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แผนปฏบัิตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 

 

 

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  

ครัง้ท่ี  12/2559 วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2559 
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คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) โดยเปนแผนปฏิบัติท่ีจัดทําขึ้นภายใตกรอบของ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2558-2561) ซึ่งประกอบดวยแผนงาน/โครงการที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงานของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 7 ยุทธศาสตร 10 เปาประสงค 

40 กลยุทธ 52 มาตรการ 86 ตัวชี้วัด และ 64 โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผูบริหารจะไดใชเปน

กรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผูบริหารและ

ผูเก่ียวของจะใชเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ อีกทั้งใชในการเรงรัด กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานของหนวยงาน และผูรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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บทนํา 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) แผนยุทธศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2561 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558-

2561) โดยไดกําหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการประจําป ประกอบดวย กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงาน เพ่ือแปลงแผนสูการปฏิบัติในระดับภาควิชา/หนวยงาน  

 

ความเชื่อมโยงระหวาง แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

และแผนปฏิบัติราชการคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แผ
นยุ

ทธ
ศา

สต
รค

ณ
ะฯ

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 1 

ดานการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 

ดานการวิจัยและสรางสรรค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 

ดานบริการวชิาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 

ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 5 

ดานการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตรที่ 1   

ผลิตบัณฑิตสาขา

วศิวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีมีความรูทาง

วชิาการและทักษะ

วชิาชีพ โดยมีความคดิ

สรางสรรค และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม  

 ยุทธศาสตรที่ 2   

เปนเลิศดานงานวจิัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ           

ทั้งงานวจิัยที่สรางองค

ความรูและงานวจิัยที่

นําไปใชประโยชนเพือ่การ

พัฒนาประเทศ  

 ยุทธศาสตรที่ 3   

สรางความเข็มแข็งให

ชุมชนและสังคมผาน

การใหบริการทาง

วชิาการโดยอาศัยฐาน 

ความรูความเช่ียวชาญ

ของคณะฯ  

 ยุทธศาสตรที่ 4    

เปนผูนําในการใชองค

ความรูดาน

วศิวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีไปบรูณา

การเพ่ือประยุกตใชใน

การอนุรกัษ

ศิลปวัฒนธรรม  

 ยุทธศาสตรที่ 5    

บรหิารจัดการองคกร

ดวยหลักธรรมาภบิาล  

 ยุทธศาสตรที่ 6    

พัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตงิานตาม

พันธกิจของคณะฯ  

 ยุทธศาสตรที่ 7    

สงเสริมภาพลกัษณ

ของคณะฯ และ

ผลงานของคณะฯ  

               

แผ
นป

ฏิบ
ัติร

าช
กา

ร 

 งบประมาณรวม 

185,337,300 

เงินแผนดิน 

30,808,700 

เงินรายได 

154,582,600 

 งบประมาณรวม 

32,792,600 

เงินแผนดิน 11,950,700 

เงินรายได 20,841,900 

 งบประมาณรวม 

2,667,200 

เงินแผนดิน 951,400 

เงินรายได 1,715,800 

 งบประมาณรวม 

1,458,300 

เงินแผนดิน 350,000 

เงินรายได 1,108,300 

 งบประมาณรวม 

17,277,300 

เงินแผนดิน 

10,150,000 

เงินรายได 7,127,300 

 งบประมาณรวม 

5,924,300 

เงินรายได 

5,924,300 

 งบประมาณรวม 

2,062,100 

เงินรายได 

2,062,100 

              

 เปาประสงค 1 มุงเนน 

การผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองความตองการ

ของประเทศ และพัฒนา

ระบบการเรียน การสอน

ที่เนนกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง 

เงินแผนดิน 30,808,700 

เงินรายได 134,986,100 

 เปาประสงค 3 มุงเนนการ

สรางสรรคงานวจิัยที่มี

ผลกระทบในเชิง

สรางสรรคตการพัฒนา

ประเทศชาต ิ

เงินแผนดิน 11,950,700 

เงินรายได 20,841,900 

 เปาประสงค 4 

สงเสริมการใหบริการ

วชิาการที่ตอบสนอง

ความตองการของ

ชุมชนหรือสรางความ

เขมแข็งใหชุมชนอยาง

ตอเน่ืองและยั่งยืน 

เงินแผนดิน 951,400 

เงินรายได 1,715,800 

 เปาประสงค 5 

สงเสริมการจัด

กิจกรรมที่สอดคลอง

กับศิลปวฒันธรรม

ประเพณ ี

เงินแผนดิน 350,000 

เงินรายได 968,700 

 เปาประสงค 7 มุงเนน

ระบบการบรหิารจัดการ

ที่ดี และจัดหารายไดให

เพียงพอสําหรบัการ

ปฏิบัติตามพันธกิจและ

การพฒันาคณะฯ ตาม

วสิัยทัศนที่ไดวางไว 

เงินรายได 3,471,100 

 เปาประสงค 9 

สงเสริมใหบุคลากร

ภายในคณะฯ ไดเขา

รวมฝกอบรมหรือ

เขารวมสมัมนาทัง้ใน

และตางประเทศ 

เงินรายได 

5,924,300 

 เปาประสงค 10 

สงเสริมการ

ประชาสมัพันธใน

ภาพลักษณและการ

ยอมรบัในมาตรฐาน

การจัดการศกึษาของ

คณะฯ 

เงินรายได 

2,062,100 

              

 เปาประสงค 2 มุงเนน

ความรวมมือ ดานวชิาการ

และงานวิจัยกบัหนวยงาน

ระดับนานาชาต ิ

เงินรายได 19,542,500 

     เปาประสงค 6 

สงเสริมงานวจิัยที่

บูรณาการกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

เงินรายได 139,600 

 เปาประสงค 8 สงเสริมและสนบัสนุนการสรางบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนรูและการ

ทําวจิัยและปรบัปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหรมรื่นนาอยู และเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

เงินแผนดิน 10,150,000 

เงินรายได 3,656,200 
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ปรัชญา (Philosophy) 
“พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร อนุรักษศิลป ดวยวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย”ี 

 

 

ปณิธาน (Determination) 
“ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุงเนนความเปนเลิศดานงานวิจัยสรางสรรคเพ่ือเปนกําลังขับเคลื่อนประเทศและ 

ภูมิภาคอาเซียน” 
 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
“คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนองคกรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

ที่มีคุณภาพและคุณธรรม และมุงมั่นเปนหนึ่งในผูนําดานงานวิจัยและการเรียนรูของประเทศ” 
 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. เปนแหลงเรียนรู และผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี

ความเปนเลิศดานวิชาการและงานวิจัย เปนคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. คนควา วิจัย สรางสรรค เพ่ือความเปนเลิศ ถายทอดองคความรูและผลงานวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. ใหบริการทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ชุมชน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหชุมชน โดยมุงเนนใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

4. สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคที่สอดคลองกับประเพณีและวิถี

ไทย รวมถึงการอนุรักษศิลปกรรมเชิงบูรณาการ 

5. มุงเนนระบบบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวย

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 1 ดานการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรที่ 1  ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูทางวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ โดยมีความคิดสรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 
เปาประสงค 1    มุงเนนการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

  

ตัวชี้วัด 

1. บัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

3. คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

4. รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาง 

ประเทศ (exit-exam) 

  

กลยุทธ  

1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือสรางผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตาม       

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.2 เผยแพรเอกลักษณของหลักสูตรของคณะฯ ใหแกสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

กอใหเกิดความเช่ือมั่นกับคุณภาพของบัณฑติของคณะฯ 

1.3 สอดแทรกแนวคิดเพื่อสรางความตระหนักรูของนักศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม  

1.4 พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพ่ือเปนการสรางทักษะการทํางานแบบ

มืออาชีพที่ปรับตัวไดด ี

1.5 เชิญอาจารยชาวตางประเทศเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตรและสนับสนุนให

นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขาสอบวัดความรูดานภาษาตางประเทศ 

 เปาประสงค 2    มุงเนนความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัยกับหนวยงานระดับนานาชาต ิ

  

ตัวชี้วัด 

5. กิจกรรมดานวิชาการ/งานวิจัยที่มีความรวมมือกับประเทศในอาเซียนหรือประเทศนอก

กลุมอาเซียน  

6. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  

กลยุทธ  

1.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่เพ่ิมทักษะความสามารถใน

การแขงขันระดับสากลใหกับนักศึกษา 

1.7 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยของนักศึกษาในระดับนานาชาติ 
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1.8 สงเสริมความรวมมือในรูปแบบเครือขายหนวยงานและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางาน

ดานวชิาการและวิจัย ทั้งในประเทศและระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 

1.9 พัฒนาสมรรถนะศิษยเกา เพ่ือรองรับการทํางานที่เปนที่ยอมรับและการปรับตัวในการ

ประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 2  ดานการวิจัยและสรางสรรค 

 
ยุทธศาสตรที่ 2  เปนเลิศดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งงานวิจัยที่สรางองคความรูและ

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศ  

 
เปาประสงค 3    มุงเนนการสรางสรรคงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงสรางสรรคตอการพฒันา

ประเทศชาติ 

  

ตัวชี้วัด 

7. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

8. รอยละของผลงานวิจัยหรือสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

9. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  

10. จํานวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

11. จํานวนโครงการวิจัยในลักษณะความรวมมือกับภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

  

กลยุทธ  

2.1 จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสรางนวัตกรรมของคณะฯ และจัดงบประมาณ

เขาสูกองทุนวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงานภายในคณะฯ เพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2 สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหลงเงินภายนอก และในลักษณะที่เปนทุนสนับสนุนรวม 

(Matching Fund) 

2.3 จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสรางมูลคาและองคความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก ภาคเอกชนและ

โรงงานอุตสาหกรรม 

2.5 สงเสริมใหมีการจัดทําผลงานวิชาการท่ีรวบรวมองคความรูจากผลงานวิจัยของคณะฯ 

2.6 เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือการใชประโยชน 

2.7 สรางกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 3  ดานบริการวิชาการ 

 
ยุทธศาสตรที่ 3  สรางความเข็มแข็งใหชุมชนและสังคมผานการใหบริการทางวิชาการโดยอาศัยฐาน 

ความรูความเชี่ยวชาญของคณะฯ  

 
เปาประสงค 4    สงเสริมการให บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนหรือสราง

ความเขมแข็งใหชุมชนอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
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ตัวชี้วัด 

12. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสรางประโยชนตอชุมชนและสังคม 

13. รอยละโครงการบริการวิชาการที่ใชบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตอ

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

  

กลยุทธ  

3.1 จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําปของคณะฯ ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัย 

3.2 พัฒนาระบบการกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง 

3.3 จัดใหมีการจัดการองคความรู (KM) วิธีปฏิฎิบัติที่ดีเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการที่ใช

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร 4  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 4   เปนผูนําในการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบรูณาการเพื่อ

ประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

 เปาประสงค 5    สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

  

ตัวชี้วัด 

14. จํานวนกิจกรรมที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

15. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษยเกา นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ

การเสริมสรางเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม 

  

กลยุทธ  

4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ

เสริมสรางเอกลักษณดานศลิปวัฒนธรรม 

4.2 สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือและการแลกเปลี่ยนทางดานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 เปาประสงค 6    สงเสริมงานวิจัยที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

  

ตัวชี้วัด 

16. จํานวนเงินทุนวิจัยที่สนับสนุนการคนควา/และ/หรือพัฒนาองคความรูเพ่ือที่บูรณาการกับ

การอนุรักษศิลปกรรม 

  

กลยุทธ  

4.3 จัดใหมีทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 

4.4 จัดใหมีการจัดการองคความรู (KM) วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงานวิจัยที่สงเสริมการใชองค

ความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยุกตใชในการอนุรักษ
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ศิลปวัฒนธรรม 

4.5 สนับสนุนการหาทุนวิจัยที่สงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไป

บูรณาการเพื่อประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจากแหลงเงินภายนอก และใน

ลักษณะที่เปน Matching Fund 

4.6 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับนักศึกษาและอาจารย 

ประเด็นยุทธศาสตร 5  ดานการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตรที่ 5   บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล  

 เปาประสงค 7    มุงเนนระบบการบริหารจัดการที่ดี และบริหารรายไดใหเพียงพอสําหรับการปฏิบัติ

ตามพันธกิจและการพฒันาคณะฯ ตามวิสัยทัศนท่ีไดวางไว 

  

ตัวชี้วัด 

17. รอยละของหนวยงานท่ีบรรลุเปาหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการของ

หนวยงานไมนอยกวารอยละ 80 

18. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

19. รอยละของงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตองบประมาณ

ทั้งหมด 

20. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการเงินของคณะฯ 

  

กลยุทธ  

5.1 สงเสริมใหมีความตระหนักรูและการมีจิตสํานึกในการใชงบประมาณและทรัพยากรของ

หนวยงานภายในคณะฯ อยางรูคุณคา 

5.2 สงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมในทุกระดับ 

5.3 ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 

5.4 จัดทําฐานขอมูลและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพ่ือ

การบริหารและการเงนิ 

5.5 จัดใหมีการบริหารเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ที่ โปรงใส และมีผลตอบแทนที่

เหมาะสม 

5.6 จัดใหมีการวิเคราะหการใชเงินกองทุนและเงินรายไดสะสมเพ่ือใหเกิดความมั่นคงในการ

ดําเนินงานของคณะฯ และเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

 เปาประสงค 8    สงเสริมและสนับสนุนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการทําวิจัย และ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหรมรื่นนาอยู และเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน 

  

ตัวชี้วัด 

21. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นหรือพัฒนาใหตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา 

22. คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอแหลงเรียนรูของหนวยงานไมนอยกวา 3.51 

(คะแนนเต็ม 5.00) 
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กลยุทธ  

5.7 พัฒนาสภาพแวดลอมของคณะฯ ใหเปนแหลงเรียนรูและความคิดสรางสรรค 

5.8 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอม และระบบสารสนเทศใหมีความเหมาะสมตอ

ความตองการของนักศึกษาและบุคลากร 

 ยุทธศาสตรที่ 6   พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ  

 เปาประสงค 9    สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะฯไดเขารวมฝกอบรมหรือเขารวมสัมมนาทั้งในและ

ตางประเทศ 

  

ตัวชี้วัด 

23. รอยละของอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

24. รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เขารวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 

25. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการอบรม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

26. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

27. รอยละของอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ 

28. จํานวนผูไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

  

กลยุทธ  

6.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 

6.2 จัดใหมีคูมือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรทุกระดับ 

6.3 สงเสริมใหบุคลากรมีการขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

6.4 สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 

 ยุทธศาสตรที่ 7   สงเสริมภาพลักษณของคณะฯ และผลงานของคณะฯ  

 เปาประสงค 10  สงเสริมการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

  
ตัวชี้วัด 

29. จํานวนโครงการเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธคณะฯ 

  

กลยุทธ  

7.1 สรางความรับรูในภาพลักษณและการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 

