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คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) จัดทําขึ้นภายใตกรอบของยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณประจําป ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564 โดย

แผนดังกลาวมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมาย

การดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา 

ประกอบดวย 3 เปาหมาย 8 นโยบาย 32 ตัวชี้วัด 4 แผนงาน โครงการตามภารกิจนโยบาย 15 โครงการ             

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนทั้งสิ้น 201,282,400 บาท 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ผูบริหารจะไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะใชเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับคณะ อีกทั้งใชใน

การเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของ              

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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บทนํา 

1.1 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งที่ 

10/2560 เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งแผนนี้มีความเชื่อมโยงระหวาง ยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ที่ใชเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม มีความสอดคลองกับแผนดังกลาว และ

จะนําไปใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินการของสวนงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมตอไป 
 

1.2 เปาหมายการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการดําเนินงานที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงาน

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการนําพาองคกรสูสากล ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดเปาหมายตาม

มหาวิทยาลัยที่สําคัญเพ่ือใหมหาวิทยาลัยศลิปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 

เปาหมายท่ี 2  การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

เปาหมายท่ี 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด มาตรการ ดังนี ้

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 

1. กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือผลักดันการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ 

1.1 จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยตางประเทศเพ่ิมเติมจากที่มีอยูเดิม 

1.2 ทบทวนและดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) เดิมที่ไดลงนามไวแลวกับ

มหาวทิยาลัยตางประเทศ ใหมีกิจกรรมตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

1.3 เพ่ิมระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศโดยกําหนดใหมีการเรียนอยางนอย             

3 เดือน เพ่ือใหสามารถนับระยะเวลาไดตามเกณฑที่กําหนด 

1.4 สนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติลงทะเบียนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนหรือสรางรายวิชา

ที่เปนการเรียนระยะสั้นสําหรับนักศึกษาตางชาต ิ
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1.5 เ พ่ิมจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศเพ่ิมเติมจากที่มีอยูเดิม 

1.6 สนับสนุนทุนการศกึษาและคาใชจายบางสวน รวมถึงการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานบางประการ 

เชน หอพัก สําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ 

1.7 ออกระเบียบรายการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับศึกษาแลกเปลี่ยน 

1.8 จัดตั้ง International Office 

1.9 คณะฯ ควรดําเนินการในการรับนักศึกษาตางชาติผานทางกรมวิเทศสัมพันธ หรือ JICA เพ่ือให

มีชองทางในการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

1.10 คณะฯ จัดทํามาตรการในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาต ิ

2. ดานการประกันคุณภาพ 

2.1 คณะฯ เปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธผูเขารวมประเมิน AUN QA 

2.2 คณะฯ ดําเนินการเพื่อผลักดันการข้ึนบัญชีรายชื่อของผูเขารับการอบรม AUN QA กับ สกอ. 

เพ่ือใหเปนผูท่ีสามารถตรวจประเมินการประกันคุณภาพอยางถูกตอง 

3. ดานบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ 

3.1 คณะฯ เปนผูจัดอบรมใหแกผูทําหนาที่แนะแนวเพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ท่ีไดรับอยาง

ถูกตอง 

เปาหมายที่ 2  การเปนท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

1. ผลักดันใหมีการทําผลงานวิจัยแบบมุงเปาใหมากขึ้น รวมถึงการทําวิจัยที่ตอบโจทยเปาหมายของ

รัฐบาล 

2. สงเสริมใหการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก ชุมชน หรือแกปญหสังคมและประเท ตอบ

โจทยเปาหมายของรัฐบาล เชน สังคมผูสูงอายุในอนาคต 

3. กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันการเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus 

3.1 มีการสนับสนุนเงินรางวัลจากคณะฯ เพ่ิมเติมใหแกผูที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus และผูที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

3.2 สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรมการเขียนบทความเปนภาษาอังกฤษและวิธีการที่จะทําให

คณะวิชาไดรับการนับผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

4. การเพ่ิมสัดสวนรายรับของเงินรายไดจากบริการวิชาการ คณะฯ ควรปรับปรุงแกไขข้ันตอน 

ระเบียบการใชจายใหมีความคลองตัวเพ่ิมข้ึน และตองหามาตรกรใหผูรับงานจากภายนอก นํา

โครงการเขาสูระบบที่ถูกตอง 
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เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปล่ียนแปลง) 

1. กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือผลักดันการเพ่ิมจํานวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

1.1 รับอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทานั้น 

1.2 สนับสนุนทุนใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

2. กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

2.1 สนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานวิชาการเพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2.2 กําหนดภาระงานใหสอดคลองเหมาะสมสําหรับอาจารยที่อยูในเกณฑที่สามารถของตําแหนง

ทางวิชาการ 
 

1.3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 

ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา ประกอบดวย 3 เปาหมาย 8 นโยบาย 32 ตัวชี้วัด 4 แผนงาน 

โครงการตามภารกิจนโยบาย 15 โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนท้ังสิ้น 222,213,200 บาท โดยมีแหลงที่มาของ

งบประมาณแผนดิน จํานวน 38,477,300 บาท คิดเปนรอยละ 17.32 และงบประมาณเงินรายได จํานวน 

183,735,900 บาท คิดเปนรอยละ 82.68 

จําแนกตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา พบวา ใชงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจเชิงนโยบายใน

ภาพรวมจากทุกแหลงเงิน จํานวน 60,789,780 บาท (งบประมาณเงินรายได) คิดเปนรอยละ 27.36 และมีเงิน

งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจประจํา จํานวน 161,423,420 บาท (งบประมาณแผนดิน จํานวน 

38,477,300 บาท และงบประมาณเงินรายได จํานวน 122,946,120 บาท) คิดเปนรอยละ 72.64 

จําแนกตามเปาหมายการดําเนินงาน พบวา เปาหมายท่ีใชงบประมาณในการดําเนินงานสูงที่สุด คือ เปาหมาย           

ที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล ใชงบประมาณจากทุกแหลงเงิน จํานวน 188,109,650 บาท คิดเปน

รอยละ 84.61 ลําดับรองลงมา คือ เปาหมายท่ี 2 การเปนที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ใชงบประมาณ 

จํานวน 28,939,950 บาท คิดเปนรอยละ 13.02 และเปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอม

ตอการเปลี่ยนแปลง) ใชงบประมาณ จํานวน 5,267,000 บาท คดิเปนรอยละ 2.37 ตามลําดับ 

1.4 งบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปาหมาย 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน เงนิรายได รวมทั้งส้ิน  

เปาหมายที ่1 เปนมหาวทิยาลยัชั้นนําทีม่ีมาตรฐานสากล 32,317,300 155,688,950 188,006,250 

ภารกิจนโยบาย - 39,188,830 39,188,830 

ภารกิจประจํา 32,317,300 116,500,120 148,817,420 

เปาหมายที ่2 การเปนท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ 6,160,000 22,779,950 28,939,950 

ภารกิจนโยบาย - 19,123,950 19,123,950 

ภารกิจประจํา 6,160,000 3,656,000 9,816,000 
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เปาหมาย 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน เงนิรายได รวมทั้งส้ิน  

เปาหมายที ่3 การบริหารจัดการ  

(ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปล่ียนแปลง) 

- 5,267,000 5,267,000 

ภารกิจนโยบาย - 2,477,000 2,477,000 

ภารกิจประจํา - 2,790,000 2,790,000 

รวมงบประมาณทุกแหลงเงิน 38,477,300 183,735,900 222,213,200 

รวมภารกจินโยบาย - 60,789,780 60,789,780 

รอยละ - 33.09 27.36 

รวมภารกจิประจาํ 38,477,300 122,946,120 161,423,420 

รอยละ 100 66.91 72.64 

หมายเหต ุ งบประมาณรายจายจากเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําและกลั่นกรองงบประมาณประจาํป 

ในคราวประชุม เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2561 

1.5 งบประมาณโครงการเชิงนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน รายได รวมทั้งส้ิน  

รวมภารกิจนโยบาย - 60,789,780 60,789,780 

เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล - 39,188,830 39,188,830 
นโยบายที ่1.1 พัฒนานวัตกรรมการจดัการศกึษาเพื่อผลิตบัณฑติในศตวรรษที่ 21 - 2,677,800 2,677,800 

แผนงาน   พัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษาเพ่ือผลติบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 - 2,677,800 2,677,800 

1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรู และทักษะภาษาอังกฤษ - 1,257,800 1,257,800 

2. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา - 970,000 970,000 

3. พัฒนานวัตกรรมดานหลกัสูตร - 450,000 450,000 

นโยบายที ่1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลยั - 11,245,620 11,245,620 

แผนงาน   พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย - 11,245,620 11,245,620 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อการพัฒนา - 635,000 635,000 

2. เขารับประเมิน QS Star Rating - 2,654,620 2,654,620 

3. พัฒนาการดําเนินงานดาน University Ranking  - 300,000 300,000 

4. งานทุนการศกึษา - 7,656,000 7,656,000 

นโยบายที ่1.3 พัฒนาประสบการณและคณุภาพชีวติในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา - 25,265,410 25,265,410 

แผนงาน   พัฒนาประสบการณและคุณภาพชวีิตในมหาวิทยาลยัของนักศึกษา - 25,265,410 25,265,410 

1. พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกจิกรรมนักศึกษา - 230,000 230,000 

2. ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย - 22,762,410 22,762,410 

3. สงเสริมประสบการณการเรยีนการสอน - 2,273,000 2,273,000 

เปาหมายที่ 2 การเปนท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ - 19,123,950 19,123,950 
นโยบายที ่2.1 พัฒนาดานการวิจยัและการสรางสรรค และการบูรณาการกบั

บริการวิชาการ 

- 19,123,950 19,123,950 

แผนงาน   พัฒนาดานการวจิัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกบับริการ

วิชาการ 

- 19,123,950 19,123,950 

1. ปรับปรุงระบบบริหารการวิจยัและผลิตภาพของผลงานวิจัย - 18,908,950 18,908,950 

2. พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการผานศูนย/กลุม และ cluster วิจัย และความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

- - - 

3. โครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน - 215,000 215,000 
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โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน รายได รวมทั้งส้ิน  

นโยบายที ่2.2 พัฒนาดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - 

แผนงาน   พัฒนาดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 

1. - - - - 

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ  

(ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

- 2,477,000 2,477,000 

นโยบายที ่3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจดัการ - 2,037,000 2,037,000 

แผนงาน   พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ - 2,037,000 2,037,000 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2,037,000 2,037,000 

นโยบายที ่3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลีย่นแปลง - 440,000 440,000 

แผนงาน   พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง - 440,000 440,000 

1. โครงการยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูที่มีผลงานเปนที่ประจักษในดานตาง ๆ และจัดทํา 

Hall of fame 

- 440,000 440,000 

1.6 งบประมาณโครงการประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน รายได รวมทั้งส้ิน  

รวมภารกิจประจํา 38,477,300 122,946,120 161,423,420 

เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 32,317,300 116,500,120 148,817,420 
นโยบายที ่1.1 พัฒนานวัตกรรมการจดัการศกึษาเพื่อผลิตบัณฑติในศตวรรษที่ 21 32,317,300 52,096,830 84,414,130 

แผนงาน   พัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษาเพ่ือผลติบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 32,317,300 52,096,830 84,414,130 

1. ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 15,714,900 - 15,714,900 

2. งานจัดการศึกษา 16,602,400 52,096,830 68,699,230 

นโยบายที ่1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลยั - 1,205,000 1,205,000 

แผนงาน   พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย - 1,205,000 1,205,000 

