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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 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) 

 แผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการ

ดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา 

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

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนทั้งสิ้น 201,282,400 บาท 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ผูบริหารจะไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะใชเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับคณะ อีกทั้งใชใน

การเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของ              

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตุลาคม 2562 
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บทนํา 

1.1 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 

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) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2566) ที่ใชเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม ซึ่งแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม มีความสอดคลองกับแผนดังกลาว และจะนําไปใช

เปนกรอบแนวทางการดําเนินการของสวนงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตอไป 
 

1.2 เปาหมายการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการดําเนินงานที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงาน

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการนําพาองคกรสูสากล ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดเปาหมายตาม

มหาวิทยาลัยที่สําคัญเพ่ือใหมหาวิทยาลัยศลิปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 

REPUTATION 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง

ของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

เพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

ยุทธศาสตรท่ี 3  นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : 

SMART ADMINISTRATION 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND 

ALUMNI 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดกลยุทธ มาตรการ ดังนี ้
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ :                              

ACADEMIC REPUTATION 

เปาประสงคที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1 ในสาขาวิชาดาน

ศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากล ไดรับการ

ยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION 

กลยุทธ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใหมีความเปน

เลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน On-demand, Diverse 

and Flexi-education มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการ 1 สรางระบบกลไกสนับสนุนใหสามารถสะสมผลการเรียนในธนาคารหนวยกิต 

(Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย Non-degree/Training 

มาตรการ 2 พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือความเปน

เลิศเฉพาะทาง และใหเปน Outcome-based Education ใหเปน Active 

Learning และ Design Thinking มีความหลากหลายตามความตองการของ

ผูเรียน On-demand, Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรค 

และเปนสากล 

มาตรการ 3 สงเสริมใหอาจารย จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัย เชน ระบบการจัดการ

เรียนรูแบบ blended, e-Learning, MOOC : Massive Open Online 

Course, Active Learning และ Design Thinking และสงเสริมการใช

นวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา 

กลยุทธ 2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU : 

Professional Standard Framework) และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการ 4 พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมือ

อาชีพของมหาวิทยาลัยศิลปากร และพัฒนาความกาวหนาของอาจารย 

กลยุทธ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดับสากลตามแนวทาง 

Education Criteria Performance Excellence (EdPEx) และ AUN-QA 

มาตรการ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือความเปนเลิศ 

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

มาตรการ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx 

กลยุทธ 4 สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการ 7 พัฒนาระบบ กลไก และสงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและ

ผลักดันชื่อเสียงมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติ รวมทั้งรักษามาตรฐานตาม

เกณฑ QS Stars Ratings 

มาตรการ 8 สนับสนุนและสงเสริมการจดสิทธิบัตรและการสรางมูลคาเชิงพาณิชย 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพื่อ

แกปญหาของชมุชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

เปาประสงคที่ 2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาต ิ

กลยุทธ 5 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพ

ผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน/ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 

ใน 9 ดาน 

มาตรการ 9 พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการวิจัย และยกระดับคุณภาพ

ของผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคใหมีคุณภาพสูง ที่สงผลตอการ

แกไขปญหาชุมชน/สังคม/ประเทศ หรือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ใน             

9 ดาน 

มาตรการ 10 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคชุดโครงการขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ ที่มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและ/หรือ

ภายนอกสถาบันงาน ผานศูนย/กลุม Cluster วิจัย ที่ตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน/ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือเชิง

ประเด็น 

กลยุทธ 6 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอกทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

และระดับชุมชน 

มาตรการ 11 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ 

ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART 

ADMINISTRATION 

เปาประสงคที่ 3 เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่

ทันสมัย Digital Transformtion University 

มาตรการ 12 พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ เพ่ือเปน Digital Transformation 

University 

มาตรการ 13 โครงการ/กิจกรรมที่เปนการวางแผนยุทธศาสตรและพัฒนามหาวิทยาลยั 

กลยุทธ 8 พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาล พรอมรับการเปลี่นแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการ 14 พัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ 9 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการ 15 ผลักดันการติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) ใน

อันดับที่สูงข้ึน โดยการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองตาม

นโยบาย 

มาตรการ 16 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของวิทยาเขต 

City Campus (เมืองทองธานี) ในระยะ 4 ป พ.ศ. 2562-2565 

มาตรการ 17 เรงรัดการพัฒนาและปรับปรุงทาพระใหแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด 

กลยุทธ 10 การสรางเสียรภาพและความมั่นคงทางการเงนิของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 18 จัดการทรัพยสินและพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางโอกาสใหเกิด

รายได เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสงเสริม

การระดมทุนจากแหลงทุนภายนอกและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก/ชมุชน สมาคมนักศึกษาเกา 

มาตรการ 19 จัดทําแผนการใชสินทรัพยหมุนเวียนและการจัดการลงทุนในสินทรัพยที่

กอใหเกิดรายได 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND     

ALUMNI 

เปาประสงคที่ 4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะท่ี

จําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค 

กลยุทธ 11 พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรศที่ 21 

มาตรการ 20 พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student 

พรอมดวยทักษาที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

มาตรการ 21 สงเสริมคณะวิชา/หนวยงานจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพ่ือการพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เปาประสงคที่ 5 ศิลปากรเปนทีรู่จักในระดับนานาชาติภายใต “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” 

กลยุทธ 12 สงเสริมและขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/

งานสรางสรรค  เ พ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยให เปนศูนยกลางความเปนเลิศดาน

ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN 

มาตรการ 22 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง

ความเปนเลิสดานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN 
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กลยุทธ 13 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสารเผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูภายนอก 

มาตรการ 23 พัฒนาการสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร Branding 

SILPAKORN เชิงรุก สูภายนอกอยางเปนระบบ IMC (Intergrated 

Marketing Communication Approach) และพัฒนางานสื่อสารองคกร 

(Corporate Communications Unit) 

กลยุทธ 14 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

มาตรการ 24 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน

นานาชาติ 
 

1.3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2563 

ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 14 กลยุทธ                

85 ตัวชี้วัด 23 งาน/ 41 โครงการตามภารกิจนโยบาย และ 11 งาน/12 โครงการตามภารกิจประจํา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนท้ังสิ้น 193,966,300 บาท โดยมีแหลงที่มาของ

งบประมาณเงินรายได จํานวน 149,666,300 บาท คิดเปนรอยละ 77.16 และงบประมาณเงินรายไดสะสม จํานวน 

44,300,000 บาท คดิเปนรอยละ 22.84 

จําแนกตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา พบวา ใชงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจเชิงนโยบาย 

จํานวน 62,628,900 บาท คิดเปนรอยละ 32.29 และมีเงินงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจประจํา จํานวน 

131,337,400 บาท คิดเปนรอยละ 67.71 

จําแนกตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ีใชงบประมาณในการดําเนินงานสูงที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สราง

ความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ ใชงบประมาณจากทุกแหลงเงิน จํานวน 

137,170,900 บาท คิดเปนรอยละ 70.72 ลําดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 

นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ ใชงบประมาณ จํานวน 24,617,900 บาท คิดเปนรอยละ 12.69 

และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่ เขมแข็งกับศิษยเกา ใชงบประมาณ จํานวน 

19,739,600 บาท คดิเปนรอยละ 10.18 ตามลําดับ 

1.4 งบประมาณเพือ่การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปาหมาย 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

ยุทธศาสตรที่ 1 ACADEMIC REPUTATION 123,230,900 13,940,000 137,170,900 

ภารกิจนโยบาย 8,552,500 5,480,000 14,032,500 

ภารกิจประจํา 114,678,400 8,460,000 123,138,400 

ยุทธศาสตรที่ 2 RESEARCH AND CREATIVITY 7,081,500 4,116,400 11,197,900 

ภารกิจนโยบาย 3,629,500 3,273,400 6,902,900 

ภารกิจประจํา 3,452,000 843,000 4,295,000 
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เปาหมาย 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

ยุทธศาสตรที่ 3 SMART AND GREEN ADMINISTRATION 8,519,900 16,098,000 24,617,900 

ภารกิจนโยบาย 6,849,900 15,598,000 22,447,900 

ภารกิจประจํา 1,670,000 500,000 2,170,000 

ยุทธศาสตรที่ 4 SMART STUDENT AND ALUMNI 10,024,000 9,715,600 19,739,600 

ภารกิจนโยบาย 8,730,000 9,275,600 18,005,600 

ภารกิจประจํา 1,294,000 440,000 1,734,000 

ยุทธศาสตรที่ 5 SILPAKORN BRANDING 810,000 430,000 1,240,000 

ภารกิจนโยบาย 810,000 430,000 1,240,000 

ภารกิจประจํา - - - 

รวมงบประมาณทุกแหลงเงิน 149,666,300 44,300,000 193,966,300 

รวมภารกจินโยบาย 28,571,900 34,057,000 62,628,900 

รอยละ 19.09 76.88 32.29 

รวมภารกจิประจาํ 121,094,400 10,243,000 131,337,400 

รอยละ 80.91 23.12 67.71 

หมายเหต ุ งบประมาณรายจายจากเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําและกลั่นกรองงบประมาณประจาํป 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

1.5 งบประมาณโครงการเชิงนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

รวมภารกิจนโยบาย 28,571,900 34,057,000 62,628,900 

ยุทธศาสตรที่ 1  ACADEMIC REPUTATION 8,552,500 5,480,000 14,032,500 

1. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา - 450,000 450,000 

2. งานสงเสริมประสบการณการเรยีนการสอน 1,230,000 300,000 1,530,000 

3. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรู และทักษะภาษาอังกฤษ 310,500 - 310,500 

4. พัฒนาดานหลักสูตรตามความตองการของตลาด 2,050,000 1,650,000 3,700,000 

5. พัฒนาความกาวหนาอาจารย - - - 

6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย - 30,000 30,000 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามภาระงานและความกาวหนา

ของอาจารย 
- - - 

8. สงเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN-QA พัฒนาการประกัน

คุณภาพสูความเปนสากล 
630,000 450,000 1,080,000 

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,732,000 2,600,000 6,332,000 

10. พัฒนาการดําเนินงานดาน University Ranking 600,000 - 600,000 

ยุทธศาสตรที่ 2  RESEARCH AND CREATIVITY 3,629,500 3,273,400 6,902,900 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ/สงเสริมใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคและเผยแพร 2,569,500 2,908,400 5,477,900 

2. สงเสริมเครือขายงานวิจยั 1,040,000 20,000 1,060,000 

3. โครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 20,000 345,000 365,000 

ยุทธศาสตรที่ 3  SMART AND GREEN ADMINISTRATION 6,849,900 15,598,000 22,447,900 

1. การพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน - - - 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 240,000 508,000 748,000 
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โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

3. การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 6,529,900 15,090,000 21,619,900 

4. การแสวงหารายไดจากภายนอก 80,000 - 80,000 

ยุทธศาสตรที่ 4  SMART STUDENT AND ALUMNI 8,730,000 9,275,600 18,005,600 

1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบสนองศตวรรษที่ 21 2,680,000 1,420,000 4,100,000 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแกนักศึกษา 5,155,000 7,675,600 12,830,600 

3. งานสงเสริมประสบการณการเรยีนการสอน 825,000 - 825,000 

4. พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกจิกรรมนักศึกษา 70,000 180,000 250,000 

ยุทธศาสตรที่ 5  SILPAKORN BRANDING 810,000 430,000 1,240,000 

1. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศลิปวัฒนธรรม งานสรางสรรค และ

นวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาต ิ

810,000 180,000 990,000 

2. การพัฒนาสูความเปนนานาชาต ิ - 250,000 250,000 

1.6 งบประมาณโครงการประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งาน/โครงการ 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

รวมภารกิจประจํา 121,094,400 10,243,000 131,337,400 

ยุทธศาสตรที่ 1  ACADEMIC REPUTATION 114,678,400 8,460,000 123,138,400 

1. งานบริหารทั่วไป 59,206,500 5,294,300 64,500,800 

2. งานบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ 20,000 1,250,000 1,270,000 

3. ประกันคณุภาพการศึกษา 490,000 500,000 990,000 

4. งานจัดการศึกษาฯ 54,961,900 1,415,700 56,377,600 

ยุทธศาสตรที่ 2   RESEARCH AND CREATIVITY 3,452,000 843,000 4,295,000 

1. งานบริหารการวิจัย 1,850,000 492,000 2,345,000 

2. งานวิจัย/สรางสรรคผลงาน 930,000 - 930,000 

3. งานบริการวิชาการแกชุมชน 350,000 310,000 660,000 

4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 322,000 41,000 363,000 

ยุทธศาสตรที่ 3  SMART AND GREEN ADMINISTRATION 1,670,000 500,000 2,170,000 

1. งานปรับปรุงระบบเครือขาย - 50,000 50,000 

2. งานพัฒนาบุคลากร 1,670,000 450,000 2,120,000 

ยุทธศาสตรที่ 4  SMART STUDENT AND ALUMNI 1,294,000 440,000 1,734,000 

1. งานกิจกรรมนักศึกษา 1,294,000 440,000 1,734,000 

ยุทธศาสตรที่ 5  SILPAKORN BRANDING - - - 

- - - - 
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แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนํา เพื่อวิจัยบูรณาการและสรางสรรคและ

ผลิตบุคลากรสูระดับอาเซยีน” 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนําเพื่อผลิตหลักสูตรและงานวิจัยและผลิตบุคลากร 

2. พัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสูระดับ

อาเซียน 

3. วิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรค เพ่ือผลิตผลงานระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนใน

อุตสาหกรรม สังคม หรือชุมชน 

4. บริการวิชาการแกอุตสาหกรรม สังคม และชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับประเทศ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ และเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  |  

 

2.1 คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลําดับที ่ เปาประสงค/ตวัช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีชื่อเสียงดานวิชาการ     

เปาประสงคท่ี 1  เปนมหาวิทยาลยัท่ีมีความเปนเลิศ (Academic Excellence) 

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความตองการของ

ผูเรียน On-demand, Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการที่ 1 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร 

1 รอยละของความพึงพอใจของนักศกึษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รอยละ 80 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