7.2 จัดทําสื่อประสมเพ่ือเผยแพรขอมูลของคณะฯ ผานทางเครอืขายสารสนเทศ 

7.3 จัดทํารายงานเชิงวิชาการประจําปของคณะฯ เพ่ือเผยแพรแกหนวยงานภายนอก 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 
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1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ

บริหารคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันที่  23 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2561 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการ

บริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558 ใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561)  

3. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงใหภาควิชา/หนวยงานจัดทําแผนงาน/งาน/

โครงการ รวมทั้งกําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5. มีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2557 วาควรมีการกําหนดคาเปาหมายของตัวบงชี้ในเชิงรุก สวนตัวบงชี้ที่มี

การระบุคาเปาหมายเปน “จํานวน” หรือ “มี/ไมมี” คณะฯ อาจพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ไปวาควรมีการระบุไวใน

แผนปฏิบัติราชการหรือไม 
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จํานวนยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุธศาสตร/นโยบาย กลยุทธ มาตรการ โครงการ ตัวบงชี ้
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนดิน รายได รวม 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคดิสรางสรรค และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงค 1 : มุงเนนการผลติบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

5 9 12 17 30,808,700 134,986,100 165,794,800 

เปาประสงค 2 : มุงเนนความรวมมือดานวิชาการและงานวจิัย

กับหนวยงานระดับนานาชาต ิ

4 7 6 7 - 19,542,500 19,542,500 

รวม 9 16 18 24 30,808,700 154,582,600 185,337,300 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  เปนเลิศดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติทั้งงานวิจยัทีส่รางองคความรูและงานวิจัยที่นาํไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงค 3 : มุงเนนการสรางสรรคงานวิจัยที่มีผลกระทบใน

เชิงสรางสรรคตอการพัฒนาประเทศชาติ 

7 8 14 15 11,950,700 20,841,900 32,792,600 

รวม 7 8 14 15 11,950,700 20,841,900 32,792,600 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมผานการใหบริการทางวิชาการโดยอาศัยฐานความรูเชี่ยวชาญของคณะฯ 

เปาประสงค 4 : สงเสริมการใหบริการวชิาการที่ตอบสนอง

ความตองการของชุมชนหรือสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 

3 3 8 8 951,400 1,715,800 2,667,200 

รวม 3 3 8 8 951,400 1,715,800 2,667,200 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  เปนผูนําในการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยกุตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค 5 : สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

2 2 6 6 350,000 968,700 1,318,700 

เปาประสงค 6: สงเสริมงานวิจัยที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 4 4 3 3 - 139,600 139,300 

รวม 6 6 9 9 350,000 1,108,300 1,458,300 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 ดานการบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภบิาล 

เปาประสงค 7 : มุงเนนระบบการบริหารจัดการท่ีดี และจัดหา

รายไดใหเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนา

คณะฯ ตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว 

6 6 1 12 - 3,471,100 3,471,100 

เปาประสงค 8 : สงเสริมและสนับสนุนการสรางบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรูและการทําวิจยัและปรับปรุงสภาพแวดลอม

ทางกายภาพใหรมรื่นนาอยู และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2 3 3 4 10,150,000 3,656,200 13,806,200 

รวม 8 9 4 16 10,150,000 7,127,300 17,277,300 

ยุทธศาสตรที่ 6 :  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 

เปาประสงค 9 : สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะฯ ไดเขารวม

ฝกอบรมหรือเขารวมสมัมนาทั้งในและตางประเทศ 

4 7 8 10 - 5,924,300 5,924,300 

รวม 4 7 8 10 - 5,924,300 5,924,300 
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ยุธศาสตร/นโยบาย กลยุทธ มาตรการ โครงการ ตัวบงชี ้
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนดิน รายได รวม 

ยุทธศาสตรที่ 7 :  สงเสริมภาพลกัษณของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 

เปาประสงค 10 : สงเสริมการประชาสัมพันธในภาพลักษณและ

การยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 

3 3 3 4 - 2,062,100 2,062,100 

รวม 3 3 3 4 - 2,062,100 2,062,100 

รวมทั้งส้ิน 40 52 64 86 54,210,800 193,308,300 247,519,100 
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ตัวบงชี้และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรางสรรค และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

เปาประสงค 1 :  มุงเนนการผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

กลยุทธ 1.1 :  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อสรางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอตัลักษณของมหาวิทยาลยัศลิปากร 

1. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง 

พัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

รอยละ 100 100 100 รองคณบดีฝายวิชาการ/ 

หัวหนาภาควิชา/ 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

2. ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรใหผานเกณฑ

การประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 

80 ของตัวบงชี ้

หลักสูตร 22 22 22 รองคณบดีฝายวิชาการ/ 

หัวหนาภาควิชา/ 

-แผนพัฒนาคณะ 

3. มีการดําเนินการเปดหลกัสูตรใหมระดับ

ปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศกึษาไดตาม

แผน 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

4. รอยละของหลักสูตรสรางสรรคแบบ          

บูรณาการและ/หรอืมีการ Joint degree 

รวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตอหลักสูตร          

บูรณาการทั้งหมด 

รอยละ 1 1 1 ผูบริหารคณะ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

5. รอยละของหลักสูตรเชิงสรางสรรคท่ีเพิ่มขึ้น 

(Joint degree/หลักสูตรบูรณาการ)  

รอยละ N/A 0 0  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

6. มีการดําเนินการใหหลักสูตรมีลักษณะเชิง

สรางสรรค 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 1.2 :  เผยแพรเอกลักษณของหลักสูตรของคณะฯ ใหแกสงัคมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อกอใหเกิดความเชือ่มั่นกับคณุภาพของบัณฑิตของ

คณะฯ 

7. รอยละบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอื

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 90.53 88.92 85 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 1 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

-สมศ.1 

-สกอ.2.2 (หลักสูตร) 

-แผนพัฒนาคณะ 

8. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชาที่

สําเร็จการศึกษา 

รอยละ 67.63 64.54 85 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

9. รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงนิเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ (15,000 บาทตอเดือน) 

รอยละ 81.54 84.63 85 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

10. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 

รอยละ 100 100 85 

 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

หมายเหตุ     (**)  ผลการเจรจากับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับคณะวิชา 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

11. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ อุดมศกึษา

แหงชาต ิ

คะแนน 

การ

ประเมิน 

4.62 4.73 4.35 

 

ผูบริหารคณะ 

หัวหนาภาควิชา/ 

 

-ยุทธศาสตรที่ 1 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

-สมศ.2 

-สกอ.2.1 (หลักสูตร) 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

12. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามผลการ

พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 

การ

ประเมิน 

4.44 4.50 3.96 

 

ผูบริหารคณะ 

หัวหนาภาควิชา/ 

 

-ยุทธศาสตรที่ 2 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

-สมศ.16.2 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 1.3 :  สอดแทรกแนวคิดเพื่อสรางความตระหนักรูของนักศึกษาใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

รวมถึงประชาคมอาเซยีนและสังคมพหุวัฒนธรรม 

13. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะ 

หัวหนาภาควิชา/ 

-สกอ.5.2 (หลักสูตร) 

 

กลยุทธ 1.4 : พัฒนาระบบการจดักิจกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพื่อเปนการสรางทักษะการทาํงานแบบมืออาชีพทีป่รับตัวไดด ี

14. โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพแกนกัศึกษา 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

15. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนากิจการนักศึกษา 

รอยละ 80.95 83.80 15 ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 1.5 :  เชญิอาจารยชาวตางประเทศเปนอาจารยพิเศษสอนรายวชิาในหลักสูตรและสนับสนุนใหนักศกึษาชั้นปที่ 4 สอบวัดความรูดาน

ภาษาตางประเทศ 

16. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มี

ประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพทีทั่นสมัย

มาบรรยายพิเศษหรือเปนอาจารยพิเศษ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

17. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความสามารถดานภาษา 

ตางประเทศ (exit-exam) 

รอยละ N/A N/A 50 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 1 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

18. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ

ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ 

รอยละ 86.72 89.45 75 

 

ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

 

เปาประสงค 2 : มุงเนนความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัยกับหนวยงานระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ 1.6 : สนับสนุนการจดักิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนทีเ่พิ่มทักษะความสามารถในการแขงขันระดับสากลใหกับนักศกึษา 

19. จํานวนนกัศกึษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรอืรางวัลทาง

วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

คน 26 40 15 รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

20. รอยละของกจิกรรมที่สงเสริมความคดิ

สรางสรรค คุณธรรมจริยธรรมตอจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 30.36 25 20 

 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

21. จํานวนนกัศกึษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound 

และ Outbound  

คน 6 7 2  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

22. สัดสวนของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษา

ทั้งหมด  

สัดสวน N/A N/A 0  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

กลยุทธ 1.7 : สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจยัของนักศกึษาในระดับนานาชาต ิ

23. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา

รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

รอยละ 12.81 16.09 10 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

24. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 63.69 73.53 40 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-สมศ.3,4 

-สกอ.2.2 (หลักสูตร) 

-แผนพัฒนาคณะ 

25. กิจกรรมดานวิชาการ/งานวิจยัที่มีความ

รวมมือกับประเทศในอาเซียนหรอืประเทศ

นอกกลุมอาเซยีน 

กิจกรรม 12 2 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

กลยุทธ 1.8 :  สงเสริมความรวมมือในรูปแบบเครือขายหนวยงานและสถาบนัการศึกษาเพื่อพัฒนางานดานวิชาการและวิจัย ทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 

26. จํานวนขอตกลง/ความรวมมอืทางวิชาการ 

(MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลใน

ทางการจัดการศึกษา 

ฉบับ 5 11 1 

 

ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

27. จํานวนขอตกลง/ความรวมมอืทางวิชาการ 

(MOU) กับสถาบันการศกึษาที่อยูใน OS 

Ranking  

ฉบับ N/A 5 1  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

28. จํานวนหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือ

และมีกิจกรรมในระดับนานาชาต ิ(Active 

MOU)  

ฉบับ N/A 4 1  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

กลยุทธ 1.9 : พัฒนาสมรรถนะศิษยเกา เพื่อรองรับการทาํงานทีเ่ปนท่ียอมรบัและการปรบัตัวในการประกอบอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

29. รอยละกิจกรรมสงเสริมประสบการณและทักษะ

ใหกับนักศึกษาเพื่อเตรียมความ พรอมสูการ

ทํางานตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 17.86 17.86 5 

 

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนเลิศดานงานวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาตทิั้งงานวิจยัที่สรางองคความรูและงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา

ประเทศ 

เปาประสงค 3 : มุงเนนการสรางสรรคงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงสรางสรรคตอการพัฒนาประเทศชาต ิ

กลยุทธ 2.1 :  จดัตัง้กองทุนเพื่อสนับสนนุการวิจัยและสรางนวัตกรรมของคณะฯ และจดังบประมาณเขาสูกองทุนวิจัยและงานสรางสรรคของ

หนวยงานภายในคณะฯ เพื่อสนบัสนนุและสงเสรมิการวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาต ิ

30. จํานวนโครงการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการ

สอน 

โครงการ 1 2 1 รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-แผนพัฒนาคณะ 

31. จํานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับประเพณี

หรือภูมิปญญาทองถิ่นหรือทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 18 5 1 รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-แผนพัฒนาคณะ 

32. มีการสงเสริมการเพ่ิมพูนความรูดานการวิจัย

ของบุคลากร 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

กลยุทธ 2.2 : สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหลงเงินภายนอก และในลักษณะที่เปนทุนสนับสนุนรวม (Matching Fund) 

33. เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ

จํานวนอาจารยประจาํ 

บาทตอ

คน 

415,094.82  464,021.62 220,000 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-สกอ.2.2 (คณะ) 

-แผนพัฒนาคณะ 

34. รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจัย

หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตออาจารยประจาํทั้งหมด 

รอยละ 63.96 61.54 42 

 

ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 2.3 : จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสรางมูลคาและองคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

35. จํานวนผลงานวจิัยที่นาํไปตอยอดในเชิง

พาณิชย 

ผลงาน 

วิจัย 

12 16 10 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

36. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของงบประมาณเงนิรายไดที่

สนับสนุนดานวิจัยและการสรางสรรค  

รอยละ N/A 38.67 1  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

กลยุทธ 2.4 : สงเสริมการสรางความรวมมือในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก ภาคเอกชน และโรงงานอตุสาหกรรม 

37. จํานวนโครงการวิจัยในลกัษณะความรวมมือ

กับภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

โครงการ 12 15 10 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ 

 

กลยุทธ 2.5 : สงเสริมใหมีการจัดทําผลงานวิชาการที่รวบรวมองคความรูจากผลงานวิจัยของคณะฯ 

38. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรอง

คุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 0.90 2.71 3 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ 

-สมศ.7 

-แผนพัฒนาคณะ 

39. มีการเขียนและผลิตเอกสารคําสอน/ตํารา/

หนังสือ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

40. มีการผลิตหรือปรบัปรุง E-Learning มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 2.6 : เผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการใชประโยชน 

41. รอยละของผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 59.91 93.21 55 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ 

-สมศ.5 

-สกอ.2.3 (คณะ) 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

42. รอยละของบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 171.17 209.05 30 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-สกอ.4.2 (หลักสูตร) 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

43. รอยละของผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 

รอยละ 12.61 13.57 10 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ 

-สมศ.6 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

44. มีการสงเสริมการใหอาจารยและบุคลากรเขา

แขงขันหรือประกวดดานตาง ๆ เพื่อสราง

ชื่อเสียงใหกับคณะฯ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 2.7 : สรางกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบยีนสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบัตร 

45. จํานวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ            

อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 3 2 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 ดานบริการวชิาการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งใหชมุชน และสังคมผานการใหบริการทางวชิาการโดยอาศัยฐานความรูเชีย่วชาญของคณะฯ 

เปาประสงค 4 : สงเสริมการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนหรือสรางความเขมแขง็ใหชมุชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

กลยุทธ 3.1 : จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจาํปของคณะฯ ทีม่ีการบูรณาการการเรยีนการสอนและการวจิัย 

46. รอยละโครงการบริการวิชาการที่ใช         

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตอ

โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 100 100 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 5 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 3 คณะ 

-สมศ.8 

-แผนพัฒนาคณะ 

47. รอยละโครงการบริการวิชาการขามศาสตร

ภายในมหาวิทยาลยั/ภายในประเทศ/รวมกับ

หนวยงานตางประเทศ 

รอยละ 75 12.50 5 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 3.2 : พัฒนาระบบกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวชิาการไปใชประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการของชมุชนอยางตอเนื่อง 

48. ประโยชนที่ไดรับจากการดาํเนินโครงการ  ของ

ผูเขารวมโครงการ 

ระดับที่ 1  สามารถนําความรูไปประยกุต 

ใชไดในชีวิตประจําวันได 

ระดับที่ 2  สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา

ศักยภาพของทองถิ่น ชุมชนไปสูการ

แขงขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

ระดับที่ 3  สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอด

เชิงพาณิชยได 

ระดับ 3 3 3 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

49. จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมที่สรางประโยชน

ตอชุมชนและสังคม 

โครงการ 16 19 17 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 3 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

50. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท่ีดาํเนินการ

เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

โครงการ 16 18 5 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

51. รอยละของผูรบับริการมีความพึงพอใจโดยรวม รอยละ 87.80 88.49 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

52. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา/

แกไขปญหาและเสรมิสรางความเขมแข็งหรือมี

การเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

สงเสริมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแกสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาต ิ

รอยละ 88.89 81.25 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 3.3 :  จดัใหมีการจัดการองคความรู (KM) วิธีปฏบิัตทิี่ดีเกีย่วกับโครงการบริการวิชาการที่ใชบูรณาการกบัการเรยีนการสอนและการวิจยั

ตอเนื่อง 

53. จํานวนโครงการจัดการองคความรู (KM) โครงการ N/A N/A 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 : เปนผูนําในการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค 5 : สงเสริมการจดักิจกรรมที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

กลยุทธ 4.1 : สงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสรางเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรม 

54. มีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ในการ

อนุรักษ พัฒนา สบืสาน วัฒนธรรมประเพณี 

และสงเสรมิการนําองคความรูทาง ดาน

วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีไปใชในการ

อนุรักษศลิปะ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 



 

 
21 

ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

55. จํานวนโครงการทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม โครงการ 26 50 5 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

56. จํานวนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่

สอดคลองกับประเพณีและวิถีไทย 

กิจกรรม 15 29 15 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

57. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษในการ

อนุรักษศลิปะและวัฒนธรรม 

โครงการ N/A 1 0  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

58. จํานวนรางวัลระดบัชาติ/นานาชาติที่ศิษยเกา 

นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรบัใน

การเสริมสรางเอกลักษณดานศลิปวัฒนธรรม 

รางวัล 1 4 0 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 6 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ 

 

กลยุทธ 4.2 : สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือและการแลกเปลีย่นทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

59. จํานวนเครือขายความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เครือขาย 1 2 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

เปาประสงค 6 : สงเสริมงานวิจยัที่บูรณาการกบัศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ 4.3 :  จดัใหมทีุนสนบัสนุนงานวิจัยที่สงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยุกตใชในการ

อนรุักษศิลปวัฒนธรรม 

60. จํานวนเงินทุนวิจัยที่สนับสนุนการคนควา/

และ/หรือที่บูรณาการกับการอนุรักษณ

ศิลปกรรม 

บาท 

 

1,817,241.67 6,160,563.88 75,000 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ 

กลยุทธ 4.4 :  จดัใหมีการจัดการองคความรู (KM) วิธีปฏบิัตทิี่ดีเก่ียวกับงานวิจัยที่สงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไป

บูรณาการเพื่อประยุกตใชในการอนรุักษศิลปวัฒนธรรม 

61. จํานวนโครงการจัดการความรู (KM) โครงการ 

 

N/A N/A 0 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ 

กลยุทธ 4.5 :  สนบัสนุนการหาทุนวิจยัที่สงเสรมิการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบรูณาการเพื่อประยุกตใชในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมจากแหลงเงินภายนอก และในลักษณะที่เปน Matching Fund 

62. มีแนวทางในการสนับสนุนการหาทุนวิจยัท่ี

สงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพ่ือประยกุตใชใน

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจากแหลงเงินภาย 

นอก และในลักษณะที่เปน Matching Fund 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ 

กลยุทธ 4.6 : สงเสริมใหมีการบรูณาการงานวิจัยดานศลิปวัฒนธรรมทั้งในระดับนักศกึษาและอาจารย 

63. มีการบูรณาการงานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 ดานการบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจดัการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 7 : มุงเนนระบบการบริหารจัดการที่ดี และจดัหารายไดใหเพียงพอสําหรับการปฏบิัตติามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศนที่

ไดวางไว 

กลยุทธ 5.1 : สงเสริมใหมีความตระหนักรูและการมีจิตสํานึกในการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงานภายในคณะฯ อยางรูคณุคา 

64. มีการดําเนินการใหมีความตระหนกัรูและการ

มีจิตสํานึกในการใชงบประมาณและทรพัยากร

ของหนวยงานภายในคณะฯ อยางรูคุณคา 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ 

กลยุทธ 5.2 : สงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมในทุกระดบั 

65. รอยละของหนวยงานที่บรรลุเปาหมายการ

บริหารจัดการตามแผนปฏบิัติราชการของ

หนวยงานไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละ  100 100 90 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 7 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

66. มีการบริหารความเสี่ยงตอปจจัยเส่ียงทีม่ ี 

ผลกระทบตอการดาํเนินงานตามพันธกจิของ

คณะ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-สกอ.2.8 (ใหม) 

67. มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-สกอ.2.8 (ใหม) 

68. รอยละของแผนงานประจําปที่ไดดําเนินการ รอยละ 100 98.92 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

69. รอยละของบุลคากรมีความพึงพอใจในการ

บริหารจัดการ 

รอยละ 75.96 77.51 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 5.3 : ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 

70. จํานวนโครงการที่หารายได โครงการ 43 38 5 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 5.4 : จัดทําฐานขอมูลและปรบัปรุงระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพื่อการบริหารและการเงิน 

71. รอยละของงบประมาณที่ใชในการดาํเนินการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตองบประมาณ

ทั้งหมด 

รอยละ 0.34 0.87 0.10 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 8 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

72. จํานวนระบบที่ไดรับการปรับปรุง จํานวน 2 1 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

73. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

รอยละ 79.70 77.71 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 8 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 5.5 : จัดใหมีการบริหารเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะฯ ที่โปรงใส และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

74. มีระบบการบริหารเงนิกองทุนเพื่อการพฒันา

คณะฯ ที่โปรงใส และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ 

 

กลยุทธ 5.6 :  จดัใหมีการวิเคราะหเงนิกองทุนและเงินรายไดสะสมเพื่อใหเกดิความมั่นคงในการดําเนนิงานของคณะฯ และเตรยีมความพรอมใน

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากบั 

75. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรการเงนิ 

รอยละ  100 100 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 9 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

76. รอยละของการเบิกจายคาใชจายเงิน

งบประมาณ  

รอยละ N/A 101.76 90  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

77. รอยละของดอกผลที่ไดจากการลงทุน  รอยละ N/A 0.96 0.80  -แผน 59 มศก. 

(ตัวบงชี้ใหม) 

เปาประสงค 8 : สงเสริมและสนับสนุนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการทาํวิจัยและปรบัปรงุสภาพแวดลอมทางกายภาพใหรมรื่นนาอยู 

และเหมาะสมกับการปฏิบตังิาน 

กลยุทธ 5.7 : พัฒนาสภาพแวดลอมของคณะฯ ใหเปนแหลงเรยีนรูและความคิดสรางสรรค 

78. รอยละความพึงพอใจตอแหลงเรยีนรู รอยละ 81.20 80.20 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 3 มศก.

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

79. รอยละของหนวยงานที่มีคะแนนประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอแหลงเรียนรูของ

หนวยงาน/มหาวิทยาลยัไมนอยกวา 3.51 

รอยละ 4.06 4.01 3.51 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 3 มศก.

 

80. จํานวนโครงการสงเสริมความรูเร่ืองการ

ปองกันอุบัติเหตุและยาเสพติด 

โครงการ 15 15 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผน4ป มศก. 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

กลยุทธ 5.8 : จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและระบบสารสนเทศใหมีความเหมาะสมตอความตองการของนักศึกษาและบุคลากร 

81. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้น หรอืพัฒนาให

ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา 

แหลง 1 3 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 3 มศก.

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 

เปาประสงค 9 : สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะฯ ไดเขารวมฝกอบรมหรือเขารวมสมัมนาทัง้ในและตางประเทศ 

กลยุทธ 6.1 : พัฒนาบุคลากรใหเปนมอือาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 

82. รอยละของบุคลาการสายวิชาการที่เขารวม

อบรม/สัมมนาทางวิชาการ 

รอยละ  82.88 80.91 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

83. รอยละของบุคลาการสายสนบัสนุนที่ไดรับการ

อบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู 

รอยละ  89.33 73.33 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

84. รอยละอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการสอน

และวิชาการ 

รอยละ  32.43 10 5 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

85. รอยละของอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการ

สอนและการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

รอยละ 30.36 10 20 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ 

86. รอยละของอาจารยประจาํที่เขารวมประชุม

วิชาการและหรือนาํเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

รอยละ  48.65 63.64 45 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

กลยุทธ 6.2 : จัดใหมีคูมือการพัฒนาทกัษะและการปฏิบตังิานใหกบับุคลากรทุกระดับ 

87. มีคูมือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงาน

ใหกับบุคลากรทุกระดับ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

 

กลยุทธ 6.3 : สงเสริมใหบคุลากรมีการขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

88. จํานวนผูไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คน 2 4 1 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 7 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ 

-แผนพัฒนาคณะ 

89. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 54.05 57.92 50 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ 

-สกอ.1.3 (คณะ) 

-แผน4ป มศก. 

กลยุทธ 6.4 : สงเสริมใหบคุลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 

90. รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดบั

ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 

รอยละ 72.97 72.85 65 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 7 มศก.

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ 

-สกอ.1.2 (คณะ) 

-แผน4ป มศก. 

-แผนพัฒนาคณะ 

91. มีการสนับสนุนอาจารยประจําที่ไดรับทนุไป

ศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ 

มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

ยุทธศาสตรที่ 7 : สงเสริมภาพลักษณของคณะฯ และบุคลากรในคณะฯ 

เปาประสงค 10 : สงเสริมการประชาสมัพนัธผานสื่อตาง ๆ 

กลยุทธ 7.1 :  สรางความรับรูในภาพลักษณและการยอมรับในมาตรฐานการจัดการเรยีนการศึกษาของคณะฯ 

92. มีแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกประจาํป มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 

93. มีการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ

อยางนอยรอยละ 80 

รอยละ 88.88 100 80 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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ตัวบงชี ้  หนวยนับ 
Based Line เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
2558 2559 2560 

กลยุทธ 7.2 :  จดัทําสื่อประสมเพื่อเผยแพรขอมูลของคณะฯ ผานทางเครือขายสารสนเทศ 

94. จํานวนโครงการเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

คณะฯ 

โครงการ 3 2 2 ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-ยุทธศาสตรที่ 7 คณะ 

กลยุทธ 7.3 :  จดัทํารายงานเชงิวิชาการประจําปของคณะฯ เพื่อเผยแพรแกหนวยงานภายนอก 

95. มีการเผยแพรขาวสารขอมูลตามชองทางตาง ๆ มี/ไมม ี ม ี ม ี ม ี ผูบริหารคณะฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

-แผนพัฒนาคณะ 
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สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรางสรรค และมีความรับผดิชอบตอสังคม 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 1 : มุงเนนการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และพฒันาระบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

กลยุทธ 1.1 :   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อสรางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มาตรการที่ 1.1.1   

สงเสริมใหมีหลักสูตร

ที่ไดมาตรฐาน TQF 

และหลักสูตรเชิง

บูรณาการที่

สอดคลองตาม 

1. รอยละของ

หลักสูตรที่ไดรับการ

ปรับปรงุ พัฒนาตาม

มาตรฐานคณุวฒุิ

การศกึษาแหงชาติ 

(TQF) 

รอยละ 100 100 100 100 
 

-แผน4ป มศก. : 100 

-แผนพัฒนาคณะ : 90 

-แผน4ป คณะ : 100 

1. โครงการพัฒนาหลกัสูตร

ใหมใหสอดคลองกบั

มาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ 

- 175,000 125,000 รองคณบดฝีายวิชาการ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

ทคโนโลยีชีวภาพ 

มาตรฐาน

ระดับชาติและ 

2. ประเมินหลักสูตร

ทุกหลักสูตรใหผาน  

หลักสูตร 19 22 22 22  

 

1.1 งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- 35,000 45,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

นานาชาติ เกณฑการประเมิน 5 

ขอแรกและอยางนอย 

    -แผนพัฒนาคณะ : 22 

-แผน4ป คณะ : 22 
1.2 คาใชจายในการ

ปรับปรงุหลักสูตร 

- 60,000 - หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 รอยละ 80 ของ 

ตัวบงช้ี 

     1.3 พัฒนาหลักสูตร

ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

- 50,000 50,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       2. โครงการสงเสรมิ

ประสบการณการจัดการ

เรียนการสอน 

- 30,000 - หัวหนาภาควิศวกรรม

เคม ี

       2.1 กิจกรรมที่

เกี่ยวของกบัแผนงาน

ประกันคุณภาพการศกึษา 

- 30,000 - หัวหนาภาควิศวกรรม

เคม ี

มาตรการที่ 1.1.2  

พัฒนาหลักสูตรให

เปนภาษาอังกฤษ 

3. มีการดําเนินการ

เปดหลักสูตรใหม

ระดับปรญิญา 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 

 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

3. โครงการพัฒนาหลกัสูตร

ที่สอดคลองกบัความ

ตองการของประเทศ 

- - 320,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

ทั้งหลักสูตรที่เปด

ใหมและหลักสูตร

เดิมเพือ่ตอบสนอง 

บัณฑิตและระดับ

บัณฑิตศกึษาไดตาม

แผน 

    -แผน4ป คณะ : ม ี 3.1 การเตรียมความ

พรอมสูความเปนนานาชาต ิ

- - 320,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

ความตองการของ

สังคมและภูมิภาค

อาเซียน 

4. รอยละของ

หลักสูตรสรางสรรค

แบบบรูณาการ  

รอยละ N/A 1 1 1 

 

-แผน4ป มศก. : 2 

     

มาตรการที่ 1.1.3  

พัฒนาหลักสูตร

สรางสรรคเชิง

บูรณาการที่สงเสรมิ

ใหผูเรียน ม ี

และ/หรือมกีาร 

Joint degree  

รวมกับมหาวทิยาลัย

อื่นตอหลกัสูตร

บูรณาการทั้งหมด 

   -แผน4ป คณะ : 1      

ความคิดสรางสรรค

และนําไปใช

ตอบสนองความ

ตองการของสงัคม

ไดจริง 

5. รอยละของ

หลักสูตรเชิง

สรางสรรคทีเ่พิ่มข้ึน 

(Joint degree/

หลักสูตรบูรณาการ) 

 

   

 

N/A N/A 0 0 

 

-แผน มศก.(ตัวบงช้ีใหม) : 0 

 

     

 6. มีการดําเนินการ

ใหหลักสูตรมลีักษณะ

เชิงสรางสรรค 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 

 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

กลยุทธ 1.2 :   เผยแพรเอกลักษณของหลักสูตรของคณะฯ ใหแกสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อกอใหเกิดความเชือ่ม่ันกับคุณภาพของบัณฑิตของคณะฯ 

มาตรการที่ 1.2.1  

จัดใหมรีะบบการ

ติดตามและประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตาม 

กรอบมาตรฐาน 

7. รอยละบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

 