1. งานประกันคณุภาพการศึกษา - 900,000 900,000 

2. งานบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ - 305,000 305,000 

นโยบายที ่1.3 พัฒนาประสบการณและคณุภาพชีวติในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา - 63,198,290 63,198,290 

แผนงาน   พัฒนาประสบการณและคุณภาพชวีติในมหาวิทยาลยัของนักศึกษา - 63,198,290 63,198,290 

1. งานบริหารทั่วไป - 60,637,290 60,637,290 

2. งานกิจกรรมนักศึกษา - 2,561,000 2,561,000 

เปาหมายที่ 2 การเปนท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ 6,160,000 3,656,000 9,816,000 
นโยบายที ่2.1 พัฒนาดานการวิจยัและการสรางสรรค และการบูรณาการกบั

บริการวิชาการ 

5,500,000 2,800,000 8,300,000 

แผนงาน   พัฒนาดานการวจิัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกบับริการ

วิชาการ 

5,500,000 2,800,000 8,300,000 

1. งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี 5,500,000 - 5,500,000 

2. งานบริหารการวิจัย - 2,050,000 2,050,000 

3. งานวิจัย/สรางสรรคผลงาน - 750,000 750,000 

นโยบายที ่2.2 พัฒนาดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 660,000 856,000 1,516,000 

แผนงาน   พัฒนาดานการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 660,000 856,000 1,516,000 

1. งานบริการวิชาการแกชุมชน 660,000 500,000 1,160,000 

2. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 356,000 356,000 
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โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน รายได รวมทั้งส้ิน  

เปาหมายที่ 3  การบริหารจัดการ  

(ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

- 2,790,000 2,790,000 

นโยบายที ่3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจดัการ - - - 

แผนงาน   พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ - - - 

1. - - - - 

นโยบายที ่3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลีย่นแปลง - 2,790,000 2,790,000 

แผนงาน   พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง - 2,790,000 2,790,000 

1. งานพัฒนาบุคลากร - 2,790,000 2,790,000 
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สวนที่ 2 
แผนปฏบิตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ปรัชญา (Philosophy) 

“พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร อนุรกัษศิลป ดวยวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย”ี 

ปณิธาน (Determination) 

“ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มุงเนนความเปนเลศิดานงานวิจัยสรางสรรคเพือ่เปนกําลังขับเคลื่อน

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน” 

วิสัยทัศน (Vision) 

“สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนํา เพื่อวิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรค

และผลิตบุคลากรสูระดบัอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนําเพื่อผลิตหลักสูตรและงานวิจัยและผลิตบุคลากร 

2. พัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสูระดับ

อาเซียน 

3. วิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรค เพื่อผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช

ประโยชนในอุตสาหกรรม สังคม หรือชุมชน 

4. บริการวิชาการแกอุตสาหกรรม สังคม และชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับประเทศ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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2.1 คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบตัริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที ่ นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย หมายเหต ุ

(ที่มา) 

เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 

นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตในศตวรรษที่ 21 

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

1 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั (QS) 

รอยละ 80 เจรจา 

2 รอยละของความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพ

ชีวติและประสบการณท่ีไดรับ (QS) 

รอยละ >3.51 เจรจา 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป 

รอยละ >80 เจรจา/ 

สกอ.2.2 
(หลักสูตร ป.ตรี) 

4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รอยละ >80 เจรจา/ 

สกอ.2.1 
(หลักสูตร) 

5 จํานวนนวตักรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร เรื่อง 1 เจรจา 

6 จํานวนรายวชิาระดับปรญิญาบัณฑิตที่เปน active learning, social 

engagement, การสรางผูประกอบการท่ีไดรับการเผยแพร 

วิชา 2 เจรจา 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนบัสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนกัศึกษาตอภาคการศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม/

แหลง 

1 เจรจา 

8 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ 5 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.4) 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร 

9 จํานวนหลักสตูรสรางสรรคท่ีปรับปรุงจากเดิมหรือสรางใหม หลักสตูร 1 เจรจา 

10 จํานวนหลักสตูร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนํา) หลักสตูร 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 1.2) 

11 จํานวนหลักสตูรนานาชาต ิ หลักสตูร - แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.2) 

1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เปน e-learning 

12 จํานวนรายวชิาที่มีการจัดการเรยีนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา วิชา 1 เจรจา 

นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 เขารับประเมิน QS Star rating 

13 จํานวนความรวมมือ (MOU)  

(รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศ) 

แหง 3 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 1.1) 

14 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ    

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ เตม็เวลาระดับบณัฑติศึกษา คน - เจรจา 
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ลําดับที ่ นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย หมายเหต ุ

(ที่มา) 

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ เตม็เวลาระดับปริญญาบัณฑิต คน 4 เจรจา 

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน in bound, > 3 เดือน คน - เจรจา 

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน in bound คน 40 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.6) 

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน out bound, > 3 เดือน คน 3 เจรจา 

 จํานวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน out bound คน 3 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.6) 

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวม SU Summer Camp คน 60 เจรจา 

 จํานวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานตางประเทศ คน 20 เจรจา 

15 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)    

 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานเตม็เวลา คน - เจรจา 

 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานไมเต็มเวลา คน - เจรจา 

16 จํานวนอาจารยทีไ่ปทํางานวิจัยหรอืสอนในตางประเทศ คน 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 1.3) 

17 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทํางานวิจัยหรือสอนในคณะฯ คน 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 1.3) 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

18 คณะวิชาที่นํารอง EdPEx คณะวิชา เขารวม เจรจา 

19 ผลการประเมิน (EdPEx) ระดับคะแนน นํารอง แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.5) 

20 จํานวนอาจารยทีผ่านการอบรมเปนผูประเมิน AUN QA คน 1 เจรจา 

21 จํานวนอาจารยทีผ่านการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ําหนา) คน 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.1) 

22 จํานวนการฝกอบรมหลักสตูร AUN QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไม     

ต่ํากวา 2 วัน) หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรทีไ่ดรับ AUN QA 

certificate 

กิจกรรม 1 เจรจา 

23 จํานวนโครงการอบรมหลักสตูร AUN-QA โครงการ 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.1) 

24 จํานวนอาจารยทีผ่านการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/EdPEx 

international assessor 

คน 2 เจรจา 

25 จํานวนหลักสตูรท่ีเขารับการประเมินตามระบบ AUN-QA หลักสตูร - แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.1) 

นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนกัศึกษา 

1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

26 รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของ

นักศึกษา 

รอยละ  8 เจรจา 

27 รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของ

นักศึกษา 

รอยละ  5 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.3) 
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ลําดับที ่ นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย หมายเหต ุ

(ที่มา) 

28 ระดับประเมินของความพึงพอใจเฉลี่ย (ผลสํารวจความคดิเห็น) ของ

นักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน >3.51 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.3) 

29 กระบวนการดําเนินงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น กระบวนการ 2 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.4) 

1.3.2 พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศกึษา 

30 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ  คน 5 เจรจา/ 

    แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.8) 

31 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน และกิจกรรม บริษัท 50 เจรจา/ 

 พัฒนานักศึกษา   แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.8) 

32 จํานวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

คน 10 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.8) 

เปาหมายที่ 2 การเปนท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและเทศชาต ิ

นโยบายที่ 2.1พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจยั 

33 เงนิทุนวจิัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาทตอคน 

บาท 220,000 เจรจา/ 

สกอ.2.2(คณะ)/ 

    แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

34 จํานวนโครงการทีไ่ปรวมวจิัยรวมกับอุตสาหกรรม โครงการ 5 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 1.3) 

35 จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และชุมชน

เพ่ือขอทุนวจิัยจากแหลงทุนภายนอก 

โครงการ 3 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

36 จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมูล โครงการ 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

37 จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทําโครงราง ทุน - แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

38 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมลู Scopus หรือ 

ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 82 เจรจา 

39 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมลู Scopus หรือ 

ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 60 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

40 จํานวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 10 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.3) 

41 จํานวนบทความ review article/หรือ Book Chapter ในวารสารที ่ ผลงาน 1 เจรจา/ 

 ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI   แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

42 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 

500 ในวารสารท่ีปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

มหาวิทยาลยั 12 เจรจา 
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ลําดับที ่ นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย หมายเหต ุ

(ที่มา) 

43 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 

500 ในวารสารท่ีปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 20 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

44 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

หนวยงาน 8 เจรจา 

45 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีช่ือรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารท่ี

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

46 จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus ครั้ง 200 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

47 จํานวนช้ินงานที่จัดแสดงใน exgibition/concert ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ 

ชิ้นงาน - เจรจา 

48 จํานวนสิทธิบัตร สิทธบิัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป ผลงาน 20 เจรจา 

49 จํานวนสิทธิบัตร สิทธบิัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป ใบ 10 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.2) 

50 จํานวนรางวลัดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรอื

มหาวิทยาลยัไดรับทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

รางวัล - เจรจา 

51 จํานวนทีมวจิัยบูรณาการตอป ทีม 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.1) 

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ 

52 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ที่บูรณาการ

ศาสตรและศิลปเพ่ือการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

โครงการ 1 เจรจา 

53 จํานวนโครงการวิจัยท่ีมีการบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือ

ระหวางมหาวิทยาลัย 

โครงการ 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 3.3) 

54 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โครงการ 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 4.1) 

55 จํานวนโครงการทีไ่ดรับการเผยแพรผานสื่อ โครงการ 1 เจรจา/ 

    แผนคณบด ี
(กลยุทธ 4.1) 

56 งบประมาณบริการวชิาการ/ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดจากหนวยงาน

ภายนอก (รอยละของเงินรายได) 

รอยละ 10 เจรจา 

57 จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ โครงการ - แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.5) 

58 จํานวนครั้งการจัดอบรมสําหรับบคุคลทั่วไป  ครั้ง - แผนคณบด ี
(กลยุทธ 2.7) 

เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 

นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร 
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ลําดับที ่ นโยบาย/ตัวช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย หมายเหต ุ

(ที่มา) 

59 รอยละอาจารยท่ีมีวฒิุการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด (QS) 

รอยละ 75.21 เจรจา/ 

สกอ.1.2(คณะ)/ 

    แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.2) 

60 รอยละของผูทีม่ีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือ

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

รอยละ 61 เจรจา/ 

สกอ.1.3(คณะ)/ 

    แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.2) 

61 รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน การ

อบรม สัมมนา และรวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข 

รอยละ 70 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.2) 

62 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนา หรือปรับปรุง เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

ระบบ 1 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.1) 

63 จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) โครงการ 2 แผนคณบด ี
(กลยุทธ 5.7) 

นโยบายที่ 3.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ 

64 รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด รอยละ 80 เจรจา 

2.2 โครงการตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

เปาหมายที่ 1   

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มี

มาตรฐานสากล 

32,420,700 133,700,150 21,988,800 155,688,950 188,109,650 

 

นโยบายที่ 1.1   

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อ

ผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

32,420,700 51,172,980 3,601,650 54,774,630 87,195,330 

 

ภารกิจนโยบาย - 1,227,800 1,450,000 2,677,800 2,677,800  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรู และทกัษะภาษาอังกฤษ 

- 957,800 300,000 1,257,800 1,257,800 
 

1.1 ระบบเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู - 957,800 300,000 1,257,800 1,257,800  

1.1.1 งบลงทุน - 363,000 - 363,000 363,000  

- ครุภัณฑ - 363,000 - 363,000 363,000  

 - 155,000 - 155,000 155,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 208,000 - 208,000 208,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