2 รอยละของผูสําเร็จการศกึษาที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป รอยละ 90 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา/ 

สกอ.2.2 

(หลักสูตร) 

3 จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินที่ผูใชบัณฑิตและ Stakeholder อื่น เปนผู

รวมประเมนิ 

หลักสูตร 5 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

มาตรการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลศิทางวิชาการ 

4 จํานวนรายวิชาระดับปรญิญาบัณฑิตที่เปน active learning, social engagement  รายวิชา 10 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

5 จํานวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม รายวิชา 1 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ที่สนับสนนุการสรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม หลักสูตร/

รายวิชา 

2 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

7 จํานวนหลักสูตร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชัน้นํา) หลักสูตร - รองคณบดีฝายวิชาการ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 1.2) 

8 จํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตร - รองคณบดีฝายวิชาการ   แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.2) 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลยัศิลปากร (Professional Standard Framework : SU) และพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชพี (Professional Standard Framework) ท้ังดานการจัดการเรียนการสอนและ

ตําแหนงทางวิชาการ 

9 จํานวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของอาจารย โครงการ/

กิจกรรม 

1 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

10 จํานวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพ่ือเขาสูสมรรถนะ

อาจารยมอือาชีพ PSF (Professional Standard Framework) 

โครงการ/

กิจกรรม 

- รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

11 รอยละของบุคลากร และสายสนับสนนุที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพ เชน การอบรม 

สัมมนา และรวมกิจกรรมเพ่ิมความสขุ 

รอยละ 70 รองคณบดีฝายบริหาร แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.2) 

กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนท่ียอมรับในระดบัสากล ตามแนวทาง Education Criteria Performance Excellence (EdPEx) 

และ AUN-QA 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

12 จํานวนโครงการ/กจิกรรมการสรางความรูความเขาใจ Outcome-based 

education 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

13 จํานวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.1) 

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA คน 5 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

15 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ําหนา) คน 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.1) 

16 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) 

หรือกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลกัสูตรที่ไดรับ AUN-QA certificate 

โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

17 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/EdPEx internal 

assessor 

คน - รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 
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ลําดับที ่ เปาประสงค/ตวัช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

18 ผลการประเมิน (EdPEx) คะแนน 150 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.5) 

19 จํานวนหลักสูตรที่เขารับการประเมินตามระบบ AUN-QA หลักสูตร 9 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.1) 

กลยุทธที่ 1.4  สนับสนุน สงเสริม และผลกัดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาต ิ

มาตรการที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานดานวิชาการของมหาวิทยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ

20 จํานวนนกัศึกษาตางชาต ิ คน 25 คณบดี เจรจา 

 - จํานวนนกัศึกษาตางชาติ เต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา     

 - จํานวนนกัศึกษาตางชาติ เต็มเวลาระดับปรญิญาบัณฑิต  9   

 - จํานวนนกัศึกษาตางชาติ นักศกึษาแลกเปลีย่น  in bound     

 - จํานวนนกัศึกษาตางชาติโครงการ Silpakorn Summer School  13   

21 จํานวนนกัศึกษาตางชาติ นักศกึษาแลกเปลีย่น in bound คน 40 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.6) 

22 จํานวนนกัศึกษาตางชาติ นักศกึษาแลกเปลีย่น out bound คน 3 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.6) 

23 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ  คน - - เจรจา 

 - จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา     

 - จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา     

24 จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวจิัยหรือสอนในตางประเทศ คน 1 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยทุธ 1.3) 

25 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทาํงานวจิัยหรือสอนในคณะฯ คน 1 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยทุธ 1.3) 

26 จํานวนการยื่นขอขึน้ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผลงาน 2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

27 จํานวนสิทธิบัตร สทิธิบัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป ใบ 10 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

28 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

 มหาวิทยาลัย 10 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

29 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 20 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

30 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

หนวยงาน 2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

31 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

  

เปาประสงคท่ี 2  เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาต ิ

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจยั/งานสรางสรรค เพื่อการพฒันาสังคม ชุมชน หรือ

ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน 

มาตรการที่ 1  พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการวิจัย 

32 เงินทุนวจิัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ 

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน 

คะแนน 5 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา/ 

สกอ.2.2(คณะ)/

33 จํานวนเงนิทนุวิจัยเฉลี่ยตออาจารย แสนบาท 2.2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

34 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

(รวม proceeding หรือบทคัดยอ)  

ผลงาน 80 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

35 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

(รวม proceeding หรือบทคัดยอ)  

ผลงาน 60 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

36 จํานวนผลงานนกัศกึษาในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน 15 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.3) 
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ลําดับที ่ เปาประสงค/ตวัช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

37 จํานวนบทความ review article/หรือ Book chapter ในวารสารที่ปรากฏใน ผลงาน 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา/ 

 ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI    แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

38 จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม โครงการ 6 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 1.3) 

39 จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และชมุชนเพ่ือขอทุน

วิจัยจากแหลงทนุภายนอก 

โครงการ 3 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

40 จํานวนโครงการวิจัยทีม่ีการบูรณาการความรวมมอืระหวางคณะวิชาหรอืระหวาง

มหาวิทยาลัย 

โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.3) 

41 จํานวนโครงการเชญิแหลงทุนมาใหขอมูล โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

42 จํานวนทนุที่คณะใหการสนับสนุนการจดัทําโครงราง ทุน 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

43 จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus ครั้ง 200 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.2) 

44 จํานวนทมีวิจัยบูรณาการตอป ทีม - - แผนคณบด ี

(กลยทุธ 3.1) 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจยั การบริการวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมจากภายนอก ทัง้ในระดบันานาชาต ิ

ระดับชาติ ระดบัจังหวัด และระดับชมุชน 

มาตรการที่ 1 สรางเครอืขายความรวมมอืทางวิชาการ วจิัย จากภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

45 จํานวนเครือขายดานการวจิัยทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ เครือขาย 2 คณบดี เจรจา 

46 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ ผลงาน - - เจรจา 

47 จํานวนความรวมมือ  

(MOU) (รวมกับภาคอตุสาหกรรมและสถาบันการศกึษาชัน้นําทั้งในและตางประเทศ) 

แหง 3 รองคณบดีฝายวิชาการ, 

รองคณบดีฝาย 

วิเทศสัมพันธฯ 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 1.1) 

มาตรการที่ 2 สงเสริมการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

48 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและ

ศิลป กิจการเพ่ือสงัคม เพือ่การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

โครงการ 3 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

49 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 4.1) 

50 งบประมาณบรกิารวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก

ตอเงนิรายได 

รอยละ 10 คณบดี เจรจา 

51 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสือ่ โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 4.1) 

52 จํานวนครั้งการจัดอบรมสําหรับบุคคลทัว่ไป  ครั้ง 2 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.7) 

ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 

เปาประสงคท่ี 3  เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลยัท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีทันสมยั Digital Transformation University 

มาตรการที่ 1  ขับเคลื่อนและพฒันามหาวิทยาลยัดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจุบนั สามารถบูรณาการขอมูลกนัได 