รอยละ 90.10 90.53 88.92 85 
 

-ยุทธศาสตรที่ 1 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ : 80 

-แผนพัฒนาคณะ : 85 

-แผน4ป คณะ : 85 

4. สงเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษา/

ประเมินผลและพฒันา

คุณภาพบัณฑิต 

- 340,000 320,000 รองคณบดฝีายประกันฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หลักสูตร 8. รอยละของ

บัณฑิตที่ไดงานทําตรง

สาขาวิชาที่สําเรจ็

การศกึษา 

รอยละ 68.29 67.63 64.54 85 

 

-แผนพัฒนาคณะ : 85 

-แผน4ป คณะ : 85 

    หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา   

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

 9. รอยละของบัณฑิต 

ที่ไดรับเงินเดือนเริม่ตน

เปนไปตามเกณฑ

(15,000 บาทตอเดือน) 

รอยละ 67.03 81.54 84.63 85 

 

-แผนพัฒนาคณะ : 85 

-แผน4ป คณะ : 85 

    หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

 10. รอยละความ 

สําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน

ติดตามและประเมิน

คุณภาพบัณฑิต 

รอยละ 100 100 100 85 
 

-แผน4ป มศก. : 85 

-แผนพัฒนาคณะ : 75 

-แผน4ป คณะ : 80 

4.1 สงเสริมการ

ประกันคุณภาพการศกึษา/

ประเมินผลและพฒันา

คุณภาพบัณฑิต 

- 110,000 - รองคณบดฝีายประกันฯ 

มาตรการที่ 1.2.2  

ติดตามและประเมิน

คุณภาพบัณฑิตของ

บัณฑิตปรญิญาตรี

ตามผลการพฒันา 

11. คุณภาพของ

บัณฑิตปรญิญาตรี โท 

และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิะดับ

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

คะแนน

ประเมิน 

4.20 4.62 4.73 4.35 
 

-ยุทธศาสตรที่ 1 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ : 4.00 

-แผน4ป มศก. : 85 

-แผนพัฒนาคณะ : 4.00 

4.2 โครงการติดตาม

ภาวะการไดงานทําและความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตของ

บัณฑิตที่สําเรจ็การศกึษาใน   

ปการศึกษา 2559 

- - 30,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

บัณฑิตตาม      -แผน4ป คณะ : 4.00 4.3 การประกัน - 20,000 110,000 หัวหนาภาควิชา 

อัตลักษณของคณะฯ 12. คุณภาพของ คะแนน 3.81 4.44 4.50 3.96 คุณภาพ    เทคโนโลยีอาหาร 

 บัณฑิตปรญิญาตรีตาม

ผลการพฒันาบัณฑิต

ตามอัตลักษณของ 

ประเมิน    
 

-ยุทธศาสตรที่ 2 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ : 3.90 

-แผน4ป มศก. : 4.00 

4.4 โครงการการ

เตรียมความพรอมการ

ประกันคุณภาพ 

- 15,000 10,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 มหาวทิยาลัย     -แผนพัฒนาคณะ : 4.00 

-แผน4ป คณะ : 3.90 
4.5 โครงการสมัมนา

พัฒนาหลักสูตร (งาน

ประกันคุณภาพการศกึษา)  

- 135,000 90,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       4.6 โครงการติดตามและ

ประเมินผลการไดงานทําและ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศกึษาในป

การศกึษา 2558 (การประกัน

คุณภาพการศึกษา) 

- - 10,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       4.7 โครงการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตของภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

- 50,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       4.8 โครงการเตรียม

ความพรอมการประกัน

คุณภาพ 

- 10,000 70,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

กลยุทธ 1.3 :   สอดแทรกแนวคิดเพื่อสรางความตระหนักรูของนักศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงประชาคมอาเซียนและสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มาตรการที่ 1.3.1  13. มีการจัดการเรียน มี/ไมม ี มี มี มี มี 5. งานจัดการศึกษาคณะฯ - 54,736,000 83,924,200 รองคณบดฝีายวิชาการ 

สงเสริมใหมีการ

จัดการเรียนการ 

การสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

     

-แผน4ป คณะ : มี 
5.1 งานสนับสนุนการ

จัดการศึกษาคณะฯ 

- 21,682,730 4,901,230 รองคณบดฝีายวิชาการ 

สอนทีเ่นนผูเรียน

เปนสําคัญ 

      5.2 งานจัดการศึกษา

ภาควิชาวทิยาการและ

วศิวกรรมวัสดุ คณะฯ 

- 5,021,000 5,375,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       5.3 งานจัดการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ปงบประมาณ 2560 

- 3,043,640 4,463,430 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       5.4 งานจัดการศึกษา - 4,669,600 1,242,800 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยชีีวภาพ 

       5.5 โครงการงานจัด

การศกึษาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

- 6,300,000 10,945,300 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       5.6 งานจัดการศึกษา

ของภาควิชาวศิวกรรม 

เครื่องกล 

- 18,537,000 22,092,500 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       5.7 งานจัดการศึกษา - 6,388,400 10,134,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       6. โครงการสงเสรมิ

ประสบการณการจัดการ

เรียนการสอน 

- 4,171,200 725,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       6.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดการดาน

การเรียนการสอนของ

ภาควิชาวทิยาการฯ ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- 1,200,000 600,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       6.2 โครงการพี่ติวนอง - - 5,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

       6.3 โครงการปรับพ้ืน

สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 

ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

- - 120,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       6.4 โครงการความรู

จากพีสู่นอง 

- 20,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       6.5 กิจกรรมที่เก่ียวของ

กับแผนงานจัดการศึกษา 

- 2,951,200 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

กลยุทธ 1.4 :   พัฒนาระบบการจัดกจิกรรมนักศึกษาแบบ PDCA เพื่อเปนการสรางทักษะการทํางานแบบมืออาชีพที่ปรับตัวไดดี 

มาตรการที่ 1.4.1  

เพื่อสงเสรมิการ

จัดกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อสราง 

14. โครงการสงเสรมิ

ใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพแก

นักศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

7. โครงการ/กิจกรรมที่

สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

   ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 

ทักษะการทํางาน

แบบมืออาชีพ 

15. รอยละความ    

สําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

พัฒนากิจการนักศกึษา 

รอยละ N/A 80.95 83.80 15 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 15 

-แผน4ป คณะ : 15 

     

กลยุทธ 1.5 :   เชิญอาจารยชาวตางประเทศเปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาในหลักสูตรและสนับสนุนใหนักศึกษาชั้นปท่ี 4 สอบวัดความรูดานภาษาตางประเทศ 

มาตรการที่ 1.5.1  

สงเสริม สนบัสนุน

การพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตงิานของ

บัณฑิตเพ่ือการ

ทํางานในประเทศ

และอาเซียน 

16. มีการเชิญผูทรง 

คุณวุฒิจากภายนอกที่

มีประสบการณดาน

วชิาการและวชิาชีพที่

ทันสมัยมาบรรยาย

พิเศษหรอืเปนอาจารย

พิเศษ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

 

8. โครงการการสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาทกัษะ

ดานภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา 

- 565,000 400,000 ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/

หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 1.5.2  

สงเสริม สนบัสนุน 

การพัฒนาทักษะ 

และผลการเรียนรู

ดานภาษาอังกฤษ 

17. รอยละของ

นักศึกษาที่สอบผาน

เกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศ  

รอยละ N/A N/A N/A 50 
 

-ยุทธศาสตรที่ 1 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ : 75 

-แผน4ป คณะ : N/A 

    วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

ของนักศึกษา (exit-exam)      8.1 พัฒนาทักษะ - 200,000 - ผูชวยคณบดีฝายกิจการ 

 18. รอยละของ รอยละ 70.36 86.72 89.45 75 ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา    นักศึกษาฯ 

 นักศึกษาที่สอบผาน

เกณฑการทดสอบ

ความรูภาษาอังกฤษ 

     

-แผน4ป มศก. : 80 

-แผน4ป คณะ : 75 

8.2 โครงการสงเสรมิ

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี

ดวยการสอบ TOEIC จํานวน 

25,000 บาท และโครงการ

สงเสริมการพัฒนาภาษา 

อังกฤษของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาดวยการสอบ 

TOEIC จํานวน 15,000 บาท 

- 40,000 - หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       8.3 โครงการ

สนับสนุนการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

- 30,000 - หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       8.4 กิจกรรมการพฒันา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปรญิญาตรีดวยการสอบ

ของสถาบัน AUA 

- - 80,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       8.5 โครงการ

หลักสูตรเตรียมความพรอม

ในการทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

- 290,000 170,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       8.6 โครงการเตรียม

ความพรอมนักศึกษาเพ่ือ

สอบภาษาอังกฤษ 

- - 150,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       8.7 โครงการ Poster 

Presentation of Senior 

Project in Chemical 

Engineering 

- 5,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

เปาประสงค 2 : มุงเนนความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัยกับหนวยงานระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ 1.6 :   สนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาและกิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีเพิ่มทักษะความสามารถในการแขงขนัระดับสากลใหกับนักศึกษา 

มาตรการที่ 1.6.1  

สนับสนุนการจัด

โครงการ/กิจกรรม

ดานการสงเสรมิ

ความคิดสรางสรรค 

คุณธรรม จริยธรรม

19. จํานวนนักศึกษา

หรือศิษยเกาที่ไดรบั

การประกาศเกียรติ

คุณยกยองในดาน

วชิาการ วชิาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม 

คน 

 

35 26 40 15 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 15 

-แผน4ป คณะ : 15 

9. โครงการ/กิจกรรมที่

สงเสริมและสนบัสนุนให

นักศึกษามีความคดิ

สรางสรรค คุณธรรม 

จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

- 915,000 1,597,500 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาและองคกร

สัมพันธ/ 

ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาและ

กิจการพิเศษ/หัวหนา



 

 
30 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

และความรับผิดชอบ

ตอสังคม 

หรือรางวลัทาง

วชิาการหรือดานอื่นที่

เกี่ยวของกบัคุณภาพ

บัณฑิตในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ

ภาควิชาวทิยาการและ

วศิวกรรมวัสด/ุ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา 

 20. รอยละของ

กิจกรรมที่สงเสรมิ

ความคิดสรางสรรค

คุณธรรมจริยธรรมตอ

จํานวนกิจกรรม

นักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 

 

50.82 30.36 25 20 
 

-แผน4ป มศก. : 35 

-แผนพัฒนาคณะ : 40 

-แผน4ป คณะ : 40 

    เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา 

 21. จํานวนนักศึกษา

แลกเปลี่ยนทั้ง 

Inbound และ 

คน N/A 6 7 2 
 

-แผน มศก.(ตัวบงช้ีใหม) : 2 

    วศิวกรรมเคมี/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 Outbound      9.1 พัฒนากิจกรรม - 150,000 - รองคณบดฝีายกิจการ 

 22. สัดสวนของ

นักศึกษาตางชาต ิ

สัดสวน N/A N/A - 0 

 

นักศึกษาใหมีความคิด

สรางสรรคและจิตสาธารณะ 

   นักศึกษาฯ 

 ตอนักศึกษาทั้งหมด     -แผน มศก.(ตัวบงชี้ใหม) : 0 9.2 โครงการกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะ

ดานตาง ๆ 

- 150,000 430,000 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 

       9.3 กิจกรรมเนื่องใน

วนัเฉลิมพระกียรติฯ 

- 50,000 - ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 

  

 

     9.4 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษา 20,000.-  

โครงการถวายเทียนพรรษา 

5,000.-  

โครงการสงเสรมิคณุธรรม

จริยธรรมเนื่องในวัน     

วสิาขบูชา 5,000.-  

โครงการเตรียมความพรอม

เพื่อเขาสูการฝกงานภาค 

ฤดูรอน 5,000.-  

โครงการเพือ่นติวเพื่อน 

5,000.- 

โครงการฝกฝนทกัษะ Best 

Practice 15,000.- 

โครงการกีฬาสมัพันธ 

MATSE 30,000.- 

โครงการ MATSE รวมใจ

อนุรักษธรรมชาติ 120,000.- 

โครงการนอมใจไหวครู 

5,000.- 

โครงการกีฬาสานสัมพันธวัสดุ

เกมส 5,000.- 

โครงการฝกอบรมระบบ

มาตรฐาน ISO 20,000.-

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝกงาน 15,000.-โครงการ

เจาของกิจการพูดคุยกับ

นักศึกษา 20,000.- 

โครงการ NDT 20,000.- 

- 30,000 260,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       9.5 โครงการกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะ

ดานตาง ๆ 

- 190,000 287,500 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       9.6 โครงการกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะ

ดานตาง ๆ 

- 25,000 - หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       9.7 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

- - 10,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       9.8 โครงการกิจกรรม

นักศึกษา 

- 165,000 90,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       9.9 โครงการคายอาสา

พัฒนาชนบท 

- 30,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       9.10 กิจกรรมชุมนมุ - - 400,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       9.11 โครงการกีฬานอง

พี่ 15,000.- 

- 35,000 - หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมเคม ี
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

โครงการบําเพ็ญประโยชน

นอกสถานที่ 15,000.- 

โครงการธรรมะเพ่ือ

ความสําเรจ็ในการ ศึกษา 

3,000.- 

       โครงการตอนรบับัณฑิต 

2,000.- 

    

       9.12 โครงการกิจกรรม

วนัข้ึนปใหม 15,000.- 

โครงการ Bye Nior 15,000.- 

- 30,000 - หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมเคม ี

       9.13 โครงการอนุรกัษ

ธรรมชาติฯ 

- 50,000 80,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       9.14 โครงการปฐมนิเทศ/

โครงการยินดีบัณฑิต 

- 10,000 40,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       10. สนับสนุนใหนักศึกษา

เขารวมการแขงขัน 

- 120,000 25,000 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       10.1 กิจกรรมเชิดชู

เกียรตผิูสรางช่ือเสียงใหกบั

คณะฯ 

- - 10,000 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาฯ 

       10.2 โครงการสงเสรมิ

พลังเพื่อชิงชัยใน FoSTAT-

Nestle Quize Bowl 

- - 15,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       10.3 โครงการสงเสรมิ

การนําเสนอผลงานวจิัย

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี

ตามหัวของานวจิัยภายใต

คําปรึกษาของอาจารย

ประจําภาควิชาวิทยาการฯ 

- 100,000 - หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       10.4 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาภาควิชา

วศิวกรรมเคมี ดานวชิาการ 

- 20,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       11. ทุนการศกึษา - 4,712,000 3,751,600 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมเคมี/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       11.1 ทุนการศกึษา - 115,000 85,000 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ 

       11.2 งานทุนการศกึษา - 230,000 1,950,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       11.3 ทุนการศกึษา - 1,062,000 680,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       11.4 ทุนการศกึษา - 230,000 30,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       11.5 โครงการ

ทุนการศกึษา ทุนนําเสนอ

ผลงาน ทุนผูชวยอาจารย 

- 410,000 350,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       11.6 ทุนเรียนดี 