- สิ่งกอสราง - - - - - - 

1.1.2 งบเงินอุดหนุน - 594,800 300,000 894,800 894,800  

 - 25,000 - 25,000 25,000 สํานักงานคณบด ี

 - 85,000 - 85,000 85,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 



  |  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

 - 450,000 - 450,000 450,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - - 300,000 300,000 300,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 34,800 - 34,800 34,800 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

2. พัฒนานวัตกรรมเพือ่การศกึษา - 270,000 700,000 970,000 970,000  

2.1 ระบบสงเสรมิสนับสนุนการสราง

การใชนวัตกรรมและการเผยแพร 

- 270,000 400,000 670,000 670,000 
 

 - 170,000 - 170,000 170,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 100,000 400,000 500,000 500,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

2.2 ระบบความ กาวหนาของอาจารย - - 300,000 300,000 300,000  

 - - 300,000 300,000 300,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

3. พัฒนานวัตกรรมดานหลกัสูตร - - 450,000 450,000 450,000  

3.1 สงเสริมการจัดทําหลักสูตรแบบสอง

ปริญญา แบบกาวหนา แบบตรีควบ

โท และหลักสตูรบูรณาการ 

หลักสูตรนานาชาต ิ

- - 450,000 450,000 450,000  

 - - 450,000 450,000 450,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

ภารกิจประจํา 32,317,300 49,945,180 2,151,650 52,096,830 84,414,130  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

4. ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

15,714,900 - - - 15,714,900 
 

4.1 งบดําเนินการ 9,181,000 - - - 9,181,000  

4.1.1 คาตอบแทน - - - - -  

4.1.2 คาใชสอย 35,000 - - - 35,000  

4.1.3 คาวัสด ุ 9,051,000 - - - 9,051,000  

4.1.4 คาสาธารณูปโภค 95,000 - - - 95,000  

4.2 งบลงทุน 6,533,900 - - - 6,533,900  

4.2.1 ครุภัณฑ 4,653,900 - - - 4,653,900  

4.2.2 สิ่งกอสราง 1,880,000 - - - 1,880,000  

5. งานจัดการศกึษา 16,602,400 49,945,180 2,151,650 52,096,830 68,699,230  

5.1 งบบุคลากร 15,472,000 6,376,220 - 6,376,220 21,848,220  

 

15,472,000 

- - - 

21,848,220 

สํานักงานคณด ี

 572,640 - 572,640 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 292,200 - 292,200 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 109,440 - 109,440 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 3,644,590 - 3,644,590 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 61,200 - 61,200 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 1,696,150 - 1,696,150 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

5.2 งบดําเนินการ - 26,640,770 648,000 27,288,765 27,288,765  

5.2.1 คาตอบแทน 1,130,400 19,865,770 528,000 20,393,770 21,524,170  

 

1,130,400 

- - - 

21,524,170 

สํานักงานคณด ี

 2,400,000 - 2,400,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 1,310,000 - 1,310,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 200,000 - 200,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 6,700,000 - 6,700,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 7,055,770 528,000 7,583,765 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 200,000 - 200,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 2,000,000 - 2,000,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

5.2.2 คาใชสอย - 2,750,000 120,000 2,870,000 2,870,000  

 - 900,000 - 900,000 900,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 500,000 - 500,000 500,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 200,000 120,000 320,000 320,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 700,000 - 700,000 700,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

5.2.3 คาวัสด ุ - 3,125,000 - 3,125,000 3,125,000  

 - 900,000 - 900,000 900,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 500,000 - 500,000 500,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 675,000 - 675,000 675,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 700,000 - 700,000 700,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

5.2.4 คาสาธารณูปโภค - 900,000 - 900,000 900,000  

 - 800,000 - 800,000 800,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

5.3 งบลงทุน - 451,200 1,100,750 1,551,950 1,551,950  

5.3.1 ครุภัณฑ - 451,200 1,100,750 1,551,950 1,551,950  

 - 272,200 - 272,200 272,200 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - - 342,000 318,000 318,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - - 101,650 101,650 101,650 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - - 657,100 657,100 657,100 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 179,000 - 179,000 179,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

5.3.2 สิ่งกอสราง - - - - -  

5.4 งบเงินอุดหนุน - 16,476,990 402,900 16,879,890 16,879,890  

 - 3,290,000 340,000 3,630,000 3,630,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 4,072,140 - 4,072,140 4,072,140 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 5,500,000 - 5,500,000 5,500,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 1,590,000 62,900 1,652,900 1,652,900 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 924,850 - 924,850 924,850 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

นโยบายที่ 1.2  

พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

- 9,160,620 3,290,000 12,450,620 12,450,620 
 

ภารกิจนโยบาย - 8,555,620 2,690,000 11,245,620 11,245,620  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

6. ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาเพ่ือ

การพัฒนา 

- 435,000 200,000 635,000 635,000 
 

6.1 สนับสนุนการดําเนินงานและการ

ประเมนิหลักสตูรตามเกณฑ AUN-

QA 

- 235,000 200,000 435,000 435,000 

 

 - - 200,000 200,000 200,000 สํานักงานคณบด ี

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 35,000 - 35,000 35,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

6.2 นํารองระบบคุณภาพการศกึษาเพ่ือ

การดําเนนิการทีเ่ปนเลิศ (EdPEx) 

- 200,000 - 200,000 200,000 
 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

7. เขารับประเมนิ QS Star Rating - 1,962,620 692,000 2,654,620 2,654,620  

7.1 เพ่ิมจํานวนนกัศึกษา ตางชาติ

นักศกึษาแลกเปลี่ยน และอาจารย

ชาวตางประเทศ 

- 300,000 30,000 330,000 330,000 

 

 - - 30,000 30,000 30,000 สํานักงานคณบด ี

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

7.2 โครงการสนับสนุนการไดงานของ

บัณฑิต 

- 420,000 - 420,000 420,000 
 

 - 50,000 - 50,000 50,000 สํานักงานคณบด ี

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 10,000 - 10,000 10,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 20,000 - 20,000 20,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 40,000 - 40,000 40,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

7.3 พัฒนามาตรฐานผลงานทางวชิาการ

ที่ตีพิมพเผยแพรใหอยูในฐานขอมูล 

scopus 

- - 550,000 550,000 550,000 

 

 - - 400,000 400,000 400,000 สํานักงานคณบด ี

 - - 150,000 150,000 150,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

7.4 สงเสริมการเขาถึงการศึกษาของ

นักศกึษาที่มาจากครอบครัวที่มี

รายไดนอย 

- 670,000 112,000 782,000 782,000 

 

 - 200,000 112,000 312,000 312,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 450,000 - 450,000 450,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 20,000 - 20,000 20,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

7.5 พัฒนาสารสนเทศและแหลงขอมูล

ทางการศึกษา 

- 572,620 - 572,620 572,620 
 

 - 572,620 - 572,620 572,620 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

8. พัฒนาการดําเนินงานดาน University 

Ranking 

- 200,000 100,000 300,000 300,000 
 

8.1 ใหความรูและความสาํคญัเรื่องของ 

U Ranking แกบุคลากร 

- 200,000 - 200,000 200,000 
 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

8.2 ศึกษาความเปนไปไดถึงการเขาสู

การจดัอันดับอืน่ ๆ นอกจาก QS 

Top U Ranking 

- - 100,000 100,000 100,000 

 

 - - 100,000 100,000 100,000 สํานักงานคณบด ี
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

9. งานทนุการศึกษา - 5,958,000 1,698,000 7,656,000 7,656,000  

9.1 จัดสรรทนุการศึกษา - 4,778,000 1,398,000 6,176,000 6,176,000  

 - 270,000 - 270,000 270,000 สํานักงานคณบด ี

 - 1,070,000 - 1,070,000 1,070,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 1,590,000 - 1,590,000 1,590,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 460,000 - 460,000 460,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 550,000  550,000- 550,000- ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 293,000 1,000,000 1,293,000 1,293,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 545,000 - 545,000 545,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - - 398,000 398,000 398,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

9.2 จางนกัศึกษาปฏิบัติงาน - 1,180,000 300,000 1,480,000 1,480,000  

 - 80,000 - 80,000 80,000 สํานักงานคณบด ี

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 200,000 300,000 500,000 500,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

ภารกิจประจํา - 605,000 600,000 1,205,000 1,205,000  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศึกษา 

10. งานประกันคณุภาพการศึกษา - 500,000 400,000 900,000 900,000  

10.1 สงเสริมการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

- 500,000 400,000 900,000 900,000 
 

 - 80,000 - 80,000 80,000 สํานักงานคณบด ี

 - 60,000 - 60,000 60,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 50,000 400,000 450,000 450,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 110,000 - 110,000 110,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

 

 

     
 



 |    

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

11. งานบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ - 105,000 200,000 305,000 305,000  

11.1 สนับสนุนความรวมมอืทาง

วิชาการ 

- 105,000 200,000 305,000 305,000 
 

 - 5,000 - 5,000 5,000 สํานักงานคณบด ี

 - - 200,000 200,000 200,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

นโยบายที่ 1.3  

พัฒนาประสบการณและคณุภาพชีวิตใน

มหาวิทยาลยัของนักศึกษา 

- 73,366,550 15,097,150 88,463,700 88,463,700 

 

ภารกิจนโยบาย - 19,883,860 5,381,550 25,265,410 25,265,410  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

12. พัฒนาระบบใหบริการนักศกึษาและ

ศิษยเกา และกิจกรรมนักศกึษา 

- 230,000 - 230,000 230,000 
 

12.1 ศูนยบริการนกัศึกษาแบบ one 

stop 

- - - - - 
 

12.2 โครงการฝกอบรมผูใหบริการ

นักศกึษา 

- - - - - 
 

12.3 โครงการกิจกรรมนกัศึกษาเชิง

บูรณาการ Active Citizen และ 

Shared company 

- 230,000 - 230,000 230,000 

 

 - 230,000 - 230,000 230,000 สํานักงานคณบด ี

12.4 Mobility program สําหรับ

นักศกึษา 

- - - - - 
 

13. ปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศน 

สิ่งแวดลอม และความปลอดภยั 

- 17,580,860 5,181,550 22,762,410 22,762,410 
 

13.1 ปรับปรุงกายภาพและพฒันา

สภาพแวดลอมทางการศึกษา

ของคณะฯ 

- 17,580,860 5,181,550 22,762,410 22,762,410 

 

13.1.1 งบลงทุน - 6,691,500 2,783,200 9,474,700 9,474,700  

- ครุภัณฑ - 6,691,500 2,783,200 9,474,700 9,474,700  

 - 746,700 - 746,700 746,700 สํานักงานคณบด ี

 - 975,000 - 975,000 975,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 3,392,500 721,500 4,114,000 4,114,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - - 2,061,700 2,061,700 2,061,700 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 488,000 - 488,000 488,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 1,089,300 - 1,089,300 1,089,300 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

- สิ่งกอสราง - - - - -  

13.1.2 งบเงินอุดหนุน - 10,889,360 2,398,350 13,287,710 13,287,710  

 - 2,027,670 201,000 2,228,670 2,228,670 สํานักงานคณบด ี
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

 - 250,000 - 250,000 250,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 2,300,000 - 2,300,000 2,300,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 1,025,000 - 1,025,000 1,025,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 1,197,090 1,000,000 2,197,090 2,197,090 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 2,952,600 1,197,350 4,149,950 4,149,950 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 512,000 - 512,000 512,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 625,000 - 625,000 625,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

14. งานสงเสริมประสบการณการเรียน

การสอน 

- 2,073,000 200,000 2,273,000 2,273,000 
 

14.1 พัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการ (อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงานใหแก

นักศกึษา) 

- 2,073,000 200,000 2,273,000 2,273,000 

 

