! พัฒนา 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และ
สBงเสริมการนําองค!ความรู8
ทางด8านวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปะ 

มี/ไมBม ี
   

มี 30. โครงการอนุรกัษ!และสืบ
สานประเพณี 

- 503,000 545,000 ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ, หัวหน8า
ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ, หัวหน8าภาควิชา 

 (จากแผนพัฒนาคณะ)       วิศวกรรมอุตสาหการและ 

 49. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(จากแผน4ป� มศก.) 

โครงการ 
   
 

1     การจัดการ, หัวหน8าภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, 

 50. จํานวนกิจกรรมด8าน
ศิลปวัฒนธรรมทีส่อดคล8องกบั 

กิจกรรม 15     หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

 ประเพณีและวิถีไทย 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

  30.1 ทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม (ทําบุญเทศกาลวัน
สงกรานต!/แสดงมุฑิตาจิตวัน 

- 150,000 160,000 ผู8ชBวยคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

 51. จํานวนรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติที่ศิษย!เกBา นักศึกษา 

รางวัล 
 

1 เกษียณอายุราชการ/
จรรยาบรรณ) 

    

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยได8รับ
ในการเสรมิสร8างเอกลักษณ!ด8าน
ศิลปวัฒนธรรม 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 มศก.และ
ยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

  30.2 โครงการสบืสาน
ประเพณีทําบญุป�ใหมBไทย 
จํานวน 30,000 บาท และ
โครงการอนุรกัษ!ประเพณีลอย
กระทง จํานวน 10,000 บาท  

- 10,000 30,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    30.3 โครงการอนุรกัษ!และ
สืบสานประเพณี 

- 120,000 100,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    30.4 โครงการผ8าไทย - - 5,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    30.5 โครงการทําบญุ - 20,000 - หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    30.6 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับ
กิจกรรมนักศึกษา 

- 60,000 100,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    30.7 โครงการพิธีเปpดภาค
การศึกษา 2557 และโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) 

- 100,000 100,000 หัวหน8าภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

    30.8 โครงการประเพณีวัน
สงตรานต! 

- 2,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    30.9 โครงการทําบญุ
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

- 30,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    30.10 โครงการด8านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- 1,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    30.11 โครงการลอยกระทง - 5,000 10,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    30.12 โครงการทําบญุป�ใหมB
ภาควิชาฯ 

- 5,000 40,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    31. โขนวิศวศิลปากร - 100,000 - คณผู8บรหิาร 

กลยุทธ< 4.2 :    ส�งเสริมใหBมีการสรBางเครือข�ายความร�วมมือและการแลกเปลี่ยนทางดBาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

     

มาตรการที่ 4.2.1 
สร8างความรBวมมือด8าน
ศิลปวัฒนธรรมกบัหนBวยงาน
ภายในประเทศและนอก
ประเทศ 

52. จํานวนเครือขBายความ
รBวมมือด8านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปwญญาท8องถ่ิน 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

เครือขBาย 
   
 

1      

เปIาประสงค< 6 : ส�งเสริมงานวิจัยท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ< 4.3 :    จัดใหBมีทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<

และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
     

มาตรการที่ 4.3.1 
มีการสนับสนุนการหาทุนวิจัย
ที่สBงเสริมการใช8องค!ความรู8
ด8านวิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปบรูณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรม 

53. จํานวนเงินทุนวิจัยที่
สนับสนุนการค8นคว8า/และ/หรอื
ที่บูรณาการกบัการอนุรักษณ!
ศิลปกรรม 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

บาท 
   

75,000      

กลยุทธ< 4.4 :    จัดใหBมีการจัดการองค<ความรูB (KM) วิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับงานวิจัยท่ีส�งเสริมการ
ใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชB
ในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 

     

มาตรการที่ 4.4.1 
สBงเสริมให8มีการจัดการองค!
ความรู8 (KM) วิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับงานวิจัยทีส่Bงเสริมการ
ใช8องค!ความรู8ด8าน
วิศวกรรมศาสตร!และ
เทคโนโลยีไปบรูณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรม 

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

โครงการ -      

กลยุทธ< 4.5 :    สนับสนุนการหาทุนวิจัยท่ีส�งเสริมการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และ
เทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรมจากแหล�ง
เงินภายนอก และในลักษณะท่ีเปMน Matching Fund 

     