53 จํานวนนวตักรรมทีน่ํามาใชในการบริหารจดัการ ผลงาน - - เจรจา 

54 จํานวนขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจทัิล ขอมูล - - เจรจา 

55 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานดานระบบปองกนัหรอืรับมอืกับภัยคุกคาม

หรือความเสี่ยงทางไซเบอร 

รอยละ - - เจรจา 

56 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา หรือปรับปรุง เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

ระบบ 1 ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกรฯ 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.1) 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยนื 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 



 |    

 
ลําดับที ่ เปาประสงค/ตวัช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

57 จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ (Career path and 

Succession plan) 

คน 100 ผูบริหาร เจรจา 

58 รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด  

รอยละ 75 ผูบริหาร เจรจา/ 

สกอ.1.2(คณะ) 

     แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.2) 

59 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรอืเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 67 ผูบริหาร เจรจา/ 

สกอ.1.3(คณะ) 

60 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรอืเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 61 ผูบริหาร แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.2) 

61 จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) โครงการ 2 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.7) 

กลยทุธที่ 3.3 พัฒนามหาวทิยาลัยเนนการอนรัุกษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยเนนการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ Green Campus 

62 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

และประสบการณที่ไดรับของนักศกึษา 

รอยละ 80 คณบดี เจรจา 

63 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานดาน University Green Campus รอยละ 80 รองคณบดีฝายวเิทศ

สัมพันธฯ 

เจรจา 

กลยทุธที่ 3.4 การสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงนิของมหาวทิยาลัย 

มาตรการที่ 1 พัฒนาพื้นที่สวนกลางเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

64 รอยละของรายไดทีเ่พิ่มขึน้ รอยละ - - เจรจา 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแขง็กับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

เปาประสงคท่ี 4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและ

การสรางสรรค : STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะท่ีจําเปนสาํหรับศตวรรษที่ 21 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการพฒันานักศกึษาใหเปน Smart Student 

65 รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศกึษาของนกัศึกษาตอ รอยละ 5 รองคณบดีฝาย เจรจา/ 

 เงินรายได   พัฒนาองคกร แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.3) 

66 จํานวนโครงการ/กจิกรรม/แหลงเรียนรูทีส่นับสนุนการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ

นอกหลักสูตรใหกับนกัศกึษาตอภาคการศกึษา 

โครงการ/   

กิจกรรม/แหลง

2 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

67 จํานวนโครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ โครงการ 5 รองคณบดีฝายวิชาการ แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.4) 

68 จํานวนโครงการพัฒนาทกัษะทีจ่ําเปนสําหรบัศตวรรษที่ 21 โครงการ/

กิจกรรม 

2 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

69 จํานวนโครงการ/กจิกรรม Start Up โครงการ/

กิจกรรม 

1 ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกรฯ 

เจรจา 

70 ระดับประเมินของความพึงพอใจเฉลี่ย (ผลสาํรวจความคดิเห็น) ของนกัศึกษาตอ

คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน >3.51 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.3) 

71 กระบวนการดําเนนิงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสทิธิภาพดขีึ้น กระบวนการ 2 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยทุธ 5.4) 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานกัศึกษา 

มาตรการที่ 1 สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพฒันา 

72 จํานวนบุคลากรทีท่ําหนาที่แนะแนวอาชีพ  คน 13 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา/ 

73 จํานวนบุคลากรทีท่ําหนาที่แนะแนวอาชีพ  คน 5 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.8) 
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ลําดับที ่ เปาประสงค/ตวัช้ีวัด หนวยวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

74 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน  

(นับรวมกิจกรรมที่บริษัทขอเขามาใหขอมูลกับนักศกึษาดวย) 

บริษัท 60 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา 

75 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน และกจิกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

บริษัท 50 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.8) 

76 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพ่ือการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษา โครงการ/

กิจกรรม 

1 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา 

77 จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของนักศกึษาปจจุบัน คน 14 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.8) 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เปาประสงคท่ี 5 ศลิปากรเปนที่รูจักในระดบันานาชาติภายใต “ศลิปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” (Silpakorn : A Leading Creative University) : 

SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมและขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/งานสรางสรรค เพื่อผลักดันมหาวิทยาลยัใหเปนศูนยกลางความ

เปนเลิศดานศลิปวฒันธรรมในภูมิภาค ASEAN 

มาตรการที่ 1  ผลกัดันมหาวิทยาลยัเปนศนูยกลางความเปนเลิศดานศลิปวฒันธรรม 

78 จํานวนการประชมุสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แขงขัน/การจัดฝกอบรมระยะสั้นดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ - - เจรจา 

79 จํานวนความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานระดับชาติ/นานาชาต ิ ชิ้นงาน - - เจรจา 

กลยุทธที่ 5.2 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศลิปากร สูภายนอก 

มาตรการที่ 1 สรางการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศลิปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

80 จํานวนการประชมุระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ครั้ง  1 ICETT เจรจา 

81 จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ โครงการ 1 ICETT แผนคณบด ี

(กลยทุธ 2.5) 

82 จํานวนการแสดงคอนเสริตและการแสดงผลงานทางศิลปวฒันธรรม งานสรางสรรค 

และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ชิ้นงาน - - เจรจา 

83 จํานวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่ผยแพรภาพลกัษณมหาวิทยาลัยและกิจการเพ่ือสังคมสู

ภายนอก 

โครงการ/

กิจกรรม 

- - เจรจา 

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาต ิ

มาตรการที่ 1 สงเสริมและพฒันามหาวิทยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ

84 รอยละความสําเร็จของโครงการจัดตั้ง International Office รอยละ - - เจรจา 

85 รอยละความสําเร็จของการจัดเตรียมขอมูลและศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติศิลปากร 

รอยละ - - เจรจา 

2.2 โครงการตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

รวมทุกยุทธศาสตร 149,666,300 44,300,000 193,966,300  

ยุทธศาสตรที่ 1 : เปาประสงค ACADEMIC REPUTATION 123,230,900 13,940,000 137,170,900  

งานประจํา งานบริหารท่ัวไป   59,206,500   5,294,300   64,500,800   

1. บริหารและบริการการเรียนการสอน  59,206,500   5,294,300   64,500,800   

1.1 งบบุคลากร (เจาหนาที่)  24,354,300   -    24,354,300   

  7,743,400   -    7,743,400  สํานักงานคณบด ี

   2,272,400   -    2,272,400  วิทยาการฯ 

   2,317,700   -    2,317,700  เทคโนโลยีอาหาร 

  1,761,000   -    1,761,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

  3,107,100   -    3,107,100  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   4,059,100   -    4,059,100  วิศวกรรมเครือ่งกล 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   1,137,400   -    1,137,400  วิศวกรรมเคม ี

   1,956,200   -    1,956,200  วิศวกรรมไฟฟา 

1.2 งบดําเนินงาน  23,693,600   1,495,300   25,188,900   

1.2.1 คาตอบแทน  12,615,900   -    12,615,900   

  2,348,300   -    2,348,300  สํานักงานคณบด ี

  1,669,000   -    1,669,000  วิทยาการฯ 

   1,436,500   -    1,436,500  เทคโนโลยีอาหาร 

   92,800   -    92,800  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   685,500   -    685,500  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   2,147,600   -    2,147,600  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   681,200   -    681,200  วิศวกรรมเคม ี