 - 250,000 200,000 450,000 450,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 765,000 - 765,000 765,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 400,000 - 400,000 400,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 310,000 - 310,000 310,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 198,000 - 198,000 198,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 150,000 - 150,000 150,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

ภารกิจประจํา - 53,482,690 9,715,600 63,198,290 63,198,290  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

15. งานบริหารทั่วไป - 51,121,690 9,515,600 60,637,290 60,637,290  

15.1 บริหารและบริการการเรียนการ

สอน 

- 51,121,690 9,515,600 60,637,290 60,637,290 
 

15.1.1 งบบุคลากร - 23,725,120 - 23,725,120 23,725,120  

 - 7,622,120 - 7,622,120 7,622,120 สํานักงานคณบด ี

 - 2,225,000 - 2,225,000 2,225,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 2,158,660 - 2,158,660 2,158,660 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 1,721,860 - 1,721,860 1,721,860 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 3,220,520 - 3,220,520 3,220,520 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 3,990,880 - 3,990,880 3,990,880 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 1,170,200 - 1,170,200 1,170,200 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 1,615,880 - 1,615,880 1,615,880 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

15.1.2 งบดําเนินการ - 22,440,510 2,103,600 24,544,110 24,544,110  

- คาตอนแทน - 9,103,900 1,192,600 10,296,500 10,296,500  

 - 2,561,200 1,000 2,562,200 2,562,200 สํานักงานคณบด ี

 - 1,539,000 - 1,539,000 1,539,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 1,345,600 - 1,345,600 1,345,600 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 445,100 - 445,100 445,100 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 2,055,800 1,191,600 3,247,400 3,247,400 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 357,200 - 357,200 357,200 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 500,000 - 500,000 500,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

- คาใชสอย - 4,455,200 321,000 4,776,200 4,776,200  

 - 1,083,200 1,000 1,084,200 1,084,200 สํานักงานคณบด ี

 - 950,000 - 950,000 950,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 372,000 - 372,000 372,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 300,000 320,000 620,000 620,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

- คาวัสด ุ - 1,951,060 390,000 2,341,060 2,341,060  

 - 51,000 390,000 441,000 441,000 สํานักงานคณบด ี

 - 600,000 - 600,000 600,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 110,000 - 110,000 110,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 120,000 - 120,000 120,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 700,060 - 700,060 700,060 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 70,000 - 70,000 70,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

- คาสาธารณูปโภค - 6,930,350 200,000 7,130,350 7,130,350  

 - 150,350 200,000 350,350 350,350 สํานักงานคณบด ี

 - 1,900,000 - 1,900,000 1,900,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 1,580,000 - 1,580,000 1,580,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 800,000 - 800,000 800,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 800,000 - 800,000 800,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 900,000 - 900,000 900,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 600,000 - 600,000 600,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 200,000 - 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

15.1.3 งบลงทุน - 474,400 250,000 725,400 725,400  

- ครุภัณฑ - 474,400 250,000 725,400 725,400  

 - 6,000 - 6,000 6,000 สํานักงานคณบด ี

 - 112,000 - 112,000 112,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - - 250,000 250,000 250,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 356,400 - 356,400 356,400 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

- สิ่งกอสราง - - - - -  

15.1.4 งบเงินอุดหนุน - 4,481,660 7,162,000 11,643,660 11,643,660  

 - 139,610 1,000,000 1,139,610 1,139,610 สํานักงานคณบด ี

 - 179,460 160,000 339,496 339,496 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 237,990 2,000,000 2,237,990 2,237,990 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 300,000 - 300,000 300,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 500,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 900,000 1,700,000 2,600,000 2,600,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 674,600 200,000 874,600 874,600 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 1,550,000 102,000 1,652,000 1,652,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

16. งานกจิกรรมนกัศึกษา - 2,361,000 200,000 2,561,000 2,561,000  

16.1 สงเสริมกิจกรรมนักศกึษา - 2,361,000 200,000 2,561,000 2,561,000  

 - 570,000 - 570,000 570,000 สํานักงานคณบด ี

 - 355,000 - 355,000 355,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 140,000 - 140,000 140,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

 - 70,000 200,000 270,000 270,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 900,000 - 900,000 900,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 96,000 - 96,000 96,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 180,000 - 180,000 180,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

เปาหมายที่ 2  

การเปนท่ีพึ่งของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาต ิ

6,360,000 17,534,950 5,245,000 22,779,950 29,139,950 

 

นโยบายที่ 2.1  

พัฒนาดานการวิจยัและการสรางสรรค 

และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 

5,700,000 16,858,950 5,065,000 21,923,950 27,623,950 

 

ภารกิจนโยบาย - 14,783,950 4,340,000 19,123,950 19,123,950  

แผนงานหลัก แผนงานวิจยั 

17. ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและ

ผลิตภาพของผลงานวจิัย 

- 3,569,250 4,340,000 7,909,250 7,909,250 
 

17.1 ระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือตอ

การวจิัย 

- 1,649,250 - 1,649,250 1,649,250 
 

 - 649,250 - 649,250 649,250 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

17.2 ปรับปรุงมาตรการ สนับสนุน

สงเสริมและผลตอบแทนของการ

ทําวิจัย 

- 1,920,000 4,340,000 6,260,000 6,260,000 

 

 - - 40,000 40,000 40,000 สํานักงานคณบด ี

 - 1,920,000 4,300,000 6,220,000 6,220,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

18. พัฒนาโครงสรางการวิจัยบูรณาการ

ผานศูนย/กลุม และ cluster วิจัย 

และความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก 

- - - - - 

 

18.1 Start-up Center - - - - -  

19. โครงการบูรณาการงานวชิาการเพือ่

การพัฒนาชุมชน สังคม 

- 215,000 - 215,000 215,000 
 

19.1 SU Fair/ทับแกววิชาการ - 215,000 - 215,000 215,000  

 - 130,000 - 130,000 130,000 สํานักงานคณบด ี

 - 30,000 - 30,000 30,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 15,000 - 15,000 15,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 40,000 - 40,000 40,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

20. กองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะฯ - 10,999,700 - 10,999,700 10,999,700  

20.1 บริหารเงินกองทนุวิจัยและ

สรางสรรคคณะฯ 

- 10,999,700 - 10,999,700 10,999,700 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

ภารกิจประจํา 5,700,000 2,075,000 725,000 2,800,000 8,500,000  

แผนงานหลัก แผนงานวิจยั 

21. งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี 5,700,000 - - - 5,700,000  

21.1 โครงการวจิัยและนวัตกรรมเพ่ือ

การสรางองคความรูพืน้ฐานของ

ประเทศ 

1,720,000 - - - 1,720,000 

 

- การผลิตแผนฟลมบรรจุภัณฑ

แอคทีฟ จากแบคทเีรียลเซลลโูลสที่ผลิตจาก

น้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแปง 

240,000 - 

 

 

- - 240,000 

 

- การแยกและการคัดเลอืก

จุลินทรียที่สามารถผลติพอลเิมอรชวีภาพ: 

แบคทีเรียลเซลลูโลส จากน้ําทิ้งของโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทแปง 

380,000 - - - 380,000 

 

- การลดความเขมสขีองน้ําเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุม

แบคทีเรียผลิต laccase 

380,000 - - - 380,000 

 

- การพัฒนาฟลมบรรจุภณัฑพอ

ลิบิวทิลนีอะดเิพท-โค-เทเรฟทาเลทเพื่อใช

สําหรับยืดอายผุลผลติทางการเกษตร 

240,000 - - - 240,000 

 

- ฟลมอัจฉริยะจากพอลิเมอร 

ผสมระหวางเพอลเิอทิลนีและพอลิบิวทิลนี 

อะดิเพท-โค-เทเรฟทาเรดสําหรับการ

ประยุกตใชงานดานการเกษตร 

240,000 - - - 240,000 

 

- การปรับปรุงสมบัติของพอลิ

แลคติกแอซดิผสมโดยใชออรกาโนเคลย

และวัสดุลกิโนเซลลูโลสจากสิ่งเหลือใชจาก

พืชผลทางการเกษตร 

240,000 - - - 240,000 

 

21.2 โครงการวจิัยและนวัตกรรมเพ่ือ

สรางความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ 

3,780,000 - - - 3,780,000 
 

- การพัฒนาสูตรและ

กระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการใช

น้ําตาลไซโคสในผลไมแชอิ่มอบแหงเพือ่

เพ่ิมมูลคา 

600,000 - - - 600,000 

 

- การพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทย

ที่มกีารใชน้ําตาลไซโคสทดแทนน้ําตาล

ซูโครสเพ่ือลดปริมาณแคลอรีแ่ละความ

เสี่ยงทางสุขภาพ 

430,000 - - - 430,000 

 

- การหาสภาวะทีเ่หมาะสมใน

การผลิตน้ําตาลไซโคสโดยใชเทคนิคของ

ไหลกึ่งวิกฤต 

770,000 - - - 770,000 

 

- การศกึษาอยางเปนระบบของ

เคลอืบดานประเภทแบเรียมสําหรับงาน

เซรามกิสสรางสรรค 

520,000 - - - 520,000 

 

- การพัฒนาผงสีสปเนลสําหรับ

เครื่องเคลือบดนิเผาที่ใชดนิแดงราชบุร ี

520,000 - - - 520,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

- การศกึษาและวิเคราะหตลาด

อุตสาหกรรมผูผลติเครื่องจักรสําหรับ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและยาภายใต

แผนยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

260,000 - - - 260,000 

 

- การออกแบบแผนงานตัด

สําหรับการตดัโลหะแผนโดยใชขั้นตอน

วิธีการคนหาความโนมถวง กรณีศกึษา 

ผูผลิตเครือ่งจกัรสําหรับอุตสาหกรรม

อาหารและยา 

360,000 - - - 360,000 

 

- การตัดสินใจเพ่ือการจัดการ 

คงคลังวัตถุดิบภายใตความไมมแนนอนของ

ราคาวัตถุดิบและความตองการสินคาดวย

โครงขายประสาทเทียม กรณีศกึษา ผลิต

เครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารและยาแหงหนึ่ง 

360,000 - - - 360,000 

 

22. งานบริหารการวิจัย - 1,525,000 525,000 2,050,000 2,050,000  

22.1 บริหารและบริการวิจัย - 1,525,000 525,000 2,050,000 2,050,000  

 - 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 325,000 525,000 850,000 850,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

23. งานวิจัย/สรางสรรคผลงาน - 550,000 200,000 750,000 750,000  

23.1 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค - 550,000 200,000 750,000 750,000  

 - - 200,000 200,000 200,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 500,000 - 500,000 500,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

นโยบายที่ 2.2  

พัฒนาดานการบริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

660,000 676,000 180,000 856,000 1,516,000 

 

ภารกิจนโยบาย - - - - -  

ภารกิจประจํา 660,000 676,000 180,000 856,000 1,516,000  

แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

24. งานบริการวิชาการแกชุมชน 660,000 360,000 140,000 500,000 1,160,000  

24.1 ใหบริการทางวิชาการ - 360,000 140,000 500,000 500,000  

 - 210,000 - 210,000 210,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 100,000 - 100,000 100,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - - 140,000 140,000 140,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

24.2 ผลผลิตบริการวิชาการ 660,000 - - - 660,000  

- โครงการโครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการการประเมนิทางประสาทสัมผัส

สําหรับผูบริโภค เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ 

สําหรับ SME สําหรับตลาด AEC 

61,000 - - - 61,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การทําธุรกิจกลวยไมอยางมอือาชพี 

215,000 - - - 215,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง กิน อยูอยางสรางสรรคกับฟงกชนั

ฟูดส (Eat & Live Creatively with 

Functional Foods) 