ทุนการศกึษา ทุนขาดแคลน

ทุนทรัพย ทุนระดับบัณฑิต 

- 1,200,000 631,600 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

ศึกษา และทุนการศึกษาอื่น ๆ 

       11.7 โครงการทุนการ 

ศึกษาสําหรบันักศกึษาทีเ่ขา

ศึกษาในระดับมหาบัณฑิต

และระดบัดุษฎบีัณฑิต สาขา 

วชิาวศิวกรรมเคมี 700,000.- 

- 1,200,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       โครงการทุนผูชวยสอนสําหรบั

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาวศิวกรรมเคมี 

500,000.- 

    

       11.8 กิจกรรมที่

เกี่ยวของกบัแผนงาน

ทุนการศกึษา 

- 165,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       11.9 ทุนการศกึษา - 100,000 25,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

กลยุทธ 1.7 :   สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการและวจิัยของนักศึกษาในระดับนานาชาต ิ

มาตรการที่ 1.7.1 

สรางโอกาสและเพิ่ม

ชองทางในการ

สนับสนุนนักศึกษา 

23. รอยละของ

นักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาที่เขารวม

ประชุมวชิาการระดับ 

รอยละ N/A 12.81 16.09 10 
 

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ : 10 

-แผน4ป คณะ : 10 

12. โครงการสนับสนุนหรอื

สงเสริมการทําวิจัย และการ

นําเสนอผลงานวจิัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- 794,500 794,500 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ใหไดรับการยกยอง นานาชาติ      12.1 โครงการพัฒนา - - 2,620,000 หัวหนาภาควิชา 

หรือเปนที่ยอมรับ

แกสังคมภายนอก 

24. ผลงานของ

ผูสําเรจ็การศกึษา 

รอยละ 87.50 63.69 73.53 40 

 

บัณฑิตศกึษาศิลปากรสูความ

เปนเลิศทางการวิจัยฯ 

   วทิยาการฯ 

 ระดับบัณฑิตศึกษาที่

ไดรับการตพิีมพหรือ

เผยแพร 

    -แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 40 
12.2 โครงการสมัมนา

วชิาการระดับนานาชาต ิ

สําหรับหลักสูตรปริญญาเอก 

- - 30,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 25. กิจกรรมดาน กิจกรรม 1 12 2 1 นานาชาติ     

 วชิาการ/งานวิจัยที่มี

ความรวมมือกบั

ประเทศในอาเซียน 

     

-ยุทธศาสตรที่ 1 คณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 1 

12.3 โครงการ

สนับสนุนการทําวจิัย

นักศึกษาระดับปรญิญาโท 

- 500,000 400,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 หรือประเทศนอกกลุม

อาเซียน 

     12.4 โครงการสนับสนุน

การนําเสนอผลงานวจิัยหรือ

เขารวมประชุมวชิาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวทิยาการฯ 

- 200,000  หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       12.5 โครงการสนับสนุน

การนําเสนอผลงานวจิัยหรือ

เขารวมประชุมวชิาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

- 40,000 - หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

กลยุทธ 1.8 :   สงเสริมความรวมมือในรูปแบบเครือขายหนวยงานและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางานดานวิชาการและวิจัย ทั้งในประเทศและระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 

มาตรการที่ 1.8.1  

สรางความรวมมือ

ทางวชิาการกับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

ช้ันนําใน Asean 

และเอเชียในการ 

เปดหลักสูตรรวมกัน 

26. จํานวนขอตกลง/

ความรวมมือทาง

วชิาการ (MOU) กับ

สถาบันอุดมศึกษาทีม่ี

ผลในทางการจัด

การศกึษา 

ฉบับ 4 5 11 1 
 

-แผน4ป มศก. : 3 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : 3 

13. โครงการเสรมิสราง

ความรวมมือทางวชิาการ

กับหนวยงานอื่นทั้งในและ

ตางประเทศ 

- 100,000 620,000 คณะผูบรหิาร/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

มาตรการที่ 1.8.2 27. จํานวนขอตกลง/ ฉบับ N/A N/A 5 1 13.1 พัฒนาความ - 50,000 - คณะผูบรหิาร 

สรางเครือขาย

กิจกรรมนักศกึษา 

ความรวมมือทาง

วชิาการ (MOU) กับ 

     

-แผน มศก.(ตัวบงช้ีใหม) : 1 
รวมมือกบัหนวยงานอื่นทั้ง

ในและตางประเทศ 

    

ระดับประเทศ

และอาเซียน 

สถาบันอุดมศึกษาที่

อยูใน OS Ranking 

     13.2 การสราง

เครือขายในตางประเทศ 

- - 600,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

มาตรการที่ 1.8.3 

ขยายพื้นที่การ 

28. จํานวนหนวยงาน

ภายนอกที่มีความ 

ฉบับ N/A N/A 4 1 13.3 โครงการ

ขอตกลง MOU 

- 45,000 20,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ศึกษาและเตรียม

ความพรอมดาน

ตางๆ เพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคม

อาเซียน 

รวมมือและมีกจิกรรม

ในระดับนานาชาติ 

(Active MOU) 

    -แผน มศก.(ตัวบงช้ีใหม) : 1 13.4 กิจกรรมที่

เกี่ยวของกบัแผนงานเตรียม

ความพรอมสูความเปน

นานาชาติ 

- 5,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       14. การจัดกจิกรรมตาม

ขอตกลง MOU 

- 1,235,370 850,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       14.1 โครงการ Biot 

Game  

- 20,000 - หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       14.2 การพัฒนาคณะฯ 

ดานวชิาการไปสูนานาชาติ/

ประชุมวชิาการ STISWB 

- 365,370 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

       14.3 โครงการจัดประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ The 

Ninth International 

Conference on Science, 

Technology and  

- 850,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       Innovation for  

Sustainable Well-Being 

(STISWB IX 2017) 

    

       14.4 โครงการ

แลกเปลี่ยนนกัศึกษากับ

สมาพันธรัฐสวสิ 

- - 100,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       14.5 โครงการ

แลกเปลี่ยนนกัวิจัยระยะสั้น 

- - 600,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       14.6 โครงการ 

Franco-Thai 

- - 150,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

กลยุทธ 1.9 :   พัฒนาสมรรถนะศิษยเกา เพื่อรองรับการทํางานท่ีเปนที่ยอมรับและการปรับตัวในการประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน 

มาตรการที่ 1.9.1  

พัฒนาความสัมพันธ

กับศิษยเกาเพ่ือ

เสริมสรางชอง 

29. รอยละกิจกรรม

สงเสริมประสบการณ

และทักษะใหกับ

นักศึกษาเพื่อเตรียม 

รอยละ 29.51 17.86 18.38 5 
 

-แผน 4ป มศก. : 8 

-แผน 4ป คณะ : 10 

15. โครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 

- 50,000 6,000 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

ทางการสรางโอกาส

ใหกับรุนนอง 

ความพรอมสูการ

ทํางานตอจํานวน 

     15.1 โครงการปจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

- 40,000 - รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ 

มาตรการที่ 1.9.2 

สรางสัมพันธที่ด ี

กิจกรรมนักศกึษา

ทั้งหมด 

     15.2 โครงการปจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

- 10,000 6,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

กับศิษยเกาและ

ระดมทุนจากศิษย

เกาเพือ่สนับสนุน

กิจการของคณะฯ 

      16. โครงการศษิยเกา

สัมพันธ 

- 75,000 250,000 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       16.1 โครงการคนืสู

เหยา 

- 70,000 - รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ 

       16.2 สรางเครือขาย

ศิษยเกาและองคกรสัมพันธ 

- - 200,000 รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ 

       16.3 โครงการ

กิจกรรมสานสัมพันธศิษย

เการะดบัภาควิชาและระดับ

หลักสูตร 

- 5,000 10,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       16.4 โครงการจัดทํา

เวบไซตเพือ่สรางโอกาส

ใหกับรุนนอง 

- - 10,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       16.5 โครงการรวมใจ 

ECS 

- - 30,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       17. โครงการพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตงิานของบัณฑิต

เพื่อการทํางาน 

- 147,000 360,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       17.1 โครงการอบรมการ

ใชโปรแกรม Excel การใช

โปรแกรมเชิงสถิตสิําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

20,000.- 

- 40,000 - หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       โครงการอบรมการใชงาน

โปรแกรมสําหรับการทํางาน 

ในอนาคตระดับปริญญาตรี 

20,000.- 

    

       17.2 โครงการ

บรรยายพิเศษโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

- 50,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       17.3 โครงการสมัมนา

เรียนรูเรื่องการสือ่สารดาน

วทิยาศาสตรและทางเลือก

ในการทํางาน 

- 2,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

       17.4 โครงการเยี่ยม

ชมโรงงานในประเทศและ

ตางประเทศ 

- - 250,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       17.5 โครงการทัศน

ศึกษาดูงานของนักศึกษา 

- - 100,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       17.6 โครงการพัฒนา

ความรูและเทคโนโลยีจริง

จากการเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- 20,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       17.7 นิเทศนักศึกษา

ฝกงาน 

- - 10,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       17.8 โครงการนิเทศ

นักศึกษาฝกงาน 

- 35,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัยและสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เปนเลิศดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติท้ังงานวิจัยท่ีสรางองคความรูและงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 3 : มุงเนนการสรางสรรคงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงสรางสรรคตอการพัฒนาประเทศชาต ิ

กลยุทธ 2.1 :   จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสรางนวัตกรรมของคณะฯ และจัดงบประมาณเขาสูกองทุนวิจัย

และงานสรางสรรคของหนวยงานภายในคณะฯ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

18. โครงการเสวนาวจิัย

และการจัดการความรูดาน

การวจิัย 

- 1,660,456 2,679,670 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 2.1.1  

สงเสริมขีดความ 

สามารถและสราง

แรงจงูใจในการทํา

วจิัย 

30. จํานวนโครงการ 

วจิัยเพ่ือพฒันาการ 

เรียนการสอน 

โครงการ 1 2 2 1 
 

-แผน4ป มศก. : 10 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : 8 

    เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

 31. จํานวนโครงการ 

วจิัยที่เกี่ยวของกับ 

โครงการ 1 18 5 1 

 

18.1 งานวจิัยและ

ถายทอดเทคโนโลย ี

- 929,736 60,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 ประเพณีหรือภูมิ

ปญญาทองถ่ินหรือ

ทํานุบํารงุ 

    -แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 1 
18.2 โครงการสงเสรมิ

ขีดความสามารถและ

สนับสนุนการทํางาน 

- - 2,000,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 ศิลปวัฒนธรรม      วจิัยอยางสรางสรรคแก     

 32. มีการสงเสริมการ มี/ไมม ี มี มี มี มี อาจารยประจําภาควิชาฯ     

 เพิ่มพูนความรูดานการ

วจิัยของบุคลากร 

    
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

18.3 สนับสนุน

ผลักดันใหเกิดผลงานวจิัย 

- 557,720 149,670 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

กลยุทธ 2.2 :   สนับสนุนการหาทุนวิจัยจากแหลงเงินภายนอก และในลักษณะท่ีเปนทุนสนับสนุนรวม (Matching Fund) 18.4 สนับสนุนการทํา - 60,000 470,000 หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 2.2.1  

สงเสริมการจัดหา 

33. เงินสนบัสนุน

งานวจิัยและงาน 

บาทตอ 

คน 

373,881.51 415,094.82 464,021.62 220,000 วจิัยใหกับอาจารยและ

นักศึกษา 

   วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

ทุนวจิัยจากแหลง

เงินภายนอกและมี

แนวทางในการ 

สรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจํา 

 

    -สกอ.2.2 : 220,000 

-แผนพัฒนาคณะ : 100,000 

-แผน4ป คณะ : 220,000 

18.5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการสังกัดภาควิชา 

- 113,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

สนับสนุนเงินทุน 34. รอยละของ รอยละ 65.06 63.96 61.54 42 วศิวกรรมเคม ี     

วจิัยในลักษณะที่

เปนทุนสนับสนุน

รวม (Matching 

Fund) 

อาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย

หรืองานสรางสรรค

จากภายในและ 

     

-แผน4ป มศก. : 70 

-แผนพัฒนาคณะ : 50 

-แผน4ป คณะ : 50 

19. กิจกรรมที่เก่ียวของกับ

การวจิัย 

- 183,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

 ภายนอกสถาบันตอ

อาจารยประจําทัง้หมด 

     19.1 โครงการ

สนับสนุนหองวิจัย 

- - 350,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

กลยุทธ 2.3 :   จัดระบบการบริหารงานวิจัย และการสรางมูลคาและองคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 19.2 โครงการพัฒนา - 60,000 - หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 2.3.1

ผลักดันใหเกิดผล

งานวจิัย/ 

35. จํานวนผลงาน   

วจิัยที่นําไปตอยอดใน

เชิงพาณิชย 

ผลงาน 

วจิัย 

14 12 16 10 
 

-แผน4ป มศก. : 9 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

ศักยภาพนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

   วศิวกรรมเคม ี

สรางสรรคเพื่อ

นําไปใชประโยชน

และตอยอดในเชิง 

     -แผน4ป คณะ : 1 19.3 กิจกรรมที่

เกี่ยวของกบัแผนงานวจิัย

และถายทอดเทคโนโลย ี

- 123,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

พาณิชย และไดรับ

การตพีิมพใน

วารสารระดับชาติ/

นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

36. รอยละที่เพ่ิมข้ึน 

ของงบประมาณเงิน

รายไดที่สนบัสนุนดาน

วจิัยและการสรางสรรค 

รอยละ N/A N/A 38.67 1 
 

-แผน มศก. (ตัวบงชี้ใหม) : 1 

     

กลยุทธ 2.4 :   สงเสริมการสรางความรวมมือในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก ภาคเอกชน และโรงงาน

อตุสาหกรรม 

     

มาตรการที่ 2.4.1  

สงเสริมการสราง

37. จํานวน

โครงการวจิัยในลกัษณะ

โครงการ 18 12 15 10 
 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ : 10 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยวัด 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

ความรวมมือในการ

ทํางานวจิัยกบั

หนวยงานภายนอก

ภาคเอกชน และ

โรงงานอุตสาหกรรม 

ความรวมมือกบั

ภาคเอกชนหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม 

-แผน4ป คณะ : 10 

กลยุทธ 2.5 :   สงเสริมใหมีการจัดทําผลงานวิชาการท่ีรวบรวมองคความรูจากผลงานวิจัยของคณะฯ      

มาตรการที่ 2.5.1  

สงเสริมใหมีการ

จัดทําผลงาน

วชิาการ 

38. รอยละของผลงาน

วชิาการที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพตอ

จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 

รอยละ 2.18 0.90 2.71 3 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ : 5 

-แผนพัฒนาคณะ : 5 

-แผน4ป คณะ : 3 

     

 39. มีการเขียนและ

ผลิตเอกสารคํา

สอน/ตํารา/หนังสือ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

 40. มีการผลิตหรือ

ปรับปรงุ E-Learning 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

กลยุทธ 2.6 :   เผยแพรประชาสมัพันธผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการใชประโยชน 20. งานสงเสริมขีด - 255,000 1,310,000 รองคณบดฝีายวิจัยฯ/ 

มาตรการที่ 2.6.1  

ผลักดันใหเกิดผล

งานวจิัย/สรางสรรค

ที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ/

นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

41. รอยละของ

ผลงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรบั

การตพีิมพหรอื

เผยแพรตอจํานวน

อาจารยประจํา 

รอยละ 201.94 
(จํานวนผงาน/

จํานวนอาจารย

ประจํา) 

 

59.91 
(คาน้ําหนัก/

จํานวนอาจารย

ประจํา) 

(สมศ.) 