มาตรการที่ 4.5.1 
มีแนวทางในการสนับสนุนการ
หาทุนวิจัยทีส่Bงเสริมการใช8องค!
ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!
และเทคโนโลยีไปบูรณาการ
เพื่อประยุกต!ใช8ในการอนุรักษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลBงเงิน
ภายนอก และในลักษณะทีเ่ป1น 
Matching Fund 

55. มีแนวทางในการสนับสนุน
การหาทุนวิจัยทีส่Bงเสริมการใช8
องค!ความรู8ด8านวิศวกรรมศาสตร!
และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อ
ประยุกต!ใช8ในการอนุรกัษ!
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลBงเงิน
ภายนอก และในลักษณะทีเ่ป1น 
Matching Fund 
(จากยุทธศาสตร!ที่4 คณะ) 

มี/ไมBม ี มี      

กลยุทธ< 4.6 :    ส�งเสริมใหBมีการบูรณาการงานวิจัยดBานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับนักศึกษาและ
อาจารย< 

     

มาตรการที่ 4.6.1 
สBงเสริมให8มีการบูรณาการ
งานวิจัยด8านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับนักศึกษาและอาจารย! 

56. มีการบูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 5 ดBานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 5 : บริหารจัดการองค<กรดBวยหลักธรรมาภิบาล 
เปIาประสงค< 7 : มุ�งเนBนระบบการบริหารจัดการท่ีดี และจัดหารายไดBใหBเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศน<ท่ีไดBวางไวB 
กลยุทธ< 5.1 :    ส�งเสริมใหBมีความตระหนักรูBและการมีจิตสํานึกในการใชBงบประมาณและ

ทรัพยากรของหน�วยงานภายในคณะฯ อย�างรูBคุณค�า 
     

มาตรการที่ 5.1.1  
สBงเสริมให8มีความตระหนักรู8
และการมีจิตสํานึกในการใช8
งบประมาณและทรัพยากรของ
หนBวยงานภายในคณะฯ อยBาง
รู8คุณคBา 

57. มีการดําเนินการให8มีความ
ตระหนักรู8และการมีจิตสํานึกใน
การใช8งบประมาณและ
ทรัพยากรของหนBวยงานภายใน
คณะฯ อยBางรู8คุณคBา 
(จากยุทธศาสตร!ที่5 คณะ) 

มี/ไมBม ี มี      

กลยุทธ< 5.2 : ส�งเสริมการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมในทุกระดับ      

มาตรการที่ 5.2.1  
สBงเสริมการบริหารจัดการ
อยBางมีสBวนรBวม 

58. ร8อยละของหนBวยงานที่
บรรลเุป?าหมายการบริหาร
จัดการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหนBวยงานไมBน8อยกวBา  
ร8อยละ 80 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80      

 59. ร8อยละของแผนงาน
ประจําป�ที่ได8ดําเนินการ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80      

 60. ร8อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการบรหิารจัดการ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

75      

 61. มีการบรหิารความเสี่ยงตBอ
ปwจจัยเสี่ยงทีม่ีผลกระทบตBอการ
ดําเนินงานตามพันธกจิของคณะ 
(จาก สกอ.2.8(ใหมB)) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      

 62. มีการจัดการความรู8อยBาง
เป1นระบบ 
(จาก สกอ.2.8(ใหมB)) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      

กลยุทธ< 5.3 : ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร<      

มาตรการที่ 5.3.1  
สนับสนุนสื่อ อปุกรณ!และ
ทรัพยากรตBาง ๆ ที่เป1น
ประโยชน!ตBอการเรียนรู8ของ
นักศึกษา 

63. จํานวนโครงการทีห่ารายได8 
(จากแผน4ป� มศก. และ
แผนพัฒนาคณะ) 

โครงการ 
   

40      

กลยุทธ< 5.4 :    จัดทําฐานขBอมูลและปรับปรุงระบบเครือข�ายขBอมูลสารสนเทศตามความ
รับผิดชอบเพ่ือการบริหารและการเงิน 

     

มาตรการที่ 5.2.2  
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 
สําหรับการดําเนินการตBาง ๆ  
ที่มีอยูBแล8วในปwจจบุันให8มี 
ความเช่ือมโยง ครบถ8วน และ
เป1นปwจจบุัน ตอบสนองตBอ
ผู8ใช8บริการ 

64. ร8อยละของงบประมาณที่ใช8
ในการดําเนินการด8าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตBอ
งบประมาณทัง้หมด 
(จากยุทธศาสตร!ที่8 มศก.
ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   

0.05 32. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- 1,687,000 1,483,300 ผู8ชBวยคณบดีฝoายสารสนเทศ, 
หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร, หัวหน8าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล,  

 65. จํานวนระบบที่ได8รบัการ
ปรับปรงุ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

จํานวน 1     หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม   
เคมี, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ?า 

 66. ความพึงพอใจของผู8ใช8 
บริการระบบสารสนเทศเพือ่การ 

ร8อยละ 
   

80 32.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- 270,000 600,000 ผู8ชBวยคณบดีฝoายสารสนเทศ 

 บรหิารจัดการ 
(จากยุทธศาสตร!ที่8 มศก.  