   3,555,000   -    3,555,000  วิศวกรรมไฟฟา 

1.2.2 คาใชสอย  2,537,000   200,000   2,737,000   

  -    100,000   100,000  สํานักงานคณบด ี

   1,000,000   -    1,000,000  วิทยาการฯ 

   272,000   -    272,000  เทคโนโลยีอาหาร 

   140,000   -    140,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   525,000   -    525,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   300,000   -    300,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   100,000   100,000   200,000  วิศวกรรมเคม ี

   200,000   -    200,000  วิศวกรรมไฟฟา 

1.2.3 คาวัสด ุ  2,150,000   200,000   2,350,000   

  -    100,000   100,000  สํานักงานคณบด ี

   800,000   -    800,000  วิทยาการฯ 

   110,000   -    110,000  เทคโนโลยีอาหาร 

   40,000   -    40,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   200,000   -    200,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   300,000   -    300,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   200,000   100,000   300,000  วิศวกรรมเคม ี

   500,000   -    500,000  วิศวกรรมไฟฟา 

1.2.4 คาสาธารณูปโภค  6,390,700   1,095,300   7,486,000   

  -    100,000   100,000  สํานักงานคณบด ี

   1,510,700   -    1,510,700  วิทยาการฯ 

   1,580,000   -    1,580,000  เทคโนโลยีอาหาร 

   800,000   -    800,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   800,000   -    800,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   1,000,000   400,000   1,400,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   200,000   595,300   795,300  วิศวกรรมเคม ี

   500,000   -    500,000  วิศวกรรมไฟฟา 

1.2.5 งบลงทุน (ครุภณัฑ)  481,000   -    481,000   

  60,000   -    60,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- เครื่องคอมพวิเตอร 2 เครือ่ง   50,000   -    50,000   

- เครื่องสาํรองไฟ    10,000   -    10,000   

  421,000   -    421,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- เครื่องคอมพวิเตอร    150,000   -    150,000   

- เครื่องปริ้นเตอร    30,000   -    30,000   

- เครื่องสาํรองไฟ    24,000   -    24,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

- เครื่องโทรศัพท   4,000   -    4,000   

- เครื่องปรับอากาศ    141,000   -    141,000   

- ตูเก็บเอกสาร    60,000   -    60,000   

- เครื่องกดน้ํารอนน้ําเยน็    12,000   -    12,000   

1.2.6 เงินอดุหนุน   10,677,600   3,799,000   14,476,600   

  5,564,400   550,000   6,114,400  สํานักงานคณบด ี

   1,060,200   1,000,000   2,060,200  วิทยาการฯ 

   579,850   1,500,000   2,079,850  เทคโนโลยีอาหาร 

   80,000   -    80,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   703,200   -    703,200  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   190,000   240,000   430,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   2,000,000   -    2,000,000  วิศวกรรมเคม ี

   499,950   509,000   1,008,950  วิศวกรรมไฟฟา 

งานประจํา งานบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ   20,000   1,250,000   1,270,000   

2. สนับสนุนความรวมมอืทางวิชาการ   20,000   1,250,000   1,270,000   

  -    850,000   850,000  สํานักงานคณบด ี

- รับรองบุคลากรที่เขามาเยี่ยมชมคณะ   -    50,000   50,000   

- สื่อสิ่งพิมพ โปสเตอร วสัดุอุปกรณตาง ๆ   -    40,000   40,000   

- ไปราชการตางประเทศ (ที่พัก เดินทาง เบ้ียเลี้ยง)   -    300,000   300,000   

- คาจางเหมาตรวจแปลเอกสาร MOU   -    20,000   20,000   

- สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับวิเทศสัมพนัธอื่น ๆ ระหวางปงบประมาณ   -    440,000   440,000   

  -    400,000   400,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- โครงการเยี่ยมชมโรงงานในประเทศ   -    100,000   100,000   

- โครงการเยี่ยมชมโรงงานตางประเทศ   -    100,000   100,000   

- โครงการสรางเครอืขายในตางประเทศ   -    200,000   200,000   

  20,000   -    20,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการเยี่ยมชมโรงงานในประเทศ   20,000   -    20,000   

งานประจํา งานประกันคุณภาพการศึกษา   490,000   500,000   990,000   

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา   490,000   500,000   990,000   

  80,000   500,000   580,000  สํานักงานคณบด ี

- การประเมนิประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ (สกอ.)   80,000   -    80,000   

- สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับประกันคุณภาพอื่น ๆ ระหวางปงบประมาณ

(คณบดี)  

 -    500,000   500,000  
 

  80,000   -    80,000  วิทยาการฯ 

- การประเมนิประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน   80,000   -    80,000   

   50,000   -    50,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- การประเมนิประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน   50,000   -    50,000   

   30,000   -    30,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- คาใชจายในการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา   30,000   -    30,000   

   150,000   -    150,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- คาใชจายในการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา   150,000   -    150,000   

   50,000   -    50,000  วิศวกรรมเคม ี

- คาใชจายประเมนิคุณภาพการศกึษา   50,000   -    50,000   

  50,000   -    50,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- คาใชจายในการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา   50,000   -    50,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

งานประจํา งานจัดการศึกษาฯ  54,961,900   1,415,700   56,377,600   

4. จัดการเรียนการสอน   54,961,900   1,415,700   56,377,600   

4.1 งบบุคลากร (เจาหนาที่)   7,010,500   -    7,010,500   

  459,600   -    459,600  วิทยาการฯ 

  228,700   -    228,700  เทคโนโลยีอาหาร 

   251,300   -    251,300  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   3,346,500   -    3,346,500  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   30,600   -    30,600  วิศวกรรมเคม ี

   2,693,800   -    2,693,800  วิศวกรรมไฟฟา 

4.2 งบดําเนินงาน   29,127,500   11,000   29,138,500   

4.2.1 คาตอบแทน   23,649,700   -    23,649,700   

  3,050,000   -    3,050,000  วิทยาการฯ 

  1,403,000   -    1,403,000  เทคโนโลยีอาหาร 

   140,000   -    140,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   5,784,500   -    5,784,500  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   8,131,600   -    8,131,600  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   240,600   -    240,600  วิศวกรรมเคม ี

   4,900,000   -    4,900,000  วิศวกรรมไฟฟา 

4.2.2 คาใชสอย   2,372,800   11,000   2,383,800   

  1,000,000   -    1,000,000  วิทยาการฯ 

   200,000   -    200,000  เทคโนโลยีอาหาร 

   260,000   -    260,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   720,000   11,000   731,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   42,800   -    42,800  วิศวกรรมเครือ่งกล 

   150,000   -    150,000  วิศวกรรมเคม ี

4.2.3 คาวัสด ุ  2,205,000   -    2,205,000   

  1,000,000   -    1,000,000  วิทยาการฯ 

   400,000   -    400,000  เทคโนโลยีอาหาร 

   40,000   -    40,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   665,000   -    665,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   100,000   -    100,000  วิศวกรรมเคม ี

4.2.4 คาสาธารณูปโภค   900,000   -    900,000   

  400,000   -    400,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   500,000   -    500,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