93.21 
(คาน้ําหนัก/ 

จํานวนอาจารย

ประจํา) 

(สกอ.) 

55 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ : 65 

-สกอ.2.3 : 60 

-แผน4ป มศก. : 275 (ใชเกณฑ

ป2557) 

ความสามารถและสราง

แรงจงูใจในการทํางาน 

   หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 ทั้งหมด     -แผนพัฒนาคณะ : 60 

-แผน4ป คณะ : 65 
20.1 เงินรางวลั

ภาควิชาที่มีความโดดเดน 

- 35,000 5,000 รองคณบดฝีายวิจัยฯ 

 42. รอยละของ  รอยละ 143.69 171.17 209.05 30 ดานงานวจิัย     

 บทความวจิัยที่

ไดรับการอางองิ 

(Citation) ใน 

    
 

-แผน4ป มศก. : 150 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

20.2 สนับสนุนเงิน

รางวลัการตีพิมพเผยแพร

ผลงาน 

- 200,000 505,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

 refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 

     20.3 โครงการเงิน

รางวลัตีพมิพ 

- - 650,000 หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

 ระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา 

     20.4 งานพัฒนา

บุคลากรดานการวจิัย 

- 20,000 150,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 43. รอยละของ

ผลงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใช 

รอยละ 25.24 12.61 13.57 10 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ : 20 

21. โครงการสื่อสรางสรรค

เพื่อการประชาสัมพันธดาน

การวจิัย 

- 65,000 105,000 รองคณบดฝีายวิจัยฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 ประโยชนตอจํานวน

อาจารยประจํา 

    -แผน4ป มศก. : 24 

-แผนพัฒนาคณะ : 20 

-แผน4ป คณะ : 10 

21.1 การพัฒนาเพื่อ   

เขาสูการจัดอันดบั (ranking) 

ดานการวิจัย 

- 15,000 5,000 รองคณบดฝีายวิจัยฯ 

 44. มีการสงเสริม

ใหอาจารยและ

บุคลากรเขาแขงขัน

หรือประกวดดาน

ตาง ๆ เพื่อสราง 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

21.2 โครงการ

ปรับปรงุเวบไซตภาควชิาฯ 

เพื่อการประชาสัมพันธและ

เตรียมความพรอมเขาสู

ความเปนนานาชาต ิ

- - 100,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 ช่ือเสียงใหกับคณะฯ      21.3 โครงการจัดทํา - 50,000 - หัวหนาภาควิชา 

กลยุทธ 2.7 :   สรางกลไกในการสนับสนุนการยื่นจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร ฐานขอมูลงานวิจัยภายใน    วทิยาการฯ 

มาตรการที ่2.7. 1  

ผลักดันใหเกิดผล

งานวจิัย/สรางสรรค

ที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธบิัตร

หรืออนสุิทธบิัตร

เพิ่มขึ้น 

45. จํานวนการยื่นจด

ทะเบียนสิทธบิัตรหรือ

อนุสิทธบิัตร 

ผลงาน - 3 2 1 
 

-ยุทธศาสตรที่ 2 คณะ : 3 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 1 

ภาควิชาฯ เพ่ือการสบืคน     

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมผานการใหบริการทางวิชาการโดยอาศยัฐานความรูเชี่ยวชาญของคณะฯ 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 4 : สงเสริมการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนหรือสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

กลยุทธ 3.1 :   จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการประจําปของคณะฯ ที่มีการบูรณาการการเรยีนการสอนและการวิจัย 22. โครงการบริการวชิาการ - 1,060,000 60,000 หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 3.1.1  46. รอยละ รอยละ 100 100 100 80 มุงเนนผูเรียนมสีวนรวม    วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

สงเสริมการ โครงการบริการ  (ภายใต (ภายใต   บูรณาการขามศาสตร     
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

ใหบรกิารวชิาการ

ขามศาสตรทัง้ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

วชิาการที่ใชบูรณาการ

กับการเรียนการสอน

และการวจิัยตอ 

โครงการบริการ  

วชิาการทั้งหมด 

 โครงการ  

3 รม) 
โครงการ  

3 รม) 
 -ยุทธศาสตรที่ 5 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 3 คณะ : 100 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

 47. รอยละโครงการ

บริการวิชาการขาม

ศาสตรภายใน

มหาวทิยาลัย/ภายใน 

ประเทศ/รวมกับ

หนวยงานตางประเทศ 

รอยละ 38.10 75 12.50 5 
 

-แผน4ป มศก. : 5 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 5 

     

กลยุทธ 3.2 :   พัฒนาระบบกลั่นกรอง ติดตามและการนําผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชนอยางตอเน่ือง 

23. งานบรกิารวชิาการแก

ชุมชน 

-   ผูชวยคณบดีฝาย

กิจกรรมนักศกึษาฯ/ 

มาตรการที ่3.2.1  

จัดใหมรีะบบ

กลั่นกรอง ติดตาม

และการนําผลงาน 

48. ประโยชนที่

ไดรับจากการ

ดําเนินโครงการของ

ผูเขารวมโครงการ 

ระดับ 1 3 3 3 

 

-แผน4ป มศก. : 2 

-แผนพัฒนาคณะ : 2 

    หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

บริการวิชาการ

ของคณะฯ ไปใช 

ระดับ 1 สามารถ

นําความรูไปประยุกต 

    -แผน4ป คณะ : 1     หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

ประโยชน ใชไดในชีวิตประจําวัน

ได 

     23.1 โครงการทับแกว

วชิาการ 

- - 100,000 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจกรรมนักศกึษาฯ 

 ระดับ 2 สามารถนํา

ความรูที่ไดไปพัฒนา 

     23.2 บริการวิชาการ

แกชุมชน 

- 10,000 20,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

 ศักยภาพของทองถ่ิน

ชุมชนไปสูการแขงขัน

ในระดับชาติและ 

     23.3 โครงการอบรม

บริการวิชาการ/CPD/

นวตักรรม 

- - 10,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

 นานาชาติ      23.4 โครงการบริการ - 10,000 60,000 หัวหนาภาควิชา 

 ระดับ 3 สามารถ

นําความรูที่ไดไปตอ

ยอดเชิงพาณิชยได 

     วชิาการฯ    วศิวกรรมไฟฟา 

 49. จํานวนโครงการ

หรือกิจกรรมทีส่ราง

ประโยชนตอชุมชน   

และสงัคม 

โครงการ 30 16 19 17 
 

-ยุทธศาสตรที่ 3 คณะ : 25 

-แผนพัฒนาคณะ : 18 

-แผน4ป คณะ : 18 

     

 50. จํานวนโครงการ

บริการวิชาการที่

ดําเนินการเพื่อสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน

และสงัคม 

โครงการ 12 16 18 5 
 

-แผน4ป มศก. : 7 

-แผน4ป คณะ : 1 

     

 51. รอยละของ

ผูรบับริการมีความ

พึงพอใจโดยรวม 

รอยละ 88.50 87.80 89.49 80 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

 52. รอยละของ 

โครงการบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพที่

ตอบสนองความ 

ตองการพฒันา/แกไข

ปญหาและเสริมสราง

ความเขมแข็งหรอืม ี 

การเผยแพรปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงหรือ

สงเสริมเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคแกสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ/

นานาชาติ 

รอยละ 69.44 88.89 81.25 80 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

กลยุทธ 3.3 :   จัดใหมีการจัดการองคความรู (KM) วิธีปฏบัิตทิี่ดเีกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการท่ีใชบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัยตอเน่ือง 

     

มาตรการที ่3.3.1  

จัดใหมีการจัดการ

องคความรู (KM) วธีิ

ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ

โครงการบริการ

วชิาการ 

53. จํานวน

โครงการจัดการองค

ความรู (KM) 

โครง

การ 

N/A N/A N/A 1 
 

-ยุทธศาสตรที่ 3 คณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เปนผูนําในการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยุกตใชในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมายปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 5 : สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

กลยุทธ 4.1 :   สงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเสริมสรางเอกลักษณ

ดานศิลปวัฒนธรรม 

24. โครงการอนุรกัษและสืบ

สารประเพณ ี

-   ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

มาตรการที่ 4.1.1  

จัดใหมรีะบบและ

กลไกเพ่ือ การทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม

ที่สอดคลองกบัอัต

ลักษณของ

มหาวทิยาลัย

ศิลปากรและมี

ประโยชนในวงกวาง

ทั้งในระดบัชุมชน 

54. มีการดําเนินการ

กิจกรรม/โครงการใน

การอนุรกัษ พัฒนา   

สืบสานวฒันธรรม

ประเพณ ีและสงเสริม

การนําองคความรู

ทางดาน

วศิวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีไปใชในการ

อนุรักษศิลปะ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

    หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

และระดบัประเทศ 55. จํานวน

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 28 26 50 5 
 

-แผน4ป มศก. : 6 

-แผน4ป คณะ : 1 

    หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม/ี 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 56. จํานวนกิจกรรม 

ดานศลิปวัฒนธรรมที่

สอดคลองกับประเพณี

และวิถีไทย 

กิจกรรม 17 15 29 15 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ : 15 

-แผนพัฒนาคณะ : 15 

-แผน4ป คณะ : 15 

24.1 ทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม (ทําบุญ

เทศกาลวนัสงกรานต/แสดง

มุฑิตาจิตวันเกษียณอาย ุ

- 150,000 160,000 ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาฯ 

 57. จํานวนกิจกรรม/ โครงการ N/A N/A 1 0 ราชการ/จรรยาบรรณ)     

 โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ห็น  

ผลเชิงประจกัษในการ

อนุรักษศิลปะและ

วฒันธรรม 

    
 

-แผน มศก. (ตัวบงชี้ใหม) : 0 24.2 โครงการสบืสาน

ประเพณีทําบญุปใหมไทย 

30,000.- และโครงการ

อนุรักษประเพณีลอย

กระทง 10,000.- 

- 10,000 30,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

 58. จํานวนรางวลั

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

รางวลั 1 1 4 0 24.3 โครงการอนุรกัษ

และสบืสานประเพณ ี

- 130,000 110,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

 ที่ศิษยเกา นักศึกษา 

บุคลากรของ 

    -ยุทธศาสตรที่ 6 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ : 1 
24.4 โครงการผาไทย - - 5,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 มหาวทิยาลัยไดรับ

ในการเสรมิสราง 

    -แผน4ป คณะ : 1 24.5 โครงการทําบญุ

ภาควิชา 

- 15,000 - หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 เอกลักษณดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

     24.6 โครงการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม  

บูรณาการกับกจิกรรม

นักศึกษา 

- 60,000 90,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       24.7 โครงการพิธเีปด

ภาคการศึกษา 2559 และ

โครงการศลิปวฒันธรรม 

(ดนตรีไทย) 

- 100,000 80,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       24.8 โครงการอนุรกัษ

ประเพณีวนัสงกรานต 

- 20,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       24.9 โครงการทําบญุ

ภาควิชาวศิวกรรมเคม ี

- 25,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       24.10 โครงการ

ทําบุญปใหมภาควิชาฯ 

- 5,000 40,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 

       24.11 โครงการลอย

กระทง 

- 5,000 10,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

กลยุทธ 4.2 :   สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือและการแลกเปล่ียนทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

     

มาตรการที่ 4.2.1 

สรางความรวมมือ

ดานศลิปวัฒนธรรม

กับหนวยงาน

ภายในประเทศและ

นอกประเทศ 

59. จํานวนเครือขาย

ความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

เครือ

ขาย 

- 1 2 1 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 1 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมายปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

 

 

 

 

           

เปาประสงค 6 : สงเสริมงานวิจัยที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ 4.3 :   จัดใหมีทุนสนับสนุนงานวิจัยที่สงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการ

เพื่อประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกกรรม ลําดับที่ 

18 ตามแผนยทุธศาสตรที่ 2  

    

มาตรการที่ 4.3.1 

มีการสนับสนุน

การหาทุนวิจัยที่

สงเสริมการใช

องคความรูดาน

วศิวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีไป

บูรณาการเพื่อ

ประยุกตใชในการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

60. จํานวนเงินทุน

วจิัยที่สนบัสนุนการ

คนควา/และ/หรือที่

บูรณาการกับการ 

อนุรักษณศิลปกรรม 

บาท 

 

75,000 1,817,241.67 6,160,563.88 75,000 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ : 1 ลาน 

-แผน4ป คณะ : 75,000 

ดานการวิจัย     

กลยุทธ 4.4 :   จัดใหมีการจัดการองคความรู (KM) วิธีปฏบัิตทิี่ดเีกี่ยวกับงานวิจัยท่ีสงเสริมการใชองคความรูดาน

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

     

มาตรการที่ 4.4.1 

สงเสริมใหมีการ

จัดการองคความรู 

(KM) วธีิปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับงานวจิัยที่

สงเสริมการใช

องคความรูดาน

วศิวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีไป

บูรณาการเพื่อ

ประยุกตใชในการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

61. จํานวนโครงการ

จัดการความรู (KM) 

โครงการ N/A N/A N/A 0 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : 1 

     

กลยุทธ 4.5 :   สนับสนุนการหาทุนวิจัยท่ีสงเสริมการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อ

ประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจากแหลงเงินภายนอก และในลักษณะท่ีเปน Matching Fund 

     

มาตรการที่ 4.5.1 

มีแนวทางในการ

สนับสนุนการหาทุน

วจิัยที่สงเสริมการใช

องคความรูดาน

วศิวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีไป

บูรณาการเพื่อ

ประยุกตใชในการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมจาก

แหลงเงินภายนอก 

และในลักษณะที่เปน 

Matching Fund 

62. มีแนวทางในการ

สนับสนุน การหาทุน

วจิัยที่สงเสริมการใช 

องคความรูดาน

วศิวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีไปบรูณาการ

เพื่อประยุกตใชในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

จากแหลงเงินภายนอก 

และในลักษณะที่เปน 

Matching Fund 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-ยุทธศาสตรที่ 4 คณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

กลยุทธ 4.6 :   สงเสริมใหมีการบรูณาการงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดบันักศึกษาและอาจารย      

มาตรการที่ 4.6.1 

สงเสริมใหมี

การบรูณาการ

งานวจิัยดาน

ศิลปวัฒนธรรมทัง้

ในระดับนักศึกษา

และอาจารย 

63. มีการบูรณา

การงานทํานบุํารงุ

ศิลปวัฒนธรรมกบั

การจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 7 : มุงเนนระบบการบริหารจัดการที่ดี และจดัหารายไดใหเพียงพอสําหรับการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนาคณะฯ ตามวิสัยทัศนท่ีไดวางไว 

กลยุทธ 5.1 :   สงเสริมใหมีความตระหนักรูและการมีจิตสํานึกในการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยงานภายใน

คณะฯ อยางรูคุณคา 

     

มาตรการที่ 5.1.1  

สงเสริมใหมีความ

ตระหนักรูและการมี

จิตสํานึกในการใช

งบประมาณและ

ทรัพยากรของ

หนวยงานภายใน

คณะฯ อยางรูคณุคา 

64. มีการดําเนินการ

ใหมีความตระหนักรู

และการมีจิตสํานึกใน

การใชงบประมาณ

และทรัพยากรของ

หนวยงานภายใน

คณะฯ อยางรูคณุคา 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

กลยุทธ 5.2 :   สงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมในทุกระดับ      

มาตรการที่ 5.2.1  

สงเสริมการ

บรหิารจัดการ

อยางมีสวนรวม 

65. รอยละของ

หนวยงานที่บรรลุ

เปาหมายการบรหิาร

จัดการตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน

ไมนอยกวารอยละ 80 

รอยละ 100 100 100 90 
 

-ยุทธศาสตรที่ 7 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : 80 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

 66. มีการบรหิารความ

เสี่ยงตอปจจัยเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอการ

ดําเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

 67. มีการจัดการ

ความรูอยางเปน

ระบบ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผน4ป คณะ : มี 

     

 68. รอยละของ

แผนงานประจําปที่

ไดดําเนินการ 

รอยละ 100 100 98.92 80 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

 69. รอยละของ

บุคลากรมีความพึง

พอใจในการบรหิาร

จัดการ 

รอยละ 73.00 75.96 77.51 80 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

กลยุทธ 5.3 :   ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร      

มาตรการที่ 5.3.1  

สนับสนุนสื่อ 

อุปกรณและ

ทรัพยากรตาง ๆ 

ที่เปนประโยชน

ตอการเรียนรูของ

นักศึกษา 

70. จํานวน

โครงการทีห่ารายได 

โครงการ 58 43 38 5 
 

-แผน4ป มศก. : 50 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 40 

     

กลยุทธ 5.4 :   จัดทําฐานขอมูลและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศตามความรับผิดชอบเพื่อการบริหารและ

การเงิน 

25. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

- 1,054,000 2,835,000 ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศ/ 

มาตรการที่ 5.4.1  

ปรับปรงุระบบ

สารสนเทศสําหรับ

การดาํเนินการ   

ตาง ๆ  ที่มีอยูแลว

ในปจจบุันใหมี  

71. รอยละของ

งบประมาณที่ใชใน

การดาํเนินการดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศตอ

งบประมาณทัง้หมด 

รอยละ 0.06 0.34 0.87 0.10 
 

-ยุทธศาสตรที่ 8 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : 0.05 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 0.05 

    หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา 

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

ความเชื่อมโยง 

ครบถวน และเปน

ปจจุบัน 

72. จํานวนระบบที่

ไดรับการปรบัปรุง 

จํานวน - 2 1 1 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 

-แผน4ป คณะ : 1 

    หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/

หัวหนาภาควิชา 

ตอบสนองตอ

ผูใชบริการ 

73. ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการระบบ

สารสนเทศเพื่อ 

รอยละ 81.80 79.70 77.71 80 
 

-ยุทธศาสตรที่ 8 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : 80 

    วศิวกรรมเคมี/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 การบริหารจัดการ     -แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 
25.1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- 120,000 1,000,000 ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศ 

กลยุทธ 5.5 :   จัดใหมีการบริหารเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะฯ ที่โปรงใส และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 25.2 การพัฒนาระบบ - 204,000 320,000 หัวหนาภาควิชา 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

มาตรการที่ 5.5.1  74. มีระบบการ มี/ไมม ี มี มี มี มี สารสนเทศเพื่อการจัดการ    เทคโนโลยีอาหาร 

จัดใหมรีะบบการ

บรหิารเงินกองทุน

เพื่อการพัฒนา 

บรหิารเงินกองทุนเพื่อ

การพัฒนาคณะฯ ที่

โปรงใส และม ี

     

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

25.3 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศของ

ภาควิชาฯ 

- 15,000 15,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะฯ ที่โปรงใส 

และมผีลตอบแทนที่

เหมาะสม 

ผลตอบแทนที่

เหมาะสม 

     25.4 โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ประชาสมัพันธเผยแพร 

- 660,000 130,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

กลยุทธ 5.6 :   จัดใหมีการวิเคราะหเงินกองทุนและเงินรายไดสะสมเพื่อใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินงานของคณะฯ และ

เตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

ผลงานวจิัย สื่อการเรียน

การสอน และการเกบ็ 

    

มาตรการที่ 5.6.1  75. รอยละ รอยละ 88.89 100 100 80 รวบรวมขอมูล     

เตรียมความพรอม

สําหรับการเปลี่ยน

สถานะเปน

มหาวทิยาลัยใน 

ความสําเรจ็ของการ

ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการเงิน 

     

-ยุทธศาสตรที่ 9 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : 80 

-แผน4ป มศก. : 80 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

25.5 โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการจัด

การศกึษา 

- - 1,250,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

กํากับของรัฐ      -แผน4ป คณะ : 80 25.6 กิจกรรมที ่ - 5,000 - หัวหนาภาควิชา 

 76. รอยละของการ

เบิกจายคาใชจาย

เงินงบประมาณ 

รอยละ N/A N/A 101.76 90 
 

-แผน มศก. (ตัวบงชี้ใหม) : 90 

เกี่ยวของกบัการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารและจัดการศึกษา 

   วศิวกรรมเคม ี

 77. รอยละของ

ดอกผลที่ไดจากการ 

รอยละ N/A N/A 0.96 0.80 

 

25.7 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

- 50,000 120,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

 ลงทุน     -แผนมศก. (ตัวบงชี้ใหม) : 0.80 26. งานบรหิาร - 5,177,564 3,067,200 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       26.1 งานบรหิาร - 5,177,564 3,067,200 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

เปาประสงค 8 :   สงเสริมและสนับสนุนการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและการทาํวิจัยและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหรมรื่นนาอยู และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ 5.7 :    พัฒนาสภาพแวดลอมของคณะฯ ใหเปนแหลงเรียนรูและความคิดสรางสรรค      

มาตรการที่ 5.7.2  

สงเสริมความรูเรื่อง

การปองกันอบุัติเหตุ

และยาเสพติดทั้ง

ภายในและภายนอก

คณะฯ 

78. จํานวน

โครงการสงเสรมิ

ความรูเรื่องการ

ปองกันอุบัติเหตุ

และยาเสพติด 

โครง

การ 

N/A 15 15 1 
 

-แผน4ป มศก. : 1 

-แผน4ป คณะ : 1 

27. มีการรณรงคการปองกัน

การตดิยา       เสพติด 

- 115,000 - รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       27.1 สนับสนุนกีฬา

เกียรระหวางสถาบัน 

- 80,000 - รองคณบดฝีายกิจการ

นักศึกษาฯ 

       27.2 โครงการรณรงค

นักศึกษารุนใหม ลด ละ เลิก 

สูบบุหรี ่

- 10,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       27.3 โครงการกีฬา

วศิวกรรมเคมสีัมพันธ 

- 25,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       28. โครงการที่ใหความรู

เกี่ยวกับความปลอดภยัใน

หองปฏบิัติการ 

- - 15,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       28.1 โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ

จัดการสารเคมีและของเสีย 

- - 15,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

มาตรการที่ 5.7.1  

ปรับปรงุพัฒนา

สภาพ แวดลอมทาง

กายภาพใหเอ้ือตอ

การเกิดความคิด 

79. รอยละความพึง

พอใจตอแหลง

เรียนรู 

รอยละ 81.80 81.20 80.20 80 
 

-ยุทธศาสตรที่ 3 มศก. 

-แผน4ป มศก. : 85 

-แผนพัฒนาคณะ : 70 

-แผน4ป คณะ : 80 

29. ปรับปรงุสภาพแวดลอม

ทางการศึกษา 

- 5,930,000 5,310,000 รองคณบดฝีายบริหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

สรางสรรค 80. รอยละของ

หนวยงานที่มีคะแนน

ประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอแหลง

เรียนรูของหนวยงาน/

มหาวทิยาลัยไม      

นอยกวา 3.51 

รอยละ 4.09 4.06 4.01 3.51 
 

-ยุทธศาสตรที่ 3 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : 3.51 

-แผนพัฒนาคณะ : 3.51 

-แผน4ป คณะ : 3.51 

    หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา 

กลยุทธ 5.8 :   จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและระบบสารสนเทศใหมีความเหมาะสมตอความตองการของ

นักศึกษาและบุคลากร 

    วศิวกรรมเคมี/ 

หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 5.8.1 81. จํานวนแหลง แหลง 1 1 3 1     วศิวกรรมไฟฟา 

ใหความสําคญักบั

งบประมาณเพื่อ 

เรียนรูที่เพิ่มข้ึนหรือ

พัฒนาใหตอบสนองตอ 

    
 

-ยุทธศาสตรที่ 3 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 5 คณะ : 1 

29.1 ปรับปรงุ

สภาพแวดลอมทางการศกึษา 

- 1,180,000 2,950,000 รองคณบดฝีายบริหาร 

พัฒนาสภาพ 

แวดลอมและระบบ 

ความตองการของ

นักศึกษา 

    -แผน4ป มศก. : 1 

-แผนพัฒนาคณะ : 1 
29.2 โครงงาน

ปรับปรงุสภาพแวดลอม 

- 30,000 60,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

สารสนเทศตาม

ความตองการของ 

     -แผน4ป คณะ : 1 29.3 ปรับปรงุ

สภาพแวดลอมทางการศกึษา 

- 500,000 360,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 
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กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

นักศึกษาและ

บุคลากร 

      29.4 ปรับปรงุ

สภาพแวดลอมทางการศกึษา 

- 1,000,000 10,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       29.5 โครงการปรับปรงุ

หองเรียนและหองปฏบิัติการ 

- 2,570,000 600,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       29.6 โครงการ

ปรับปรงุสภาพแวดลอม

ทางการศึกษาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

- 630,000 1,250,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       29.7 โครงการ

ปรับปรงุภูมิทัศน

สภาพแวดลอมภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

- 10,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       29.8 กิจกรรมที่

เกี่ยวของกบัแผนงาน

ปรับปรงุสภาพแวดลอม

ทางการศึกษา 

- 5,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       29.9 ปรับปรงุ

สภาพแวดลอมทางการศกึษา 

- 5,000 80,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมไฟฟา 

       30. โครงการสนับสนุนการ

บรหิารและจัดการเรียนการ

สอน 

- 3,737,100 380,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       30.1 โครงการจัดหาและ

สนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม

สําหรับสนับสนุนการบรหิาร 

งานตามแผนยทุธศาสตรของ

ภาควิชาวทิยาการและ

วศิวกรรมวัสดุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

- 1,000,000 380,000 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

       30.2 กิจกรรมที่เก่ียวของ

กับแผนงานบริหารงานทั่วไป 

2,337,100.- และ 

โครงการสนับสนุนการ

บรหิารและการจัดการเรียน

การสอนของภาควิชา

วศิวกรรมเคมี 400,000.- 

- 2,737,100 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       31. โครงการจัดหาครุภัณฑ

การศกึษา 

- 3,100,940 2,173,800 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       31.1 จัดหาครุภณัฑ

การศกึษา 

- 1,363,940 1,275,300 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       31.2 ทํานุบํารงุ

ซอมแซมและจัดซื้อครุภณัฑ

เพื่อการศกึษาและวิจัย 

- 500,000 848,500 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

       31.3 โครงการจัดหา

ครุภณัฑการศึกษา 

- 1,050,000 50,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

       31.4 โครงการ

สนับสนุนครุภณัฑการเรียน

การสอนนักศกึษา 

- - 3,053,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

       31.5 จัดหาและซอมแซม

ครุภณัฑการเรียนการสอน 

- - 2,900,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

       31.6 โครงการซอมแซม

และจัดซื้อวัสดุ-ครุภณัฑ

ภาควิชาวศิวกรรมเคม ี

- 187,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานตามพันธกจิของคณะฯ 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 9 : สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะฯ ไดเขารวมฝกอบรมหรือเขารวมสัมมนาทั้งในและตางประเทศ 

กลยุทธ 6.1 : พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 32. โครงการพัฒนาบุคลากร - 9,614,100 3,187,800 คณบดี/ 

มาตรการที่ 6.1.1  

สงเสริม สนบัสนุน

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการจัด

กิจกรรมรวมกับ 

82. รอยละของ

บุคลากรสาย

วชิาการที่เขารวม

อบรมสัมมนาทาง

วชิาการ 

รอยละ 83.81 82.88 80.91 80 
 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

สายวชิาการ    รองคณบดฝีายงานแผนฯ/

ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศ/ 

หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ/ 

สถาบันตาง ๆ ทั้งใน

และตางประเทศ 

83. รอยละของ 

บุคลากรสายสนับสนุน  

รอยละ 90.67 89.33 73.33 80     หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร/ 

มาตรการที่ 6.1.2 

สงเสริมการ

พัฒนาทักษะและ 

ที่ไดรับการอบรม/

สัมมนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู 

    -ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ : 80 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

    หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/

หัวหนาภาควิชา 

สมรรถนะของ

บุคลากรทุกระดับ

ใหมีประสิทธิภาพ 

84. รอยละอาจารยที่

เขารวมพัฒนาทักษะ 

การสอนและวิชาการ 

รอยละ 41.75 32.43 10 5 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 5 

-แผน4ป คณะ : 5 

    วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

การทํางานเพิ่มข้ึน 85. รอยละของ รอยละ 24.27 30.36 10 20 32.1 พัฒนาบุคลากร - 100,000 - คณบดี/ 

มาตรการที่ 6.1.3 อาจารยทีเ่ขารวม      สายวชิาการ    รองคณบดฝีายงานแผนฯ 

สงเสริม สนบัสนุน

การพัฒนาทักษะการ

สอนและการสอบ 

พัฒนาทักษะการสอน

และการสื่อสารดาน

ภาษาอังกฤษ 

    -ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ : 39 

-แผน4ป คณะ : 39 
32.2 พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรบั

อาจารย 

- 30,000 - ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศ 

ดานภาษาอังกฤษ

ของอาจารย 

86. รอยละของ

อาจารยประจํา 

รอยละ 84.47 48.65 63.64 45 32.3 โครงการสงเสรมิ

การฝกอบรมเพื่อพฒันา 

- 500,000 243,100 หัวหนาภาควิชา

วทิยาการฯ 

มาตรการที่ 6.1.4  ที่เขารวมประชุม     -แผนพัฒนาคณะ : 45 ทักษะบุคลากรสายวชิาการ     

พัฒนาและสงเสริม

การดาํเนินงานทุก 

วชิาการและหรือ

นําเสนอผลงานวชิาการ 

    -แผน4ป คณะ : 45 32.4 พัฒนาบุคลากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