  32.2 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- 235,000 380,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

 ยุทธศาสตร!ที่5 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

  32.3 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของภาควิชาฯ 

- 30,000 15,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    32.4 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประชาสมัพันธ!เผยแพรB
ผลงานวิจัย สื่อการเรียนการ 
สอน และการเก็บรวบรวมข8อมูล 

- 80,000 130,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการและการจัดการ 

    32.5 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการจัดการศึกษา 

- 984,000 238,300 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    32.6 กิจกรรมที่เกี่ยวข8องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ 

- 38,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม   
เคม ี

    32.7 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

- 50,000 120,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    33. คBาใช8จBายในการพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

- - 54,700 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    34. โครงการจัดทําฐานข8อมูล
งานวิจัยภายในภาควิชาฯ เพื่อ
การสบืค8น 

- 28,000 - หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    35. สBงเสริมอาจารย!จัดการ
เรียนการสอนโดยใช8เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการและการจัดการ 

    36. โครงการความรู8จากพี่สูB
น8อง 

- 20,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม   
เคม ี

กลยุทธ< 5.5 :    จัดใหBมีการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ท่ีโปร�งใส และมี
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

     

มาตรการที่ 5.5.1  
จัดให8มรีะบบการบริหาร
เงินกองทุนเพื่อพฒันาคณะฯ ที่
โปรBงใส และมีผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

67. มีระบบการบริหาร
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนา
คณะฯ ที่โปรBงใส และมี
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสน 
(จากยุทธศาสตร!ที่5 คณะ) 

มี/ไมBม ี มี      

กลยุทธ< 5.6 :    จัดใหBมีการวิเคราะห<เงินกองทุนและเงินรายไดBสะสมเพ่ือใหBเกิดความมั่นคงใน
การดําเนินงานของคณะฯ และเตรียมความพรBอมในการเปMนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ 

     

มาตรการที่ 5.6.1  
เตรียมความพร8อมสําหรับการ 

68. ร8อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร! 

ร8อยละ 80 37. งานบรหิาร - 3,082,024 2,777,200 คณะผู8บรหิารและหัวหน8า
ภาควิชา 

เปลี่ยนสถานะเป1น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

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

       

เปIาประสงค< 8 :   ส�งเสริมและสนับสนุนการสรBางบรรยากาศท่ีเอื้อต�อการเรียนรูBและการทําวิจัยและปรับปรุงสภาพแวดลBอมทางกายภาพใหBร�มร่ืนน�าอยู� และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ< 5.7 : พัฒนาสภาพแวดลBอมของคณะฯ ใหBเปMนแหล�งเรียนรูBและความคิดสรBางสรรค<      

มาตรการที่ 5.7.2  
สBงเสริมความรู8เรื่องการป?องกัน
อุบัติเหตุและยาเสพติดทั้งภายใน 

69. จํานวนโครงการสBงเสรมิ
ความรู8เรื่องการป?องกันอบุัติเหตุ
และยาเสพติด 

โครงการ 
 

1 38. มีรายวิชาที่ให8ความรู8
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ห8องปฏิบัติการ 

- - 10,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

และภายนอกคณะฯ (จากแผน4ป� มศก.)   38.1 โครงการการจัดการ
และการจัดเก็บสารเคม ี

- - 10,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    39. มีการรณรงค!การป?องกัน
การติดยาเสพติด 

- - 10,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    39.1 โครงการการใช8
ห8องปฏิบัติการและเครื่องมือฯ 

- - 10,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    40. สร8างความรBวมมือในการ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ระหวBางสถาบันใน
ระดับประเทศและอาเซียน 

- 105,000 65,000 รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    40.1 สนับสนุนกีฬาเกียร!
ระหวBางสถาบัน 

- 60,000 - รองคณบดีฝoายกิจการ
นักศึกษาฯ 

    40.2 โครงการ Biot 
Game 

- 20,000 - หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    40.3 โครงการเข8ารBวม
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ!ของ
หลักสูตร 

- - 40,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    40.4 โครงการกีฬา
วิศวกรรมเคมสีัมพันธ! 