4.2.5 งบลงทุน (ครุภณัฑ)   5,554,300   204,700   5,759,000   

  580,000   -    580,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- เครื่องชุดถายภาพสารพันธกุรรม   490,000   -    490,000   

- เครื่องปนเหวี่ยง   90,000   -    90,000   

   4,459,300   -    4,459,300  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- เครื่องมวนโลหะ   365,000   -    365,000   

- เครื่องช่ังดิจิตอล ทศนิยม 4 ตําแหนง   67,500   -    67,500   

- Tobii Pro Lab Glasses Analysis Software   330,000   -    330,000   

- FlexSim Enterprise Simulation Software   132,000   -    132,000   

- กลองจุลทรรศน พรอมโปรแกรมวิเคราะหเชิงวัสดุศาสตร   2,200,000   -    2,200,000   

- คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที ่2   33,000   -    33,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

- กระดานไวทบอรด ขาตั้งลอเลือ่น   6,600   -    6,600   

- เครื่องตัดพลาสมา   110,000   -    110,000   

- ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัต ิ   570,000   -    570,000   

- เครื่องทดสอบแรงบิด ขนาด 200 Nm   440,000   -    440,000   

- เครื่องขยายเสียง พรอมตูแอมปเคลือ่นที ่  17,700   -    17,700   

- เครื่องขยายเสียงสําหรับหองเรียน   7,500   -    7,500   

- เครื่องปรับอากาศ    64,000   -    64,000   

- เครื่องวดัอณุหภูม ิ  15,500   -    15,500   

- เครื่องทดสอบความแข็ง   73,000   -    73,000   

- คอมพิวเตอรพกพาสําหรับงานประกนั   27,500   -    27,500   

  -    204,700   204,700  วิศวกรรมเคม ี

- เครื่องปรับอากาศ   -    69,000   69,000   

- เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร    -    33,700   33,700   

- จอรับภาพ    -    15,000   15,000   

- จอภาพแบบ LED   -    5,600   5,600   

- ชุดประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร  (CPU Computer)   -    19,200   19,200   

- เครื่องสาํรองไฟ   -    5,000   5,000   

- เครื่องปรับอากาศ   -    57,200   57,200   

  515,000   -    515,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- ชุดอุปกรณทางแสง 1 ชุด ๆ ละ 500,000   500,000   -    500,000   

- ไดรเปาผม 10 ตัว ๆ ละ 1,500   15,000   -    15,000   

4.3 เงินอดุหนุน   13,269,600   1,200,000   14,469,600   

  1,245,000   1,000,000   2,245,000  วิทยาการฯ 

   341,300   -    341,300  เทคโนโลยีอาหาร 

   2,886,700   -    2,886,700  เทคโนโลยีชีวภาพ 

   6,694,300   200,000   6,894,300  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

   2,002,300   -    2,002,300  วิศวกรรมเคม ี

   100,000   -    100,000  วิศวกรรมไฟฟา 

งานนโยบาย พัฒนานวัตกรรมเพือ่การศกึษา   -    450,000   450,000   

5. ผลิตสื่อการสอนรูปแบบใหม   -    450,000   450,000   

  -    450,000   450,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการสงเสริมความรูและการใชงานระบบนิวเมตกิสในรายวิชา 

623413 ปฏิบัติการนวิเมติกส  

 -    450,000   450,000  
 

6. ระบบสงเสรมิสนับสนุนการสราง การใช และการเผยแพรนวัตกรรม  -    -    -    

งานนโยบาย งานสงเสริมประสบการณการเรียนการสอน   1,230,000   300,000   1,530,000   

7. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ(อบรม/สัมมนา/ศึกษา          

ดูงาน)  

 1,230,000   300,000   1,530,000  
 

  150,000   -    150,000  วิทยาการฯ 

- โครงการเพ่ือการพัฒนาทกัษะวชิาชีพใหกับนักศกึษาภาควิชาวทิยาการฯ  100,000   -    100,000   

- โครงการ การเตรียมความพรอมเรือ่งการจดัการคุณภาพสําหรับ

อุตสาหกรรมดวย International Standardization and Organization  

 50,000   -    50,000  
 

   200,000   -    200,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการพัฒนานกัศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   100,000   -    100,000   

- โครงการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษใหกับนกัศึกษา   100,000   -    100,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   380,000   50,000   430,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม   -    50,000   50,000   

- อบรมเพิ่มเตมิความรูอาจารย    380,000   -    380,000   

   150,000   -    150,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศกึษา   150,000   -    150,000   

  350,000   -    350,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวจิัยหรือเขารวมประชมุวิชาการของ

นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  

 90,000   -    90,000  
 

- โครงการพัฒนานกัศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดานวิชาการ     80,000   -    80,000   

- โครงการเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยจีริงจากการเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรม  

 100,000   -    100,000  
 

- โครงการพัฒนาความรูและเทคโนโลยจีากการเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรม  

 40,000   -    40,000  
 

- โครงการบทนําสูกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรม    40,000   -    40,000   

  -    250,000   250,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่  -    30,000   30,000  โครงการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการ

ใหกับนักศึกษาของภาควิชา

วศิวกรรม ไฟฟา ป งปม.พ.ศ.

2563 

- โครงการสหกิจศึกษา   -    20,000   20,000  

- โครงการสัมนาบุคคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา   -    200,000   200,000  

งานนโยบาย พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรู และทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

 310,500   -    310,500  
 

8. ระบบเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู  310,500   -    310,500   

8.1 เงินอดุหนุน   310,500   -    310,500   

  80,000   -    80,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการพัฒนาทกัษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนกัศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  

 80,000   -    80,000  
 

  200,000   -    200,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการเตรียมความพรอมนกัศกึษาเพ่ือสอบภาษาอังกฤษ   200,000   -    200,000   

   30,500   -    30,500  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการความรูจากพี่สูนอง   20,000   -    20,000   

- โครงการ Poster Presentation of Seminar in Recent Chemical 

Engineering  

 3,500   -    3,500  
 

- โครงการอบรม “Job Interview Workshop”   3,500   -    3,500   

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประวัติสวนตวัโดยยอ   3,500   -    3,500   

งานนโยบาย พัฒนาดานหลกัสูตรตามความตองการของตลาด   2,050,000   1,650,000   3,700,000   

9. สรางหลักสูตรแบบ Short Course   250,000   -    250,000   

  250,000   -    250,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการประชาสัมพนัธภาควิชาฯ และนิเทศนักศกึษาฝกงาน   250,000   -    250,000   

10. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรแบบสองปริญญา แบบกาวหนา แบบตรีควบ

โทและหลักสูตรบูรณาการ หลักสตูรนานาชาต ิ 

 100,000   1,650,000   1,750,000  
 

  100,000   -    100,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการสหกิจศึกษา   50,000   -    50,000   

- หลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม (สหกิจศกึษา)   50,000   -    50,000   

  -    1,650,000   1,650,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับนักศกึษาจากสาธารณรฐัประชาชนจีนเขา