215,000 - - - 215,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

- โครงการอบรมการผลิต

เชื้อเพลิงแทงตะเกียบผักตบชวาชีวมวล      

ทอรีไฟรและการใชเชือ้เพลิงในการผลิต

ความรอน 

104,000 - - - 104,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

- โครงการอบรมการจาํลอง

กระบวนการดาวยโปรแกรม Aspen Plus 

65,000 - - - 65,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

25. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 316,000 40,000 356,000 356,000  

25.1 โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม - 316,000 40,000 356,000 356,000  

 - 105,000 - 105,000 105,000 สํานักงานคณบด ี

 - 15,000 - 15,000 15,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 40,000 - 40,000 40,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

อาหาร 

 - 20,000 - 20,000 20,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - - 40,000 40,000 40,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 80,000 - 80,000 80,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 26,000 - 26,000 26,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 30,000 - 30,000 30,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

25.2 ผลผลิตทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - -  

เปาหมายที่ 3  

การบริหารจัดการ           

(ให เปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการ

เปลี่ยนแปลง) 

- 2,802,000 2,465,000 5,267,000 5,267,000 

 

นโยบายที่ 3.1  

พัฒนาระบบ กลไกและเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการ 

- 762,000 1,275,000 2,037,000 2,037,000 

 

ภารกิจนโยบาย - 762,000 1,275,000 2,037,000 2,037,000  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

26. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 762,000 1,275,000 2,037,000 2,037,000  

26.1 ระบบการสือ่สารทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- 762,000 1,275,000 2,037,000 2,037,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ แผนดนิ รายได รวมทั้งสิ้น 

รายได รายไดสะสม รวม 

26.1.1 งบลงทุน - 110,000 670,000 780,000 780,000  

- ครุภัณฑ - 110,000 670,000 780,000 780,000  

 - - 171,000 171,000 171,000 สํานักงานคณบด ี

 - 110,000 - 110,000 110,000 ภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร 

 - - 499,000 499,000 499,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

- สิ่งกอสราง - - - - -  

26.1.2 งบเงินอุดหนุน - 652,000 605,000 1,257,000 1,257,000  

 - - 529,000 529,000 529,000 สํานักงานคณบด ี

 - 602,000 - 602,000 602,000 ภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร 

 - - 76,000 76,000 76,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 - 50,000 - 50,000 50,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

นโยบายที่ 3.2  

พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลีย่นแปลง 

- 2,040,000 1,190,000 3,230,000 3,230,000 
 

ภารกิจนโยบาย - 440,000 - 440,000 440,000  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

27. โครงการยกยอง เชิดชเูกียรติ ผูที่มี

ผลงานเปนที่ประจักษในดานตาง ๆ 

- 440,000 - 440,000 440,000 
 

27.1 จัดกิจกรรมยกยองเชดิชูเกียรติ  

ผูที่มีผลงาน 

- 440,000 - 440,000 440,000  

 - 40,000 - 40,000 40,000 สํานักงานคณบด ี

 - 400,000 - 400,000 400,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

ภารกิจประจํา - 1,600,000 1,190,000 2,790,000 2,790,000  

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

28. งานพัฒนาบุคลากร - 1,600,000 1,190,000 2,790,000 2,790,000  

28.1 โครงการพัฒนาบุคลากร - 1,600,000 1,190,000 2,790,000 2,790,000  

 - 50,000 100,000 150,000 150,000 สํานักงานคณบด ี

 - 500,000 - 500,000 500,000 ภาควิชาวิทยาการฯ 

 - 500,000 400,000 900,000 900,000 ภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร 

 - 400,000 - 400,000 400,000 ภาควิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

 - 50,000 690,000 740,000 740,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

 - 80,000 - 80,000 80,000 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

 - 20,000 - 20,000 20,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 
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สวนที่ 3 

การติดตามและการประเมินผล 
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การติดตามและการประเมินผล 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามพันธกิจตาง ๆ ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เปนไปยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ปละ 2 รอบ โดยมีการติดตามทั้งตัวชี้วัดและโครงการภารกิจนโยบาย เพื่อ

สะทอนถึงการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเพื่อใหผูบริหารใชเปนกลไกในการเรงรัด กํากับ ติดตาม การ

ดําเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน 

3.1 เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสะทอนถึงการดําเนินงานท้ัง

ในระดับภาควิชา/หนวยงาน และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

3.2 การดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับภาควิชา ประกอบดวย 

1) สํานักงานคณบด ี

2) ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

3) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

6) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7) ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

8) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

นโยบาย/ตัวชีว้ัด หนวยวัด 
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เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 

นโยบายที ่1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที ่21 

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศกึษา 

1. รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาตอ

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

(QS) 

รอยละ 80        

2. รอยละของความพึงพอใจ (ผลสาํรวจ

ความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต

และประสบการณที่ไดรับ (QS) 

รอยละ >3.51        
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3. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทาํ

หรือประกอบอาชพีอิสระในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ >80 
แจงขอมูล

ในเบื้องตน

ใหภาควิชา 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ รอยละ >80 
แจงขอมูล

ในเบื้องตน

ใหภาควิชา 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

ตดิตาม

และสง

ขอมูลให

คณะ 

5. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่

ไดรับการเผยแพร 

เรื่อง 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

6. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่

เปน active learning, social 

engagement, การสรางผูประกอบการที่

ไดรับการเผยแพร 

วิชา 2    ใหขอมูล

รหัส และ

ชื่อรายวิชา 

ใหขอมูล

รหัส และ

ชื่อรายวิชา 

  

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรู  

ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

นอกหลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม/

แหลง 

1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

8. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

โครงการ 5 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร 

9. จํานวนหลกัสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุง

จากเดิมหรือสรางใหม 

หลักสูตร 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

10. จํานวนหลกัสูตร (รวมกบัภาค 

อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนาํ) 

หลักสูตร 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

11. จํานวนหลกัสูตรนานาชาติ หลักสูตร - ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

1.1.4 พัฒนารายวชิาทีเ่ปน e-learning 

12. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา 

วิชา 1    ใหขอมูล

รหัส ชื่อ

รายวิชา

และชื่อ

อาจารย

ผูสอน 

ใหขอมูล

รหัส ชื่อ

รายวิชา

และชื่อ

อาจารย

ผูสอน 

  

นโยบายที ่1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลยั 

1.2.1 เขารับประเมิน QS Star rating 

13. จํานวนความรวมมือ (รวมกบัภาค 

อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนาํทั้ง

ในและตางประเทศ) 

แหง 3 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 
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14. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ   ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ เต็มเวลา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คน -        

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ เต็มเวลา

ระดับปริญญาบัณฑิต 

คน 4        

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน in bound, > 3 เดือน 

คน -        

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน in bound 

คน 40        

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน out bound, > 3 เดือน 

คน 3        

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน out bound 

คน 3        

- จํานวนนกัศกึษาที่เขารวม SU 

Summer Camp 

คน 60        

- จํานวนนกัศกึษาที่ไปศึกษาดูงาน

ตางประเทศ 

คน 20        

15. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS)   ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

คน -        

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ี

ปฏิบัติงานไมเตม็เวลา 

คน -        

16. จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวิจัยหรือสอน

ในตางประเทศ 

คน 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

17. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทํางาน

วิจัยหรือสอนในคณะฯ 

คน 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

1.2.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อการพัฒนา 

18. คณะวิชาที่นํารอง EdPEx คณะวิชา เขารวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

19. ผลการประเมิน (EdPEx) ระดับ

คะแนน 

นํารอง ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

20. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปน        

ผูประเมิน AUN QA 

คน 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

21. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปน        

ผูประเมิน AUN QA (หามซ้ําหนา) 

คน 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

22. จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN QA 

(หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) 

หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับหลักสูตรที่

ไดรับ AUN QA certificate 

กิจกรรม 1        
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23. จํานวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-

QA 

โครงการ 1        

24. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปน       

ผูประเมินตามเกณฑ TQA/EdPEx 

international assessor 

คน 2 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

25. จํานวนหลกัสูตรท่ีเขารับการประเมินตาม

ระบบ AUN QA 

หลักสูตร - รับการ

ประเมิน 

(ป.โท/เอก) 

รับการ

ประเมิน 

(ป.โท/เอก) 

รับการ

ประเมิน 

(ป.โท/เอก) 

รับการ

ประเมิน 

(ป.โท) 

รับการ

ประเมิน 

(ป.เอก) 

รับการ

ประเมิน 

(ป.โท) 

 

นโยบายที ่1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวติในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา 

1.3.1 ปรบัปรุงกายภาพ สิง่แวดลอม และความปลอดภยั 

26. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนา

แหลงเรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษา 

รอยละ 8 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

27. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนา

แหลงเรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษา 

รอยละ 5        

28. ระดับประเมินของความพึงพอใจเฉลีย่ 

(ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอ

คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ 

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน >3.51        

29. กระบวนการดําเนินงานที่ไดรบัการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดขีึ้น 

กระบวน 

การ 

2        

1.3.2 พัฒนาระบบการใหบริการนักศกึษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา 

30. จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนว

อาชีพ (QS) 

คน 5 
(งานบริการ

การศึกษา) 

       

31. จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม 

job fair ของหนวยงาน (QS) 

บริษัท 50 
(งานบริการ

การศึกษา) 

       

32. จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

คน 10 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคมและเทศชาติ 

นโยบายที่ 2.1พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 

2.1.1 ปรบัปรุงระบบบริหารการวิจยัและผลิตภาพของผลงานวิจัย 

33. เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑ

สาขาของ สกอ. 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 

220,000 บาทตอคน 

บาท 220,000 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

34. จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจยัรวมกับ

อุตสาหกรรม 

โครงการ 5 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 
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35. จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกบั

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน เพื่อ

ขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

โครงการ 3 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

36. จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมาให

ขอมูล 

โครงการ 1        

37. จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการ

จัดทําโครงราง 

ทุน -        

38. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

(รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 82 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

39. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

(รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 60 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

40. จํานวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI   

ผลงาน 10 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

41. จํานวนบทความ review article /หรือ 

Book chapter ในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

42. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 

ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus   

หรือ ISI 

มหา 

วิทยาลยั 

12 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

43. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 

ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus   

หรือ ISI 

ผลงาน 20 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

44. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎ   

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

หนวยงาน 8 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

45. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎ   

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

46. จํานวนคร้ังการอางอิง (Citation) ที่

ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus 

ครั้ง 200        
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47. จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/ 

concert ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

ชิ้นงาน -        

48. จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ             

ในรอบ 5 ป 

ผลงาน 20 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

49. จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ             

ในรอบ 5 ป 

ใบ 10 ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

ใหขอมูล

พรอม

เอกสาร

หลักฐาน 

50. จํานวนรางวัลดานศิลปวัฒนธรรมที่

อาจารย บุคลากร นักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลัยไดรับทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิ

รางวัล -        

51. จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป ทีม 1        

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ 

52. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ/ทาํนุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตร  

และศิลปเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/

ประเทศ 

โครงการ 1  ใหขอมูล 

(งบประมาณ

แผนดิน 

(โครงการ 

บริการฯ) 

ใหขอมูล 

(งบประมาณ

แผนดิน 

(โครงการ 

บริการฯ) 

 ใหขอมูล 

(งบประมาณ

แผนดิน 

(โครงการ 

บริการฯ) 

ใหขอมูล 

(งบประมาณ

แผนดิน 

(โครงการ 

บริการฯ) 

 

53. จํานวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการ

ความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวาง

มหาวิทยาลัย 

โครงการ 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

54. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

โครงการ 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

55. จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผาน

สื่อ 

โครงการ 1 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

56. งบประมาณบริการวิชาการ/ทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดจากหนวยงานภายนอก 

(รอยละของเงินรายได) 

รอยละ 10 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

57. จํานวนงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิ

โครงการ -        

58. จํานวนคร้ังการจัดอบรมสําหรับบุคคล

ทั่วไป 

ครั้ง -        

เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร 
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59. รอยละอาจารยที่มวีฒิุการศกึษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทยีบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด (QS) 

รอยละ 75.21 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

60. รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 61 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

61. รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม 

สัมมนา และรวมกิจกรรมเพิ่มความสุข 

รอยละ  70 ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

62. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนา หรือปรับปรุง เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

ระบบ 1        

63. จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) โครงการ 2        

นโยบายที ่3.3 จดัทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยัที่สําคัญ 

64. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด 

รอยละ 80        
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ภาคผนวก 

คําอธิบายตัวชีว้ัด และนิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
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นิยามศัพท/สูตรการคํานวณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

เปาหมายที่ 1  เปนมหาวทิยาลยัชั้นนาํที่มีมาตรฐานสากล 

นโยบายที ่1.1  พัฒนานวัตกรรมจดัการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศกึษา 

1. รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาตอการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS) 

  ผลรวมของระดับความพึงพอใจทีก่ําหนด/จํานวนผูตอบแบบสอบถาม    100 

คะแนนเต็ม 5 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2561 

- สํารวจโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอน (สํารวจเบือ้งตนโดยมหาวิทยาลัย) ประกอบดวย 4 สวน 

ไดแก 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารยผูสอน 

สวนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเองในดานพฤติกรรม 

สวนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูจากการเรียนการสอนวิชานี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ        

5 ดาน 

สวนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในหองเรียนและวัสดุอุปกรณประจาํหองเรียน 

- คุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย หมายถึง คาคะแนนความพึงพอใจในสวนที่ 1 และ

สวนที่ 4 ในแตละรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนทั้งหมด 

2. รอยละของความพึงพอใจ (ผลสาํรวจความ

คิดเห็น) ของนกัศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (QS) 

  ผลรวมของระดับความพึงพอใจทีก่ําหนด/จํานวนผูตอบแบบสอบถาม    100 

คะแนนเต็ม 5 

- คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ หมายถึง คุณภาพชีวิตทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ  

- ประสบการณชีวิต หมายถึง ประสบการณที่ไดรบัตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยศิลปากร ทั้งใน

และนอกหลกัสูตร 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป 

   ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

                         ในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศกึษา                      1  100 

ผูที่สําเร็จการศกึษาในปการศึกษา 2560 ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ   1) จํานวนผูตอบแบบสํารวจ ไมนับรวมผูสําเร็จการศึกษาที่ศกึษาตอ เกณฑทหาร 

อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนสําเร็จการศึกษา แตไมไดเปลี่ยนงาน มา

พิจารณา 

2) จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบณัฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ           ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกหลักสูตร          1  100 

คะแนนเต็ม 5 

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จํานวน 5 

ดาน คือ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2) ดานความรู 

3) ดานทักษะทางปญญา 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

- จํานวนบัณฑติที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

สํารวจผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาปการศึกษา 2560 

5. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ

การเผยแพร 
- นวัตกรรมการเรียนการสอน ไดแก นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม

ประเภทรูปแบบ/เทคนิค/วิธกีารสอน/การวัดและประเมินผล รูปแบบตาง ๆ เชน การสอนแบบโมดลุ 

(Module Teaching) การสอนแบบโครงงาน (Project based Learning) การสอนแบบกลุมสัมพันธ 

(Group Process Teaching) การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem based Learning) การ

สอนเปนรายบุคคล (Individualized Instruction) การเรียนแบบรูรอบ (Mastery Learning) การ

เรียนแบบศูนยการเรยีน (Learning Center) การสอนแบบบูรณาการ (Integrative Techniques) 

การสอนแบบสบืสวนสอบสวน (Inquiry Method) การสอนโดยใชชุดการเรยีนการสอน 

(Instructional Package) การสรางบทเรียนใหเรยีนดวยตนเอง รวมถึง การสอนดวยวธิกีารอื่น ๆ 

การสอนโดยการบูรณาการดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การเรียนการสอนออนไลน e-learning ใน

รูปแบบตาง ๆ หรือการสอนที่คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานนวัตกรรมใหความเห็นชอบ 

 - การเผยแพร หมายถึง การจัดพิมพเผยแพรบทสรุปของนวัตกรรมการเรยีนการสอนในรูปแบบเอกสาร

โดยพิมพเปนเลม หรอืเผยแพรผานชองทางอื่น ๆ ไดแก การนําเสนอผานการจดัเวทีแสดงผลงาน 

นําเสนอผานการจัดนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพรผานทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส ออนไลน และ

เว็บไซต โดยกอนการเผยแพรนวัตกรรมจะตองผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

แลว 

- ชองทางการเผยแพร ไดแก 

1) หนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มกีระบวนการ peer-review (ฝายวิชาการ

จะจัดการประชุมฯ เปนประจาํทุกป) 

2) วารสารวิชาการดานนวัตกรรมการเรยีนการสอน ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูลวารสารที่ สกอ.ยอมรับ 

เชน Innovations in Education and Teaching Internation, Innovative Higher 

Education, International Journal of Innovation and Learning เปนตน 

3) การประชุมวิชาการดานนวัตกรรมการเรียนการสอน เชน Reimagine Education Conference 

ไมนับรวมการประชุมวิชาการเฉพาะทางตามสาขาวิชาชีพ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

6. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน 

active learning, social engagement, การ

สรางผูประกอบการที่ไดรับการเผยแพร 

- รายวิชาที่มีลกัษณะ active learning หมายถึง การจัดการเรียนรูในรายวิชาใหผูเรียนสรางความรูขึ้น

ภายในตนเอง (Active Learning, Learning by Doing) ผูเรียนเปนผูลงมือทําดวยตนเอง มีการ

เรียนรูเกิดขึ้นระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 

- รายวิชาที่มีลกัษณะ social (community) engagement หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณา

การบริการวิชาการหรือวิจัยที่ใหชุมชน/สังคมมีสวนรวมในการจัดหรือดําเนินกจิกรรม มีการตดิตาม

ประเมินผลการพัฒนาหรือสรางความสัมพันธที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม ตลอดจนมีแผนงานที่จะสราง

ความสัมพันธกับชุมชนในระยะยาว 

- รายวิชาที่มีลกัษณะสรางผูประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชวยใหผูเรยีน

สามารถสรางแผนธุรกจิหรือพัฒนาเขาสูธุรกิจไดโดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 

- ชองทางการเผยแพร ไดแก 

1) หนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มกีระบวนการ peer-review (ฝายวิชาการ

จะจัดการประชุมฯ เปนประจาํทุกป) 

2) วารสารวิชาการดานนวัตกรรมการเรยีนการสอน ที่ปรากฎในฐานขอมูลวารสารที่ สกอ.ยอมรับ 

เชน Innovations in Education and Teaching Internation, Action Learning : Research 

and Practice, Active Learning in Higher Education เปนตน 

การนับจํานวนใหนับเฉพาะรายวิชาระดบัปริญญาบัณฑิต ในปการศึกษา 2561 
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1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษ 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่

สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศกึษา 

     (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ     1 

            นอกหลักสูตรในภาคการศึกษาตนและภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2561            1 

2 

- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกบันักศึกษา เชน จัดอบรม

เตรยีมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรอือาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนตน 

- แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกับนักศกึษา เชน จัดหาโปรแกรม

การเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบรกิารนักศึกษาผานระบบเครือขาย, จัดทําสื่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียน

ออนไลนเปนภาษาอังกฤษสาํหรับการจดัการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตามอัธยาศัย  

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

8. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกบันักศึกษา เชน จัดอบรม

เตรยีมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรอือาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนตน 

- แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกับนักศกึษา เชน จัดหาโปรแกรม

การเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบรกิารนักศึกษาผานระบบเครือขาย, จัดทําสื่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียน

ออนไลนเปนภาษาอังกฤษสาํหรับการจดัการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตามอัธยาศัย  

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร 

9. จํานวนหลกัสูตรสรางสรรคที่ปรับปรุงจากเดิม

หรือสรางใหม 

- หลักสูตรสรางสรรค (นวัตกรรมดานหลักสูตร) เชน การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated 

Curriculum : Content Integration, Process Integration or Multidusciplinary) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) หลักสูตรสองปริญญา หลกัสูตรนานาชาติ หลักสูตร

แบบกาวหนา 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

10. จํานวนหลกัสูตร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนํา) 

- นับจํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการจดัทํารวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษาชั้นนาํ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

11. จํานวนหลกัสูตรนานาชาต ิ - หลักสูตรนานาชาต ิหมายถึง หลักสูตรทีม่ีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปดโอกาสใหใชภาษาเปนสื่อ

ในการเรียนการสอนไดทุกภาษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนกัศึกษาตางชาติ เขาศึกษาได 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

1.1.4 พัฒนารายวชิาทีเ่ปน e-learning 

12. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบ e-learning ทั้งรายวิชา 

- นับเฉพาะรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา เปนการใชเพื่อ

ประกอบการเรียนการสอนหรือใชเพ่ิมเติมในการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

นโยบายที ่1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 เขารับประเมิน QS Star rating 
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13. จํานวนความรวมมือ (MOU) (รวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งใน

และตางประเทศ) 

- จํานวนความรวมมือ (MOU) รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและ

ตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

14. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ - นักศึกษาตางชาต ิหมายถึง นักศกึษาที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย และมีการลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อยางนอย 1 หนวยกติ โดยนับรวม

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแบบ audit 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ เต็มเวลาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- นักศึกษาตางชาติเตม็เวลาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นกัศึกษา

ชาวตางชาติ หรือผูที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

หรือปริญญาเอก  

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ เต็มเวลาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

- นักศึกษาตางชาติเตม็เวลาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ ระดับปริญญาบัณฑิต หมายถงึ นักศึกษา

ชาวตางชาติ หรือผูที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน in bound, > 3 เดือน 

- นักศึกษาตางชาตแิลกเปลี่ยนขาเขา Inbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษาตางชาต ิซึ่ง

เดินทางมาศึกษาหรอืทําวิจัยที่คณะภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับ

สถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

-  จํานวนนักศึกษาตางชาติ นกัศึกษา

แลกเปลี่ยน out bound, > 3 เดือน 

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก Outbound Exchange Students หมายถึง นักศกึษา ซึ่งเดินทางไป

ศึกษา หรือทาํวจิัยที่มหาวิทยาลยัในตางประเทศ ภายใตโครงการหรอืขอตกลงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรอื ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดอืนขึ้นไป 

- จํานวนนกัศกึษาที่เขารวม SU Summer 

camp 

- นักศึกษาตางชาติที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั คณะวิชา ภาควิชา เชน SU 

Summer camp  

- จํานวนนกัศกึษาที่ไปศึกษาดูงานตางประเทศ นักศึกษาไทยทั้งในระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่เดินทางไปเขารวมกจิกรรมทาง

วิชาการ วจิัย หรือดานอื่น ๆ ไปศึกษาดงูาน ทัศนศึกษา ณ ตางประเทศ  

15. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) (จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา) + 

[0.33  (จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา)] 

- อาจารยชาวตางประเทศ หมายถึง ชาวตางประเทศหรือผูที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ที่ปฏบิัติ