- 25,000 25,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

มาตรการที่ 5.7.1  
ปรับปรงุพฒันาสภาพ 
แวดล8อมทางกายภาพให8เอือ้
ตBอการเกิดความคิดสร8างสรรค! 

70. ร8อยละความพึงพอใจตBอ
แหลBงเรียนรู8 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 มศก.แผน 
4ป� มศก. และแผนพฒันาคณะ) 

ร8อยละ 
 

80 41. ปรับปรงุสภาพแวดล8อม
ทางการศึกษา 

- 11,171,000 4,650,000 รองคณบดีฝoายบริหาร,  
หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร,  
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

 71. ร8อยละของหนBวยงานที่มี
คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตBอแหลBงเรียนรู8
ของหนBวยงาน/มหาวิทยาลัยไมB
น8อยกวBา3.51 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 มศก.) 

ร8อยละ 
 

3.51     หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี,   

กลยุทธ< 5.8 : จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลBอมและระบบสารสนเทศใหBมีความ
เหมาะสมต�อความตBองการของนักศึกษาและบุคลากร 

    หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

มาตรการที่ 5.8.1 
ให8ความสําคัญกบังบประมาณ 

72. จํานวนแหลBงเรียนรู8ที่
เพิ่มข้ึนหรือพฒันาให8ตอบสนอง 

แหลBง 
 

1 41.1 ปรับปรงุสภาพ 
แวดล8อมทางการศึกษา 

- 7,370,000 3,810,000 รองคณบดีฝoายบริหาร 

เพื่อพฒันาสภาพแวดล8อมและ
ระบบสารสนเทศตามความ 

ตBอความต8องการของนักศึกษา 
(จากยุทธศาสตร!ที่3 มศก. แผน 

  41.2 โครงการปรับปรงุ
ห8องประชุมภาควิชา 

- 30,000 - หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ 

ต8องการของนักศึกษาและ
บุคลากร 

4ป� มศก. และแผนพฒันาคณะ)   41.3 โครงการปรับปรงุ
ห8องประชุมภาควิชา 

- - 40,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ 

    41.4 ปรับปรงุสภาพ 
แวดล8อมทางการศึกษา 

- 800,000 100,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    41.5 ปรับปรงุสภาพ 
แวดล8อมทางการศึกษา 

- 10,000 10,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    41.6 โครงการปรับปรงุ
ห8องเรียนและห8องปฏิบัติการ 

- 2,100,000 420,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 

    41.7 โครงการปรับปรงุ
สภาพแวดล8อมทางการศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- 816,000 220,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    41.8 โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน!สภาพแวดล8อมภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี

- 30,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    41.9 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานปรับปรุง
สภาพแวดล8อมทางการศึกษา 

- 10,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    41.10 ปรับปรงุสภาพ 
แวดล8อมทางการศึกษา 

- 5,000 50,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ?า 

    42. โครงการสนับสนุนการ
บรหิารและจัดการเรียนการ
สอน 

- 3,564,400 900,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

    42.1 โครงการจัดหาและ
สนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม
สําหรับสนับสนุนการบรหิาร 
งานตามแผนยุทธศาสตร!ของ
ภาควิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมวัสดุ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- 700,000 900,000 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

    42.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานบริหารงานทั่วไป 
จํานวน 2,254,400 บาท และ
โครงการสนับสนุนการบรหิาร
และการจัดการเรียนการสอน
องภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
จํานวน 610,000 บาท 

- 2,864,400 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    43. โครงการจัดหาครุภัณฑ!
การศึกษา 

- 995,000 3,305,300 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร, หัวหน8าภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล, หัวหน8าภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี

    43.1 จัดหาครุภัณฑ!
การศึกษา 

- 850,000 1,675,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    43.2 ทํานุบํารงุซBอมแซม
และจัดซื้อครุภัณฑ!เพือ่
การศึกษาและวิจัย 

- - 975,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร 

    43.3 โครงการจัดหา
ครุภัณฑ!การศึกษา 

- 25,000 25,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

    43.4 โครงการสนับสนุน
ครุภัณฑ!การเรียนการสอน
นักศึกษา 

- - 630,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

    43.5 โครงการซBอมแซม
และจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ! 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

- 120,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 5 ดBานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร<ท่ี 6 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 
เปIาประสงค< 9 : ส�งเสริมใหBบุคลากรภายในคณะฯ ไดBเขBาร�วมฝYกอบรมหรือเขBาร�วมสัมมนาท้ังในและต�างประเทศ 
กลยุทธ< 6.1 : พัฒนาบุคลากรใหBเปMนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ      
มาตรการที่ 6.1.1  
สBงเสริม สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู8และการจัด
กิจกรรมรBวมกบัสถาบันตBาง ๆ 
ทั้งในและตBางประเทศ 