ศึกษาตอในระดับปรญิญาตรีของภาควิชาวศิวกรรมเครือ่งกล  

 -    300,000   300,000  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

- โครงการหลักสูตรวิศวกรรมชางซอมรวมกับบริษัท TFT   -    350,000   350,000   

- โครงการหลักสูตรแบบสองปริญญาระหวาง ม.ศิลปากร กับ RMIT 

(ออสเตรีย)  

 -    1,000,000   1,000,000  
 

11. สนับสนุนความรวมมอืทางวิชาการกับมหาวทิยาลยั/หนวยงาน

ตางประเทศ  

 1,700,000   -    1,700,000  
 

  1,400,000   -    1,400,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการทาํขอตกลงความรวมมอืกับสถานศึกษาในกลุม QS Star Ranking  1,400,000   -    1,400,000   

  300,000   -    300,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการเชญิผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพือ่พฒันาคุณภาพงานวิจัย ณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 300,000   -    300,000  
 

งานนโยบาย พัฒนาความกาวหนาอาจารย   -    -    -    

12. โครงการ SU PSF  -    -    -    

งานนโยบาย พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูทักษะภาษา 

อังกฤษของอาจารย  

 -    30,000   30,000  
 

13. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษของอาจารย   -    30,000   30,000   

  -    30,000   30,000  สํานักงานคณบด ี

- พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษอาจารย   -    30,000   30,000   

งานนโยบาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามภาระ

งานและความกาวหนาของอาจารย  

 -    -    -   
 

14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามภาระงานและ

ความกาวหนาของอาจารย 

 -    -    -   
 

งานนโยบาย สงเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทางEdPex และ 

AUN QA พัฒนาการประกันคณุภาพสูความเปนสากล  

 630,000   450,000   1,080,000  
 

15. สนับสนุนการดําเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN 

QA  

 390,000   450,000   840,000  
 

  310,000   -    310,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการจัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา CLO ใหสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ELO  

 40,000   -    40,000  
 

- อบรมผูประเมนิ AUN-QA Tier 2   150,000   -    150,000   

- โครงการอบรมเพือ่เตรียมความพรอมการรบัการประเมนิหลักสูตรตาม 

AUN-QA   

 40,000   -    40,000  
 

- โครงการอบรมเกณฑการประกนัคุณภาพการศึกษาตาม AUN-QA   80,000   -    80,000   

  80,000   -    80,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- ตรวจประเมินหลกัสูตร TQF/AUNQA   80,000   -    80,000   

   -    400,000   400,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- ประกันคุณภาพตามเกณฑ AUNQA และ TQF   -    400,000   400,000   

   -    50,000   50,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการเตรียมความพรอมการประเมนิหลกัสูตรตามเกณฑ AUN Qaฯ   -    50,000   50,000   

16. นํารองระบบคุณภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)   240,000   -    240,000   

  240,000   -    240,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก EdPEx มช. สู มศก.   60,000   -    60,000   

- สนับสนุนการดําเนินงานและการประเมินคณะตามแนวทางของ EdPEx    100,000   -    100,000   

- การจดัการความเสี่ยงตามเกณฑ EdPEx   80,000   -    80,000   

งานนโยบาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   3,732,000   2,600,000   6,332,000   

17. ระบบสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน  3,732,000   2,600,000   6,332,000   

17.1 เงินอดุหนุน   406,000   2,000,000   2,406,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   80,000   -    80,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- ปรับปรุงระบบเครอืขายสารสนเทศของภาควิชาฯ   80,000   -    80,000   

  326,000   300,000   626,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- คาจางดูแลระบบ   276,000   -    276,000  
โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คาอุปกรณคอมพิวเตอร   50,000   -    50,000  

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   -    300,000   300,000  

  -    1,300,000   1,300,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสํานกังานภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล   -    1,000,000   1,000,000   

- งานปรับปรุงเครือขายคณะฯ   -    300,000   300,000   

  -    400,000   400,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศและแหลงขอมูลทางการศึกษา

ใหกับนักศกึษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 -    400,000   400,000  
 

17.2 งบลงทุน (ครุภณัฑ)  3,326,000   600,000   3,926,000   

  154,000   -    154,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- เครื่องคอมพวิเตอร 7 เครือ่ง   154,000   -    154,000  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  272,000   600,000   872,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- เครื่องโปรเจคเตอร    272,000   -    272,000  โครงการจัดหาเครือ่ง

โปรเจคเตอรสําหรับใชภายใน

สํานักงานภาควิชาฯ 

- โปรแกรมสาํเรจ็รูป  โซลิตเวิค     -    400,000   400,000  โครงการจัดหาโปรแกรมออกแบบ

ทางวศิวกรรม 3 มิติ SolidWorks 

- โปรแกรมสาํเรจ็รูป  เอก็เพรส   -    160,000   160,000  โครงการโปรแกรมบญัชีสําหรับ

รูปเอ็กซเพรส (Express) และ

โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติเอ

มอส (AMOS) 

- โปรแกรมสาํเรจ็รูป  Amos   -    40,000   40,000  

  2,900,000   -    2,900,000  วิศวกรรมเคม ี

- เครื่องวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงน้ําหนกัและพลังงานความรอนของสาร   2,500,000   -    2,500,000  
โครงการพัฒนาการวจิัย

ภาควิชาวศิวกรรมเคม ี
- ตูเก็บสารเคม ี  200,000   -    200,000  

- ตูดูดควันไอสารเคมี    200,000   -    200,000  

18. ระบบและกลไกเพ่ือกํากับการประกนัคุณภาพตามเกณฑ AUN QA  -    -    -    

งานนโยบาย พัฒนาการดําเนนิงานดาน University Ranking                600,000   -    600,000   

19. เพ่ิมจํานวนนกัศึกษาตางชาติ นกัศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารยชาว

ตางประเทศ 

 550,000   -    550,000  
 

  400,000   -    400,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหวางภาควชิาวิศวกรรม เครื่องกล ม.

ศิลปากร กับ School of Mechanical Engineering (SME) 

มหาวิทยาลัยเฉนิตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (สาขาละ 2 คน)  

 400,000   -    400,000  

 

  150,000   -    150,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการทนุสนับสนุนการศึกษาใหแกนกัศึกษาชาวกัมพูชาตามโครงการ

ทุนพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพชูา ในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

 150,000   -    150,000  

 

20. สนับสนุนความรวมมอืทางวิชาการ  -    -    -    

21. SilpakornSummer School  50,000   -    50,000   

  50,000   -    50,000  สํานักงานคณบด ี

- EN-TECH Summer Course   50,000   -    50,000   

ยุทธศาสตรที่ 2 : เปาประสงค RESEACH AND CREATIVITY  7,081,500   4,116,400   11,197,900   

งานประจํา งานบริหารการวิจยั   1,850,000   492,000   2,342,000   

22. บริหารและบริการวิจัย  1,850,000   492,000   2,342,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
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  -    492,000   492,000  สํานักงานคณบด ี

- สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ QS  Star  Rating อื่น ๆ ระหวางป

(คณบดี)  

 -    492,000   492,000  
 

  1,500,000   -    1,500,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- การปรับปรุงหองปฏิบัติการ   1,500,000   -    1,500,000   

  350,000   -    350,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- สนับสนุนหองวิจัย   350,000   -    350,000   