หนาที่ในการสอน วิจัย หรือ การบริหาร โดยรวมอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏบิัติงานเต็มเวลา หรือ

เปนอาจารยประจํา และชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา แบงเปน 

1) International Faculty Staff หมายถึง อาจารยประจําชาวตางประเทศท่ีมีสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปฏิบัตงิานเตม็เวลา (ปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 9 เดือน ภายใน   

1 ปที่ผานมา) ทาํหนาที่ในดานการเรียนการสอน วิจัย หรือการบริหาร 

2) Inbound Visiting Faculty Staff หมายถึง อาจารย ผูเช่ียวชาญ นกัวิจยั นกัวชิาการ 

ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศที่มหาวิทยาลัย หรอืสวนงานเชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นใน

ตางประเทศ เพื่อมาปฏบิัติงานดานการเรยีนการสอน หรือเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแก

นักศึกษา หรือนักวิจยั โดยปฏบิัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา (ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา หมายถึง 

ปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา) 

3) Outbound Visiting Faculty Staff หมายถึง อาจารย นักวิจยั บุคลากร ที่ไดรับเชิญจากสถาบัน

ตางประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทางการศึกษา วิจัย หรือหนวยงานเอกชน ฯลฯ ใน

ตางประเทศ เพื่อไปทําหนาที่สอนหรือวจิัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันตางชาติ อยางนอย 3 เดือน 

ภายใน 1 ปที่ผานมา 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ี

ปฏิบัติงานไมเตม็เวลา 



 |    

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

16. จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวิจัยหรือสอนใน

ตางประเทศ 

อาจารย ที่ไดรับเชิญจากสถาบันตางประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทางการศึกษา วจิัย หรือ

หนวยงานเอกชน ฯลฯ ในตางประเทศ เพื่อไปทําหนาที่สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรอืสถาบัน

ตางชาติ อยางนอย 3 เดอืน ภายใน 1 ปที่ผานมา 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

17. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทํางานวจิัย

หรือสอนในคณะฯ 

อาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวจิัย นักวิชาการ ผูทรงคณุวุฒิชาวตางประเทศที่มหาวทิยาลัย หรือสวนงาน

เชิญมาจากสถาบันการศกึษาอื่นในตางประเทศ เพื่อมาปฏบิัติงานดานการเรยีนการสอน หรอืเปนที่

ปรึกษาดานวิชาการใหแกนักศึกษา หรือนักวิจัย โดยปฏบิัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา (ปฏบิัติงานไม

เต็มเวลา หมายถึง ปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

1.2.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อการพัฒนา 

18. คณะวิชาที่นํารอง EdPEx - คณะนํารองในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) หมายถึง คณะที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพอยางกาวกระโดด โดยใชเกณฑ EdPEx 

เปนแนวทาง ซึ่งจะตองแจงความจํานงในการเปนคณะนํารองฯ ตอมหาวิทยาลยั และมกีารดําเนินการ

ตามที่มหาวิทยาลยักําหนด เชน การเขารวมอบรมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลยัหรือหนวยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 

การจัดทําแผนพัฒนาคณะตามเกณฑ EdPEx และมีการดําเนินการตามแผนฯ การสมัครเขารวม

โครงการ EdPEx 200 หรือโครงการอื่น ๆ ของ สกอ. 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

19. ผลการประเมิน (EdPEx) - จัดทําโครงรางองคกร (OP) เพื่อเตรยีมพรอมสมัครโครงการ EdPEx 200 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

20. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน 

AUN-QA 

- อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA หมายถึง อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA กรณใีดกรณหีนึ่งดังน้ี 

1) โดย THE ASEAN University Network (AUN) : อาจารยที่ผานการฝกอบรมทัง้ระดับ AUN-QA 

Training course for accomplishing program assessment (Tier 1) และ AUN-QA 

Assessors Training (Tier 2) 

2) ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) : อาจารยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผู

ประเมินของ ทปอ. 

3) ที่มหาวิทยาลัยจัด โดยใชทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ. : อาจารยที่เขาอบรมครบทุก

กิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคณุภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกาํหนด  

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

21. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน 

AUN-QA (หามซ้ําหนา) 

- อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA หมายถึง อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA กรณใีดกรณหีนึ่งดังน้ี 

1) โดย THE ASEAN University Network (AUN) : อาจารยที่ผานการฝกอบรมทัง้ระดับ AUN-QA 

Training course for accomplishing program assessment (Tier 1) และ AUN-QA 

Assessors Training (Tier 2) 

2) ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) : อาจารยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผู

ประเมินของ ทปอ. 

3) ที่มหาวิทยาลัยจัด โดยใชทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ. : อาจารยที่เขาอบรมครบทุก

กิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคณุภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกาํหนด  

โดยไมซ้ําคนเดิม 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

22. จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรจัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) หรือ

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูกับหลกัสูตรที่ไดรับ 

AUN-QA certificate 

- การจัดฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA ที่เปนมาตรฐานโดยวิทยากรของ ทปอ. ไมต่ํากวา 2 วัน 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรที่ไดรับ AUN-QA certificate โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกบัการจัดทํา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร 

หรือประเดน็อื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA ตลอดจนผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

23. โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA - การจัดโครงการอบรมหลกัสตูร AUN-QA ทีเ่กี่ยวกับการจัดทํา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การ

บริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร หรือประเดน็อื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA 

ตลอดจนผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

24. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

ตามเกณฑ TQA/EdPEx international assessor 

- การอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หมายถึง การฝกอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA ที่จัด

โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิหลักสตูรใดหลักสูตรหนึ่งจาก 2 หลกัสูตร ดังน้ี 

1) TQA Assessor Training  

2) TQA Internal Organization Assessment 

 

- การอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ EdPEx หมายถึง การฝกอบรมเพ่ือทาํหนาที่เปนผูประเมินคณุภาพ

ภายในองคกรตนเองดวยเกณฑ EdPEx ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น : เขาอบรมครบทกุิจกรรมและสงงาน

ครบ ตลอดจนคุณภาพของงานผานตามเกณฑทีว่ิทยากรกําหนด 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

25. จํานวนหลกัสูตรท่ีเขารับการประเมินตามระบบ 

AUN-QA 

- หลักสูตรที่ตองรบัการประเมินตามเกณฑ AUN-QA  

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

นโยบายที ่1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวติในมหาวิทยาลัยของนักศกึษา 

1.3.1 ปรบัปรุงกายภาพ สิง่แวดลอม และความปลอดภยั 

26. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลง

เรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษา 

     งบประมาณที่นาํมาใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษา     1 100 

งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ 

- แหลงเรียนรู หมายถึง “แหลง” หรอื “ที่รวม” อาจเปนสภาพ สถานที่ หรือศูนยรวมที่ประกอบดวย 

ขอมูล ขาวสาร ความรู และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรยีนการสอน ที่มี

รูปแบบแตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครู/บุคลากรทางการศึกษาเปนผูสอน หรือ

ศูนยกลางการเรียนรู สนับสนุนหรือทําใหเกิดการเรียนรูโดยมีเวลาเรยีนที่ยืดหยุน สอดคลองกับความ

ตองการและความพรอมของผูเรียน แหลงเรียนรูอาจเปนไปไดทั้งส่ิงที่เปนธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีมนุษย

สรางขึ้น เปนไดทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต และแหลงเรียนรูอาจอยูในหรอืนอกหองเรียน หรือ

แมแตนอกมหาวิทยาลยัก็ได 

- การจัดทําแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาเพิม่ขึ้นหรือเปนแหลงใหมจากที่เคยมีมาแตเดมิ เนนการเปน

แหลงท่ีรวมขององคความรูหลากหลาย พรอมที่จะใหผูเรียนเขาไปศกึษาคนควาดวยกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึง Co-

Learning Space หรือ Co-Working Space 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

27. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลง

เรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษา 

28. ระดับประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ (ผลสาํรวจ

ความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

- ผลสํารวจความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพชวีิตและประสบการณท่ีไดรับ 

(คะแนนเต็ม 5) 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2561 
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29. กระบวนการดําเนินงานที่ไดรบัการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

- นับจํานวนกระบวนการดาํเนินงานที่ไดรบัการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพดีขึ้น 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.3.2 พัฒนาระบบการใหบริการนักศกึษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา 

30. จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชพี  - บุคลากรที่ทําหนาทีแ่นะแนวอาชีพหรือแนะนําเกีย่วกบัการหางานทํา (Full-Time Careers Advisors)  

หมายถึง บุคลากรที่ปฏบิัติงานเต็มเวลา ซึ่งถูกมอบหมายงานสวนหนึ่งเปนการแนะแนวอาชีพแก

นักศึกษา โดยมีหนาที่หลักคือ บริการหรอืประสานงานจัดหางาน หรอืการหางานทําใหแกผูสําเรจ็

การศกึษา หรือกาํลังจะสําเรจ็การศึกษา เพื่อใหสามารถประกอบอาชพีที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ   

ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของบัณฑิต อีกทั้งยังบริการหางานพิเศษใหนักศึกษาทาํใน 

เวลาวาง หรือระหวางปดภาคการศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีรายไดพิเศษ และมีประสบการณในการ

ทํางานเพิ่มขึ้น 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

31. จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job fair 

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหนวยงาน  

- กิจกรรม job fair เปนการเพ่ิมโอกาสในการที่สถานประกอบการจะไดพบปะ และคัดเลือกผูที่จะ

สําเร็จการศึกษาเขาทํางานอยางตรงความตองการ ดังนี้ การที่มีจํานวนสถานประกอบการตาง ๆ ที่

เขารวมการจัดกิจกรรม job fair จํานวนมาก ยิ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการไดงานทําของบัณฑติ 

- กิจกรรมอื่น ๆ เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานภาคเอกชน หรือการมี

ผูแทนจากภาคเอกชนเขารวมกิจกรรมทีค่ณะจัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขาย

ของงานกิจกรรมนักศึกษา เปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางนักศึกษากบัผูจางงาน ถือเปนโอการใน

การไดงานทําของบณัฑิตเชนกัน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

32. จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบนั 

- กิจกรรม เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนศษิยเกา ที่คณะ

จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขายของงานกิจกรรมนักศึกษา เปนการสรางความ

เชื่อมโยงระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศษิยเกา แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อพฒันาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชมุชน สังคมและเทศชาต ิ

นโยบายที ่2.1พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกบับริการวชิาการ 

2.1.1 ปรบัปรุงระบบบริหารการวิจยัและผลิตภาพของผลงานวิจัย 

33. เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขา

ของ สกอ. 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท

ตอคน 

  จํานวนเงินทุนวจิัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  1 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2561 

หมายเหตุ     1) นับจํานวนเงนิทุนวิจัยฯ ที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจรงิ 

2) กรณทีี่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ใหแบงสัดสวนเงนิตาม

หลักฐานที่ปรากฎ กรณทีี่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยแตละ

หนวยงาน 

3) ไมนับรวมเงินโครงการวิจัยสถาบันทีบุ่คลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวจิัยเปน

ผูดําเนินการ 

34. จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจยักับอุตสาหกรรม - นับจํานวนโครงการวิจยัที่มีการดาํเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม  

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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35. จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกบั

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน เพื่อขอรับ

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

- นับจํานวนโครงการวิจยัที่มีการดาํเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน  

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

36. จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมลู - นับจํานวนโครงการที่เชิญแหลงทุนตาง ๆ มาใหขอมูล 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

37. จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทํา

โครงราง 

- นับจํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทําโครงราง จากทุกแหลงเงิน 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

38. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรือบทคดัยอ) 

- ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยัในที่ประชุมวิชาการ อาจเปน

บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรือบทคัดยอ (Abstract) ไดรบัการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

- ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ ฐานขอมูล ISI Web of Science  

 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2561 

39. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรอืบทคดัยอ) 

40. จํานวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  

- ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยัในที่ประชุมวิชาการ อาจเปน

บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรือบทคัดยอ (Abstract) ไดรบัการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

- ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ ฐานขอมูล ISI Web of Science  

- นับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัของนกัศึกษาและผูสําเร็จการศกึษา ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงาน

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2561 

41. จํานวนบทความ review article/หรือ Book 

chapter ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

- บทความปริทัศน (review article) คอื บทความที่ศกึษาผลงาน หรือแนวคิดอยางใดอยางหนึ่ง โดย

ละเอียด รวมทั้งการวิเคราะหและอภปิรายผลของเรื่องที่ศึกษาใหเห็นแนวโนมวาควรเปนไปในทางใด 

มีขอดีขอเสยีอยางไร 

- Book chapter คือ บทความวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือเลมที่มีผูเขียนหลายคน โดยมี

จุดมุงหมายทางวิชาการของหนังสือรวมกันที่แสดงใหเห็นความเปนเอกภาพของหนังสอืนั้น โดยบทใน

รูปเลมตองมีเนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิง และบรรณานุกรม ที่ทันสมัยและครบถวน

สมบูรณในตัวเองตามคํานิยามของหนังสือ 

ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2561 

42. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวม

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

- มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลยัท่ีมีผลการจัดอันดับ QS World 

University Rankings อยูในอันดับที ่500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดบัในแตละปจะเปนผลการจัด

อันดับของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2019 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูก

ประกาศในป ค.ศ. 2018 

- นับจํานวนมหาวิทยาลยัท่ีอยูใน QS Top 500 ที่ติดอันดับในปปฏิทิน พ.ศ. 2557-2561 หรอื ค.ศ. 

2014-2018 ซึ่งมีผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในชวงปปฏทิิน พ.ศ. 2557-2561 
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43. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวม

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

- นับจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่

อยูใน QS Top 500  

- มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลยัที่มีผลการจัดอันดับ QS World 

University Rankings อยูในอันดับที ่500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดบัในแตละปจะเปนผลการจัด

อันดับของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2019 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูก

ประกาศในป ค.ศ. 2018 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2557-2561 หรือ ค.ศ. 2014-2018 

44. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรทีม่ีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

- นับจํานวนหนวยงานเอกชนหรือสถานประกอบการตาง ๆ ที่มีผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศลิปากร 

นับจํานวนในชวงปปฏิทิน พ.ศ. 2557-2561 หรือ ค.ศ. 2014-2018 

45. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

- นับจํานวนผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ที่มีชื่อรวมกบัหนวยงานเอกชนหรือ

สถานประกอบการตาง ๆ  

นับจํานวนในชวงปปฏิทิน พ.ศ. 2557-2561 หรือ ค.ศ. 2014-2018 

46. จํานวนคร้ังการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยู

ในฐานขอมูล Scopus 

- การอางอิง (Citation) หมายถึง จํานวนครั้งท่ีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ถูกอางอิง 

โดยผลงานวิจยัฉบับอื่น ๆ ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

- ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง เปนผลงานที่ผูแตงมีสังกัดอยูในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยไมจํากัดปปฏิทิน 

- ผลงานวิจัยที่เปนผูใหการอางอิง นับในรอบ 5 ปปฏิทิน พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) 

47. จํานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/ 

concert ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

- การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับชาต ิหมายถึง การจัดแสดงหรือเผยแพรชิ้นงานสรางสรรค โดยมี

หนวยงานหรือผูแสดงงานอยางนอยมาจาก 3 หนวยงาน 

- การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับนานาชาต ิหมายถึง การจัดแสดงหรือเผยแพรชิ้นงานสรางสรรค     

ที่เปดกวางสาํหรับทกุประเทศ โดยมอียางนอยมาจาก 3 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซยีน 

- ชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิหมายถงึ ชิ้นงานของนักศึกษา 

และอาจารย ซึ่งแสดงขอมูแยกกัน 

รวมผลงานที่จัดแสดงสูสาธารณะ  

ในปปฏิทิน พ.ศ. 2561 

48. จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ     

5 ป 

- สิทธิบัตร (Patent) หมายรวมถึง สิทธิบตัรการประดิษฐ อนุสิทธบิัตร หรือ สิทธบิัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวตามขอกาํหนดของกรมทรัพยสินทางปญญา และยังปรากฎอายุ

คุมครองในปปฏิทิน พ.ศ. 2561 

- อายกุารคุมครองสทิธิบัตร  

1) สิทธิบัตรการประดิษฐ มอีายุการคุมครอง 20 ป นับแตวันขอรับสิทธบิัตรในราชอาณาจักร (ไมใช

วันที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกสิทธบิตัรให) 

2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายกุารคุมครอง 10 ป นับแตวนัขอรับสิทธบิัตรใน

ราชอาณาจักร 

3) อนุสิทธิบัตร มีอายกุารคุมครอง 6 ป นบัแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร และตออายุได         

2 คราว คราวละ 2 ป 

49. จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ     

5 ป 

50. จํานวนรางวัลดานศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย 

บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยไดรับทั้ง

ระดับชาติและนานาชาต ิ

- รางวัลศลิปวัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุม การประกวด ใหรางวัลหรือจากการแขงขันในเวที

ระดับประเทศหรือนานาชาต ิเชน รางวลัจากโครงการประกวดศิลปกรรม ประติมากรรม โครงการ

สงเสริมศิลปนรุนเยาว รางวัลการประกวดบรรเลงดนตรไีทย “ศรทอง” เปนตน 



  |  

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

- รางวัลศลิปวัฒนธรรมระดับชาต ิหมายถงึ รางวัลจากการประกวด ใหรางวัลหรือจากการแขงขันดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยมหีนวยงานหรือผูแสดงงานอยางนอยมาจาก 3 หนวยงาน 

- รางวัลศลิปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลจากการประกวด ใหรางวลัหรือจากการแขงขัน

ดานศิลปวัฒนธรรม ที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ โดยมีอยางนอยมาจาก 3 ประเทศที่ไมไดอยูใน

กลุมอาเซียน) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

51. จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป - นับจํานวนทีมวิจยับูรณาการ  

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

นโยบายที ่2.2 บริการวิชาการและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพฒันาฯ 

52. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ/ทาํนุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อ

การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

- การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานที่เปนที่พึ่งของชุมชน

หรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ

การพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาต ิ

- การบริการวิชาการเปนการบรกิารที่มีคาตอบแทนและบรกิารวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและ

ประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลตอการ

พัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพือ่พัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อ

ดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรืองอคกรภายนอกในดาน

ตาง ๆ หรือทาํใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึงพอตนเองไดตามศกัยภาพของตนเอง 

- โครงการศลิปะและวัฒนธรรม หมายถึง โครงการที่เก่ียวของกับความสุนทรยีและรสนิยม เกิดรูปแบบ

วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลกัษณะที่เปนพลวัต มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมี

ปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรยีภาพในบริบทของศิลปะและ

วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม 

อยางมีสุนทรยีที่มีรสนิยม 

- โครงการบริการวิชาการ/ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตรและศิลป หมายถึง การจัด

โครงการบริการวิชาการ หรือโครงการทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ที่มีการจัดรวมกันระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลยั (ระหวาง 2 หนวยงานขึ้นไป) หรอืจัดรวมกันระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยั (ในประเทศ หรือตางประเทศ)  

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

53. จํานวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการความ

รวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

54. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ 

55. จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ - การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรในลกัษณะสิ่งตีพิมพ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการ

แสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเปนกรนําเสนอผลงานในแขนงตาง ๆ อาทิ งานศิลปะ 

ดนตรี การแสดง และงานออกแบบ สูสาธารณะ โดยมกีารจัดการนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาติอยางเปนระบบ หรือมกีารคัดเลอืกหรือกลั่นกรอง เพื่อเผยแพรอยางเปนระบบ 

- สื่อที่เปนแหลงเผยแพร นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทย ุโทรทัศน แลว ยัง

สามารถเผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอืน่ ๆ อาทิ website, youtube, fanpage อยางเปน

ทางการ หรือ web blog ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

56. งบประมาณบริการวิชาการ/ทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดจากหนวยงานภายนอก (รอยละ

ของเงนิรายได) 

     งบประมาณบรกิารวิชาการ/ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก     1 

                                        ปงบประมาณ พ.ศ. 2562                                        1 

งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 |    

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

- งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก หมายถึง งบประมาณจากแหลงเงินภาครัฐหรือเอกชน โดย

ไมนับรวมเงินทุนวิจัยที่รายงานในตวัชี้วดัที่ 33 

57. จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ - นับจํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนเจาภาพหลกั หรอืเปนเจาภาพรวม 

- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถงึ การประชุมที่มีผูเขารวมในการประชุมจากหลายประเทศ         

ทั่วโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจดัในตางประเทศก็ไดหรือมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรวา

เปนการประชุมระดับนานาชาติ โดยมกีองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวย ศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒริะดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมนิบทความที่เปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลว

ไมนอยกวารอยละ 25 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

58. จํานวนคร้ังการจัดอบรมสําหรับบุคคลทั่วไป - นับจํานวนการจัดอบรมสําหรับบุคคลทัว่ไป ทั้งท่ีเปนการอบรมที่มีคาตอบแทนหรือแบบใหเปลา  

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปาหมายที่ 3 การบริหารจดัการ (ใหเปนมหาวิทยาลยัที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง) 

นโยบายที ่3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจดัการ 

นโยบายที ่3.2 พัฒนาบุคลากร 

59. รอยละอาจารยที่มวีฒิุการศกึษาระดับปริญญา

เอกหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

(QS) 

  จํานวนอาจารยที่มีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอกหรอืเทยีบเทา    100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

- อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็ม

เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสตูรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  

- อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจาํดวยเงนิรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุ

ระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางตองระบุหนาที่ ภาระงานให

ชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามทีก่ําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

- การนับจํานวนอาจารย ใหนับอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา ดังน้ี 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 6-9 เดือน ใหนบัเปน 0.5 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงานนอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนํามานบัได 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

60. รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต

ระดับผูชวยศาสตราจารยหรอืเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

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

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

- อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็ม

เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสตูรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  

- อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุระยะเวลา

การจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสญัญาจางตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไมนอย

กวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหาร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

- การนับจํานวนอาจารยที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย นับจํานวนทันทีที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย นบัเมื่อมีคําสั่งโปรดเกลาฯ 



  |  

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

- การนับจํานวนอาจารย ใหนับอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา ดังน้ี 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 6-9 เดือน ใหนบัเปน 0.5 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงานนอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนํามานบัได 

นับจํานวนในปการศึกษา 2561 

61. รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา และ

รวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข 

  จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนาศักยภาพ    100 

จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประจําทั้งหมด 

- พัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ วิจยั หรือดานอื่น ๆ ไปศกึษา          

ดูงาน ทัศนศกึษา เปนตน  

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

62. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา 

หรือปรับปรุง เชน E-meeting ฐานขอมูลบุคลากร 

- นับจํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทําขึ้นใหม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายที ่3.3 จดัทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยัที่สําคัญ 

63. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

  ผลรวมของตัวชีว้ดัที่บรรลุเปาหมายทั้งหมด     100 

ผลรวมของตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมายทั้งหมด 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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