73. ร8อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข8ารBวมอบรมสมัมนา
ทางวิชาการ 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 คณะและ
แผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80 44. โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 

- 2,265,400 903,100 คณบดี, รองคณบดีฝoายงาน
แผนและการจัดการความรู8
องค!กร, หัวหน8าภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุ, หัวหน8าภาควิชา 

มาตรการที่ 6.1.2 
สBงเสริมการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรทกุ
ระดับให8มีประสิทธิภาพการ
ทํางานเพิม่ข้ึน 

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

ร8อยละ 
   
 

80     เทคโนโลยีอาหาร, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการและการจัดการ, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล, หัวหน8าภาควิชา 

 75. ร8อยละอาจารย!ที่เข8ารBวม ร8อยละ 5     วิศวกรรมเคม ี
 พัฒนาทักษะการสอนและ

วิชาการ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

  44.1 พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

- 200,000 - คณบดี, รองคณบดีฝoายงาน
แผนและการจัดการความรู8
องค!กร 

มาตรการที่ 6.1.3 
สBงเสริม สนับสนุนการพฒันา
ทักษะการสอนและการสอบ 

76. ร8อยละของอาจารย!ทีเ่ข8า
รBวมพัฒนาทักษะการสอนและ
การสือ่สารด8านภาษาอังกฤษ 

ร8อยละ 39 44.2 โครงการสBงเสรมิการ
ฝOกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ
บุคลากรสายวิชาการ 

- 82,000 243,100 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ 

ด8านภาษาอังกฤษของอาจารย! (จากยุทธศาสตร!ที่6 มศก.)   44.3 พัฒนาบุคลากร - 1,317,500 420,000 หัวหน8าภาควิชาเทคโนโลยี 
มาตรการที่ 6.1.4  77. ร8อยละของอาจารย!ประจํา ร8อยละ 40 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร    อาหาร 
พัฒนาและสBงเสริมการ
ดําเนินงานทุกด8านของ
มหาวิทยาลัยให8ได8มาตรฐาน 

ที่เข8ารBวมประชุมวิชาการและ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทัง้
ในประเทศและตBางประเทศตBอ 

  44.4 โครงการสBงเสรมิการ
ฝOกอบรมพัฒนาทกัษะบุคลากร
ภายในหลักสูตร 

- 110,000 240,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการและการจัดการ 

ระดับสากลเพื่อเตรียมพร8อม
สําหรับการจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ 

จํานวนอาจารย!ประจํา 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

  44.5 โครงการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- 475,900 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    44.6 โครงการพัฒนา
บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

- 80,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เคม ี

    45. โครงการพัฒนาผู8บริหาร - 250,000 - รองคณบดีฝoายงานแผนและ
การจัดการความรู8องค!กร 

    45.1 พัฒนาผู8บรหิาร/พฒันา
บุคลากรตามยุทธศาสตร! 

- 250,000 - รองคณบดีฝoายงานแผนและ
การจัดการความรู8องค!กร 

    46. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารย! 

- 50,000 - ผู8ชBวยคณบดีฝoายสารสนเทศ 

กลยุทธ< 6.2 : จัดใหBมีคู�มือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหBกับบุคลากรทุกระดับ      
มาตรการที่ 6.2.1  
จัดให8มีคูBมอืการพฒันาทกัษะ
และการปฏิบัติงานให8กับ
บุคลากรทุกระดับ 

78. มีคูBมือการพัฒนาทกัษะและ
การปฏิบัติงานให8กบับุคลากร
ทุกระดับ 

มี่/ไมBม ี มี 47. โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

- 873,500 740,000 รองคณบดีฝoายงานแผนและ
การจัดการความรู8องค!กร, 
หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ, หัวหน8า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, 
หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

    47.1 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- 350,000 - รองคณบดีฝoายงานแผนและ
การจัดการความรู8องค!กร 

    47.2 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

- 300,000 - หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ 

    47.3 โครงการพัฒนา
บุคลากรสBงเสรมิทักษะการ
เรียนการสอนด8านวิชาชีพ
บุคลากรภายในหลักสูตร 

- 110,000 140,000 หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม    
อุตสาหการและการจัดการ 

    47.4 โครงการเชิญ
ผู8เช่ียวชาญตBางประเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- 600,000 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล 