- 200,000 1,056,000 หัวหนาภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

ดานของ

มหาวทิยาลัยใหได

มาตรฐานระดับ 

ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศตอจํานวน

อาจารยประจํา 

     32.5 สงเสริมการ

ฝกอบรมพัฒนาทกัษะ

บุคลากรภายในหลักสูตร 

- 100,000 230,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

สากลเพื่อเตรียม 

พรอมสําหรับการจัด

อันดับในระดบั

นานาชาติ 

      32.6 งานบรหิาร

จัดการภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการฯ อยางเปน

ระบบ 

- 8,679,100 1,482,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 

กลยุทธ 6.2 : จัดใหมีคูมือการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรทุกระดับ 32.7 โครงการ - - 176,700 หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 6.2.1 

จัดใหมีคูมอืการ

พัฒนาทักษะและ 

87. มีคูมือการพัฒนา

ทักษะและการ

ปฏิบัติงานใหกับ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผน4ป คณะ : มี 

สนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรของภาควชิา

วศิวกรรมเครื่องกล 

   วศิวกรรมเครื่องกล 

การปฏิบัตงิาน

ใหกับบุคลากรทุก

ระดับ 

บุคลากรทุกระดับ      32.8 โครงการพัฒนา

บุคลากรภาควิชาวศิวกรรม

เคม ี

- 35,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

       33. โครงการพัฒนาผูบริหาร - 20,000 127,870 รองคณบดฝีายงานแผนฯ 

       33.1 พัฒนาผูบรหิาร/

พัฒนาบุคลากรตามยทุธศาสตร

- 20,000 127,870 รองคณบดฝีายงานแผนฯ 

กลยุทธ 6.3 : สงเสริมใหบุคลากรมีการขอตาํแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 34. โครงการพัฒนาบุคลากร - 671,000 430,000 รองคณบดฝีายงานแผนฯ/

มาตรการที่ 6.3.1  88. จํานวนผูไดรับ คน 2 2 4 1 สายสนบัสนุน    หัวหนาภาควิชา 

สงเสริมให

บุคลากรมีการขอ

ตําแหนงทาง

วชิาการที่สูงข้ึน 

ตําแหนงทาง

วชิาการที่สูงข้ึน 

     

-ยุทธศาสตรที่ 7 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ : 1 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : 1 

    วทิยาการฯ/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ/

หัวหนาภาควิชา 

 89. รอยละของ

อาจารยทีม่ีตําแหนง

ทางวชิาการ 

รอยละ 53.40 54.05 57.92 50 
 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ : 50 

-สกอ.1.3 (ใหม) : 50 

    วศิวกรรมเครื่องกล/ 

หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

      -แผน4ป มศก. : 52 

-แผน4ป คณะ : 50 
34.1 พัฒนาบุคลากร

สายสนบัสนุน 

- 450,000 - รองคณบดฝีายงานแผนฯ 

กลยุทธ 6.4 : สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 34.2 งานพัฒนา - 100,000 - หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 6.4.1  90. รอยละของ รอยละ 69.90 72.97 72.85 65 บุคลากรสายสนับสนุน    วทิยาการฯ 

สงเสริมใหบุคลากร

สายวชิาการมี

การศกึษาถึงระดบั

อาจารยทีม่ีวฒุิการ 

ศึกษาระดับปริญญา  

เอกตอจํานวนอาจารย

     

-ยุทธศาสตรที่ 7 มศก. 

-ยุทธศาสตรที่ 6 คณะ : 68 

-สกอ.1.2 : 60 

-แผน4ป มศก. : 67 

34.3 โครงการพัฒนา

บุคลากรสงเสรมิทักษะการ

เรียนการสอนดานวชิาชีพ

- 100,000 230,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมอุตสาหการฯ 



 

 
43 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

ปริญญาเอก ประจําทั้งหมด บุคลากรภายในหลักสูตร 

      -แผนพัฒนาคณะ : 50 

-แผน4ป คณะ : 50 
34.4 กิจกรรมที่เก่ียวของ

กับแผนงานพัฒนาบุคลากร 

- 21,000 - หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเคม ี

        

 

    

 91. มีการสนับสนุน

อาจารยประจําที่ไดรบั

ทุนไปศึกษาตอทั้งใน 

ประเทศและตาง 

ประเทศ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 

34.5 โครงการเชิญ

ผูเช่ียวชาญตางประเทศเพื่อ 

พัฒนาคณุภาพวจิัย ณ 

ม.ศลิปากร 

- - 200,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : สงเสริมภาพลักษณของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 
 

กลยุทธ/มาตรการ ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

Based Line ปงบประมาณ พ.ศ. เปาหมาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เปาหมายจากแผนตาง ๆ) 

โครงการ/กิจกรรม 

แหลงงบประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 
2557 2558 2559 

เงิน

แผนดิน 

เงิน

รายได 

เงินโครงการ

พิเศษ 

เปาประสงค 10 : สงเสริมการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

กลยุทธ 7.1 : สรางความรับรูในภาพลักษณและการยอมรบัในมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะฯ 35. งานประชาสัมพันธ - - 500,000 หัวหนาภาควิชา 

มาตรการที่ 7.1.1  92. มีแผนการ มี/ไมม ี มี มี มี มี     วศิวกรรมเครื่องกล 

สงเสริมใหมีการ

รับรูเกี่ยวกับ 

ประชาสมัพันธ       

เชิงรุกประจําป 

     

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : ม ี

35.1 ประชาสมัพันธ

ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

- - 500,000 หัวหนาภาควิชา

วศิวกรรมเครื่องกล 

ภาพลักษณและการ

ยอมรบัในมาตรฐาน

การจัดการศกึษา

ของคณะฯ 

93. มีการดําเนินการ

ตามแผนการ

ประชาสมัพันธ      

อยางนอยรอยละ 80 

รอยละ 87.04 88.88 100 80 
 

-แผนพัฒนาคณะ : 80 

-แผน4ป คณะ : 80 

     

กลยุทธ 7.2 : จัดทําสื่อประสมเพื่อเผยแพรขอมูลของคณะฯ ผานทางเครือขายสารสนเทศ      

มาตรการที่ 7.2.1  

จัดใหมีการเผยแพร

ขอมูลของคณะฯ 

ผานทางเครือขาย

สารสนเทศ 

94. จํานวนโครงการ 

เพื่อเผยแพร

ประชาสมัพันธคณะฯ 

โครงการ N/A 3 2 2 
 

-ยุทธศาสตรที่ 7 คณะ : 2 

-แผน4ป คณะ : 2 

     

กลยุทธ 7.3 : จัดทํารายงานเชิงวิชาการประจาํปของคณะฯ เพื่อเผยแพรแกหนวยงานภายนอก      

มาตรการที่ 7.3.1  

จัดใหมีการจัดทํา

รายงานเชิงวชิาการ

ประจําปของคณะฯ 

เพื่อเผยแพรแก

หนวยงานภายนอก 

95. มีการเผยแพร

ขาวสารขอมูลตาม

ชองทางตาง ๆ 

มี/ไมม ี มี มี มี มี 
 

-แผนพัฒนาคณะ : มี 

-แผน4ป คณะ : มี 
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สวนที่ 3 

นิยามศัพทตัวบงชี้  
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นิยามศัพทตัวบงชี้ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวบงชี ้ นิยาม/สูตรการคาํนวณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพโดยมีความคิดสรางสรรค และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุง พัฒนา ตามมาตรฐานคณุวุฒิ

การศกึษาแหงชาติ (TQF) 

จํานวนหลกัสูตรท่ีไดมาตรฐาน TQF 
 100 

จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 

2. รอยละของหลักสูตรสรางสรรค/บูรณาการและมีการ Joint degree 

รวมกับมหาวิทยาลัยอื่นตอหลักสูตรสรางสรรค/บูรณาการทั้งหมด 

หลักสูตรสรางสรรค/บูรณาการและมีการ Joint degree 

รวมกับมหาวิทยาลัยอื่น  100 

หลักสูตรสรางสรรค/บูรณาการทั้งหมด 

3. รอยละบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอื 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 100 
จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด ไมนับรวมบัณฑิตที่มี

งานทํากอนเขาศึกษาหรอืมกีิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา

อยูแลว  ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และ   

ผูที่เกณฑทหาร 

4. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สาํเร็จการศกึษา จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

 100 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอื 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5. รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงนิเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (15,000 

บาทตอเดือน) 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

 100 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอื 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

6. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนติดตามและประเมิน

คุณภาพบัณฑิต 

ผลการดาํเนินงานที่ทําไดจริง 
 100 

เปาหมายของการดาํเนินงาน 

7. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลยั 

ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัย  100 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

8. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอกตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 
 100 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

9. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาตางประเทศ (exit-exam) 

จํานวนนกัศกึษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาตางประเทศ  100 

จํานวนนกัศกึษาที่รวมทดสอบความรูทั้งหมด 

10. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ จํานวนนกัศกึษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษ  100 

จํานวนนกัศกึษาที่รวมทดสอบความรูทั้งหมด 

11. รอยละของกจิกรรมที่สงเสริมความคดิสรางสรรค คุณธรรมจริยธรรม

ตอจํานวนกิจกรรมนักศกึษาทั้งหมด 

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค คุณธรรม

จริยธรรม  100 

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

12. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

จํานวนนกัศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(กําลังศกึษา)  100 

จํานวนนกัศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

13. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร  100 

จํานวนผูสาํเร็จการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาทั้งหมด 
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 -ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร เปนป พ.ศ. 

-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามปการศึกษา 

14. จํานวนขอตกลง/ความรวมมอืทางวิชาการ (MOU) กับ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลในทางการจัดการศึกษา 

จํานวนขอตกลง/ความรวมมอืทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาที่

มีผลในทางการจัดการศกึษา 

15. รอยละกิจกรรมสงเสริมประสบการณและทักษะใหนกัศึกษาเพือ่

เตรยีมความพรอมสูการทํางานตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมประสบการณและทักษะใหนกัศึกษา

เพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน  100 

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปนเลิศดานงานวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาตทิั้งงานวิจยัที่สรางองคความรูและงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา

ประเทศ 

16. เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจาํ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

17. รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด 

จํานวนอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบัน  100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

18. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรบัรองคุณภาพตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
 100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

19. รอยละผลงานวิจยัและผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ/นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

จํานวนผลงานวจิัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ/นานาชาต ิ  100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

20. รอยละของบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตออาจารยประจาํทั้งหมด 

จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

21. รอยละของผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอ

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งใหชมุชน และสังคมผานการใหบริการทางวชิาการโดยอาศัยฐานความรูเชีย่วชาญของคณะฯ 

22. รอยละโครงการบริการวิชาการที่ใชบูรณาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัยตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท่ีใชบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจยั  100 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท้ังหมด 

23. รอยละโครงการบริการวิชาการขามศาสตรภายในมหาวิทยาลัย/

ภายในประเทศ/รวมกับหนวยงานตางประเทศ 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการขามศาสตรภายใน

มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/รวมกับหนวยงานตางประเทศ  100 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท้ังหมด 

24. รอยละของผูรบับริการมีความพึงพอใจโดยรวม คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
 100 

5 

ความพึงพอใจม ี5 ระดับ คือ “มากที่สุด” “มาก” “ปานกลาง” “นอย” 

และ “นอยที่สุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 

ตามลําดับ 

25. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชพีที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสรมิสรางความเขมแข็งหรือมีการ

เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสงเสริมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

แกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาต ิ

จํานวนโครงการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งฯ 
 100 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการท้ังหมด 

ยุทธศาสตรที่ 4 : เปนผูนําในการใชองคความรูดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อประยุกตใชในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

-   

ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจดัการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

26. รอยละของหนวยงานที่บรรลุเปาหมายการบริหารจัดการตาม จํานวนหนวยงานทีบ่รรลเุปาหมายการบริหารจัดการตาม  100 
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แผนปฏิบัตริาชการไมนอยกวารอยละ 80 แผนปฏิบัตริาชการไมนอยกวารอยละ 80 

จํานวนหนวยงานทั้งหมด 

27. รอยละของแผนงานประจําปที่ไดดําเนินการ จํานวนแผนงานประจําปที่ไดดําเนินการ 
 100 

จํานวนแผนงานประจําปทั้งหมด 

28. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
 100 

5 

ความพึงพอใจม ี5 ระดับ คือ “มากที่สุด” “มาก” “ปานกลาง” “นอย” 

และ “นอยที่สุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 

ตามลําดับ 

29. รอยละของงบประมาณที่ใชในการดาํเนินการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศตองบประมาณทั้งหมด 

งบประมาณที่ใชในการดาํเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 100 

งบประมาณทั้งหมด 

30. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ 

คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
 100 

5 

ความพึงพอใจม ี5 ระดับ คือ “มากที่สุด” “มาก” “ปานกลาง” “นอย” 

และ “นอยที่สุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 

ตามลําดับ 

31. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการเงนิ ผลการดาํเนินงานที่ทําไดจริง 
 100 

เปาหมายของการดาํเนินงาน 

32. รอยละความพึงพอใจตอแหลงเรยีนรู คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
 100 

5 

ความพึงพอใจม ี5 ระดับ คือ “มากที่สุด” “มาก” “ปานกลาง” “นอย” 

และ “นอยที่สุด” และมีคะแนนความพงึพอใจเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 

ตามลําดับ 

33. รอยละของหนวยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอแหลงเรียนรูไมนอยกวา 3.51 

จํานวนหนวยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอแหลงเรียนรูไมนอยกวา 3.51  100 

จํานวนหนวยงานทีป่ระเมินทั้งหมด 

34. จํานวนโครงการสงเสริมความรูเร่ืองการปองกันอุบัตเิหตุและยาเสพติด ผลรวมของโครงการสงเสริมความรูเร่ืองการปองกันอบุัติเหตุและยาเสพติด 

35. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้นหรือพัฒนาใหตอบสนองตอความตองการ

ของนักศึกษา 

ผลรวมของแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้นหรือพฒันาใหตอบสนองกับความตองการ

ของนักศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานตามพันธกิจของคณะฯ 

36. รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่เขารวมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เขารวมอบรม/สมัมนา 

ทางวิชาการ  100 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

37. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการอบรม/สัมมนาเพือ่

เพิ่มพูนความรู 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบัการอบรม/สัมมนา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู  100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

38. รอยละอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการ จํานวนอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการสอนและวิชาการ 
 100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

39. รอยละของอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสาร

ดานภาษาอังกฤษ 

จํานวนอาจารยที่เขารวมพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสาร

ดานภาษาอังกฤษ  100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

40. รอยละอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการและหรอืนาํเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจาํที่เขารวมประชุมวิชาการและหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 
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ตัวบงชี ้ นิยาม/สูตรการคาํนวณ 

41. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 

จํานวนมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 
 100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

42. รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาเอกตอจํานวน

อาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก 
 100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 7 : สงเสริมภาพลักษณของคณะฯ และผลงานของคณะฯ 

43. มีการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธอยางนอยรอยละ 80 จํานวนแผนการประชาสัมพันธที่ดาํเนินการ 
 100 

จํานวนแผนการประชาสัมพันธทั้งหมด 
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