    47.5 กิจกรรมที่เกี่ยวข8อง
กับแผนงานพัฒนาบุคลากร 

- 113,500 - หัวหน8าภาควิชาวิศวกรรม
เคม ี

    48. โครงการระดมความคิดใน
การพัฒนาผลการดําเนินงาน
ให8ได8มาตรฐานสากลเพื่อการ
จัดลําดับในระดับนานาชาติ 

- - 121,450 หัวหน8าภาควิชาวิทยาการ  
และวิศวกรรมวัสดุ 
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กลยุทธ!/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนBวยนับ เป?าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
แหลBงงบประมาณ 

ผู8รบัผิดชอบ 
เงินแผBนดิน เงินรายได8 เงิน คก.พิเศษ 

กลยุทธ< 6.3 : ส�งเสริมใหBบุคลากรมีการขอตําแหน�งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น      

มาตรการที่ 6.3.1  
สBงเสริมให8บุคลากรมกีารขอ
ตําแหนBงทางวิชาการที่สงูข้ึน 

79. จํานวนผู8ได8รับตําแหนBงทาง
วิชาการที่สูงข้ึน 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 มศก. 
ยุทธศาสตร!ที่6 คณะ และ
แผนพัฒนาคณะ) 

คน 
   

1      

 80. ร8อยละของอาจารย!ทีม่ี
ตําแหนBงทางวิชาการ 
(จากยุทธศาสตร!ที่6 คณะ สกอ.
1.3(ใหมB) และแผน4ป� มศก.) 

ร8อยละ 
   
 

50      

กลยุทธ< 6.4 : ส�งเสริมใหBบุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก      

มาตรการที่ 6.4.1  
สBงเสริมให8บุคลากรสาย
วิชาการมีการศึกษาถึงระดับ
ปริญญาเอก 

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

ร8อยละ 
   
 

50      

 82. มีการสนับสนุนอาจารย!
ประจําที่ได8รบัทุนไปศึกษาตBอทัง้
ในประเทศและตBางประเทศ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      

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

เปIาประสงค< 10 : ส�งเสริมการประชาสัมพันธ<ผ�านส่ือต�าง ๆ 
กลยุทธ< 7.1 :    สรBางความรับรูBในภาพลักษณ<และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

คณะฯ 
     

มาตรการที่ 7.1.1  
สBงเสริมให8มีการรับรู8เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ!และการ 

83. มีแผนการประชาสัมพันธ!       
เชิงรุกประจําป� 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      

ยอมรบัในมาตรฐานการจัด
การศึกษาของคณะฯ 

84. มีการดําเนินการตาม
แผนการประชาสัมพันธ!      
อยBางน8อยร8อยละ   80 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

ร8อยละ 
   
 

80      

กลยุทธ< 7.2 : จัดทําสื่อประสมเพ่ือเผยแพร�ขBอมลูของคณะฯ ผ�านทางเครือข�ายสารสนเทศ      

มาตรการที่ 7.2.1  
จัดให8มีการเผยแพรBข8อมลูของ
คณะฯ ผBานทางเครอืขBาย
สารสนเทศ 

85. จํานวนโครงการเพือ่
เผยแพรBประชาสัมพันธ!คณะฯ 
(จากยุทธศาสตร!ที่7 คณะ) 

โครงการ 
   
 

2      

กลยุทธ< 7.3 : จัดทํารายงานเชิงวิชาการประจําป"ของคณะฯ เพ่ือเผยแพร�แก�หน�วยงานภายนอก      

มาตรการที่ 7.3.1  
จัดให8มีการจัดทํารายงานเชิง
วิชาการประจําป�ของคณะฯ 
เพื่อเผยแพรBแกBหนBวยงาน
ภายนอก 

86. มีการเผยแพรBขBาวสาร
ข8อมูลตามชBองทางตBาง ๆ 
(จากแผนพัฒนาคณะ) 

มี/ไมBม ี
   
 

มี      
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ส�วนที่ 3 

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

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

1. ร8อยละของหลักสูตรท่ีได8รับการปรับปรุง พัฒนา ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแหBงชาติ (TQF) 

จํานวนหลักสูตรท่ีได8มาตรฐาน TQF 
× 100 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
2. ร8อยละของหลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการและมีการ Joint degree 

รBวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตBอหลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการท้ังหมด 
หลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการและมีการ Joint degree 

รBวมกับมหาวิทยาลัยอื่น × 100 
หลักสูตรสร8างสรรค!/บูรณาการท้ังหมด 

3. ร8อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป� 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

× 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด ไมBนับรวมบัณฑิตท่ีมี
งานทํากBอนเข8าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจํา
อยูBแล8ว  ผู8ที่ศึกษาตBอในระดับบัณฑิตศึกษา ผู8อุปสมบท และ   

ผู8ที่เกณฑ!ทหาร 
4. ร8อยละของบัณฑิตท่ีได8งานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวนบัณฑิตท่ีได8งานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

× 100 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทําหรือ 

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

บาทตBอเดือน) 
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

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 
ผลรวมของคBาคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิต 

× 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับการประเมินท้ังหมด 

9. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ความสามารถด8านภาษาตBางประเทศ (exit-exam) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8
ความสามารถด8านภาษาตBางประเทศ × 100 

จํานวนนักศึกษาท่ีรBวมทดสอบความรู8ทั้งหมด 
10. ร8อยละของนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8ภาษาอังกฤษ จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผBานเกณฑ!การทดสอบความรู8

ภาษาอังกฤษ × 100 
จํานวนนักศึกษาท่ีรBวมทดสอบความรู8ทั้งหมด 

11. ร8อยละของกจิกรรมท่ีสBงเสริมความคิดสร8างสรรค! คุณธรรมจริยธรรม
ตBอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

จํานวนกิจกรรมท่ีสBงเสริมความคิดสร8างสรรค! คุณธรรม
จริยธรรม × 100 

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 
12. ร8อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข8ารBวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข8ารBวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (กําลังศึกษา) × 100 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

13. ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได8รับการตีพิมพ!
หรือเผยแพรB 

จํานวนผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได8รับ
การตีพิมพ!หรือเผยแพรB × 100 

จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
 -ผลงานท่ีได8รับการตีพิมพ!หรือเผยแพรB เป1นป� พ.ศ. 

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

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลในทางการจัดการศึกษา 
จํานวนข8อตกลง/ความรBวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มีผลในทางการจัดการศึกษา 

15. ร8อยละกิจกรรมสBงเสริมประสบการณ!และทักษะให8นกัศึกษาเพือ่
เตรียมความพร8อมสูBการทํางานตBอจาํนวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

จํานวนกิจกรรมสBงเสริมประสบการณ!และทักษะให8นกัศึกษา
เพื่อเตรียมความพร8อมสูBการทํางาน × 100 
จํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 2 : เปMนเลิศดBานงานวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาตทิั้งงานวิจยัที่สรBางองค<ความรูBและงานวิจัยที่นําไปใชBประโยชน<เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

16. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร8างสรรค!ตBอจํานวนอาจารย!ประจาํ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร8างสรรค! 
× 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
17. ร8อยละของอาจารย!ประจาํท่ีได8รับทุนทําวิจัยหรืองานสร8างสรรค!จาก

ภายในและภายนอกสถาบันตBออาจารย!ประจําท้ังหมด 
จํานวนอาจารย!ประจาํท่ีได8รับทุนทําวจิัยหรืองานสร8างสรรค!จาก

ภายในและภายนอกสถาบัน × 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

18. ร8อยละของผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพตBอจํานวน
อาจารย!ประจาํท้ังหมด 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพ 
× 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
19. ร8อยละผลงานวิจยัและผลงานสร8างสรรค!ที่ได8รับการเผยแพรBใน

ระดับชาติ/นานาชาติตBอจํานวนอาจารย!ประจําท้ังหมด 
ผลรวมคBานํ้าหนักของผลงานวิจัยและผลงานสร8างสรรค!ที่ได8รับ

การเผยแพรBในระดับชาติ/นานาชาติ × 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

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

จํานวนบทความวจิัยท่ีได8รับการอ8างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข8อมูลระดับนานาชาติ × 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
21. ร8อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร8างสรรค!ที่นําไปใช8ประโยชน!ตBอ

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร8างสรรค!ที่นําไปใช8ประโยชน! 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

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

และการวิจัยตBอโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช8บูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจยั × 100 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

23. ร8อยละโครงการบริการวิชาการข8ามศาสตร!ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/รBวมกับหนBวยงานตBางประเทศ 

จํานวนโครงการบริการวิชาการข8ามศาสตร!ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/รBวมกับหนBวยงานตBางประเทศ × 100 

จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
24. ร8อยละของผู8รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม คBาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 

× 100 
5 

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

25. ร8อยละของโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต8องการพัฒนา/แก8ไขปwญหาและเสริมสร8างความเข8มแข็งหรือมีการ
เผยแพรBปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงหรือสBงเสริมเศรษฐกิจเชิงสร8างสรรค!
แกBสังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ 

จํานวนโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต8องการพัฒนา/แก8ไขปwญหาและเสริมสร8างความเข8มแข็งฯ 

× 100 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 4 : เปMนผูBนําในการใชBองค<ความรูBดBานวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกต<ใชBในการอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรม 
-   
ยุทธศาสตร<ที่ 5 : บริหารจัดการองค<กรดBวยหลักธรรมาภิบาล 
26. ร8อยละของหนBวยงานท่ีบรรลุเป?าหมายการบริหารจัดการตาม

แผนปฏิบัติราชการไมBน8อยกวBาร8อยละ 80 
จํานวนหนBวยงานท่ีบรรลุเป?าหมายการบริหารจัดการตาม

แผนปฏิบัติราชการไมBน8อยกวBาร8อยละ 80 × 100 
จํานวนหนBวยงานท้ังหมด 
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27. ร8อยละของแผนงานประจําป�ที่ได8ดําเนินการ จํานวนแผนงานประจําป�ที่ได8ดําเนินการ 

× 100 
จํานวนแผนงานประจําป�ทั้งหมด 

28. ร8อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ คBาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 
× 100 

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

29. ร8อยละของงบประมาณท่ีใช8ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยี
สารสนเทศตBองบประมาณท้ังหมด 

งบประมาณท่ีใช8ในการดําเนินการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
× 100 

งบประมาณท้ังหมด 
30. ร8อยละความพึงพอใจของผู8ใช8บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ 
คBาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 

× 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. ร8อยละความพึงพอใจตBอแหลBงเรียนรู8 คBาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ 

× 100 
5 

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

33. ร8อยละของหนBวยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ตBอแหลBงเรียนรู8ไมBน8อยกวBา 3.51 

จํานวนหนBวยงานท่ีมีคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตBอแหลBงเรียนรู8ไมBน8อยกวBา 3.51 × 100 

จํานวนหนBวยงานท่ีประเมินท้ังหมด 

34. จํานวนโครงการสBงเสริมความรู8เร่ืองการป?องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ผลรวมของโครงการสBงเสริมความรู8เร่ืองการป?องกันอบุัติเหตุและยาเสพติด 
35. จํานวนแหลBงเรียนรู8ที่เพิ่มขึ้นหรือพัฒนาให8ตอบสนองตBอความต8องการ

ของนักศึกษา 
ผลรวมของแหลBงเรียนรู8ที่เพิ่มขึ้นหรือพฒันาให8ตอบสนองกับความต8องการ
ของนักศึกษาท้ังหมดในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

ยุทธศาสตร<ที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 
36. ร8อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข8ารBวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเข8ารBวมอบรม/สัมมนา 

ทางวิชาการ × 100 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

37. ร8อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการอบรม/สัมมนาเพือ่
เพิ่มพูนความรู8 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการอบรม/สัมมนา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู8 × 100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 
38. ร8อยละอาจารย!ที่เข8ารBวมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการ จํานวนอาจารย!ที่เข8ารBวมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการ 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

39. ร8อยละของอาจารย!ที่เข8ารBวมพัฒนาทักษะการสอนและการส่ือสาร
ด8านภาษาอังกฤษ 

จํานวนอาจารย!ที่เข8ารBวมพัฒนาทักษะการสอนและการส่ือสาร
ด8านภาษาอังกฤษ × 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
40. ร8อยละอาจารย!ประจําท่ีเข8ารBวมประชุมวิชาการและหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและตBางประเทศตBอจํานวนอาจารย!ประจํา 
จํานวนอาจารย!ประจาํท่ีเข8ารBวมประชุมวิชาการและหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตBางประเทศ × 100 

จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
41. ร8อยละของอาจารย!ที่มีตําแหนBงทางวิชาการตBอจํานวนอาจารย!ประจาํ

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

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 
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ตัวบBงช้ี นิยาม/สูตรการคํานวณ 
42. ร8อยละของอาจารย!ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตBอจํานวน

อาจารย!ประจาํ 
จํานวนอาจารย!ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

× 100 
จํานวนอาจารย!ประจาํท้ังหมด 

ยุทธศาสตร<ที่ 7 : ส�งเสริมภาพลักษณ<ของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 
43. มีการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ!อยBางน8อยร8อยละ 80 จํานวนแผนการประชาสัมพันธ!ที่ดําเนินการ 

× 100 
จํานวนแผนการประชาสัมพันธ!ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