งานประจํา งานวิจัย/สรางสรรคผลงาน   930,000   -    930,000   

23. ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  930,000   -    930,000   

  500,000   -    500,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- เงินรางวัลเผยแพรผลงานวิจัย   500,000   -    500,000   

  380,000   -    380,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- งบเผยแพรผลงานวิจัย 19 คน ๆ ละ 20,000   380,000   -    380,000   

  50,000   -    50,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- ผลงานวิจัย   50,000   -    50,000   

งานนโยบาย โครงการเพิ่มศักยภาพ/สงเสริมใหเกิดงานวิจัยสรางสรรค

และเผยแพร  

 2,569,500   2,908,400   5,477,900  
 

24. SU Fair/ทับแกววิชาการ  669,500   480,000   1,149,500   

  80,000   -    80,000  สํานักงานคณบด ี

- ทับแกววิชาการ   80,000   -    80,000   

  30,000   -    30,000  วิทยาการฯ 

- โครงการเตรียมความพรอมสําหรับทับแกววชิาการ   30,000   -    30,000   

  559,500   400,000   959,500  เทคโนโลยีอาหาร 

- คาวัสด ุ  459,500   -    459,500  

โครงการเพิม่ศักยภาพ/สงเสริม

ใหเกิดงานวจิัย สรางสรรคและ

เผยแพร 

- คาอานผลงานและสนับสนนุผลงานวิจัย   50,000   -    50,000  

- คาอานผลงานและสนับสนนุผลงานวิจัยตีพิมพ   50,000   -    50,000  

- รางวัลตีพิมพผลงานวจิัย   -    300,000   300,000  

- เสนอผลงานตีพิมพ   -    100,000   100,000  

   -    30,000   30,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- เปดบาน IE-ML งานทับแกววิชาการ    -    30,000   30,000   

   -    50,000   50,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- ทับแกววิชาการ   -    50,000   50,000   

25. จัดสรรทนุสนับสนุนนักวจิัยรุนใหม  -    600,000   600,000   

  -    600,000   600,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการทนุสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ นศ.ป.ตร ี  -    300,000   300,000  โครงการเพิม่ศักยภาพและ

สงเสริมงานวจิัยสรางสรรคและ

เผยแพร - โครงการทนุสนับสนุนการนําเสนอผลงานของ นศ.ป.โท   -    300,000   300,000  

26. ปรับปรุงมาตรการสนับสนนุ สงเสริมและผลตอบแทนของการทําวิจัย  1,900,000   1,828,400   3,728,400   

  1,900,000   1,828,400   3,728,400  วิทยาการฯ 

- โครงการสนับสนุนการวิจัยของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีตามหัวขอ

งานวิจัยภายใตคําปรึกษาของอาจารยประจาํภาควิชาวิทยาการฯ   

 800,000   -    800,000  
 

- โครงการสนับสนุนการวิจัยของนกัศึกษาระดับปริญญาโทตามหวัขอ

งานวิจัยภายใตคําปรึกษาของอาจารยประจาํภาควิชาวิทยาการฯ  

 -    1,000,000   1,000,000  
 

- โครงการสงเสริมขีดความสามารถการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค

สําหรับอาจารยประจําภาควิชาวทิยาการฯ   

 1,000,000   528,400   1,528,400  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

- โครงการสงเสริมการนําเสนอผลงานวจิัยของนักศกึษาระดับปริญญาตรี

ภายใตคาํปรึกษาของอาจารยประจําภาควิชาวิทยาการฯ 

 100,000   -    100,000  
 

- โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวจิัยของนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา ภาควิชาวิทยาการฯ 

 -    300,000   300,000  
 

งานนโยบาย สงเสริมเครือขายงานวจิัย   1,040,000   20,000   1,060,000   

27. จัดกิจกรรมสงเสรมิการสรางเครอืขายงานวจิัย  1,040,000   20,000   1,060,000   

  40,000   -    40,000  สํานักงานคณบด ี

- เชิญ Granter   40,000   -    40,000   

   -    20,000   20,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- การจดัพิมพวารสาร IE Network   -    20,000   20,000   

  1,000,000   -    1,000,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- การจดัประชมุวิชาการระดับนานาชาต ิ (STISWB  2020)   1,000,000   -    1,000,000   

28. โครงการเวทีวชิาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ  -    -    -    

งานนโยบาย โครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการพฒันาชุมชน 

สังคม  

 20,000   345,000   365,000  
 

29. ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสงัคมและชมุชน  20,000   345,000   365,000   

  -    345,000   345,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชมุชนการจัดทาํฐานขอมูล

สําหรับวัดทีม่ีผูลงทะเบียนปฏิบัติธรรม  

 -    45,000   45,000  
 

- สหกิจเดย ครั้งที ่3   -    300,000   300,000   

   20,000   -    20,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที ่   20,000   -    20,000   

งานประจํา งานบริการวิชาการแกชุมชน   350,000   310,000   660,000   

30. ใหบริการทางวิชาการ  350,000   310,000   660,000   

  210,000   -    210,000  วิทยาการฯ 

- โครงการสัมมนาวชิาการ   10,000   -    10,000   

- โครงการคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร   200,000   -    200,000   

   40,000   -    40,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการคายอัจฉริยภาพ   40,000   -    40,000   

   100,000   -    100,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการจัดตั้งศนูยบรกิารวชิาการแกบุคคลภายนอก   100,000   -    100,000   

   -    100,000   100,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการอบรมบรกิารวิชาการ / CPD / นวตักรรม   -    100,000   100,000   

   -    210,000   210,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการอนุรกัษธรรมชาต ิ  -    80,000   80,000   

- โครงการคายอัจฉริยะภาพ   -    100,000   100,000   

- โครงการบรกิารวิชาการภายในมหาวทิยาลยั   -    30,000   30,000   

งานประจํา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   322,000   41,000   363,000   

31. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  322,000   41,000   363,000   

  76,000   -    76,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการจัดงานทําบุญคณะและจดังานปใหม    40,000   -    40,000   

- ไหวคร ู  30,000   -    30,000   

- โครงการสงกรานต (โครงการรวม)   6,000   -    6,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   21,000   -    21,000  วิทยาการฯ 

- โครงการทาํบุญปใหม   15,000   -    15,000   

- โครงการสงกรานต (โครงการรวม)   6,000   -    6,000   

   46,000   -    46,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- ทําบุญภาควิชา   40,000   -    40,000   

- โครงการสงกรานต (โครงการรวม)   6,000   -    6,000   

   16,000   -    16,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการทาํบุญภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ   10,000   -    10,000   

- โครงการสงกรานต (โครงการรวม)   6,000   -    6,000   

   26,000   -    26,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- งบโครงการสงกรานต    6,000   -    6,000   

- งานปใหม และทําบุญภาควชิา   20,000   -    20,000   

   106,000   -    106,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการพิธเีปดภาคการศึกษา ปการศกึษา 2563   100,000   -    100,000   

- โครงการสงกรานตรวมคณะฯ   6,000   -    6,000   

   31,000   -    31,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการทาํบุญภาควิชาวิศวกรรมเคม ี  25,000   -    25,000   

- โครงการอนุรกัษและสืบสานประเพณีสงกรานต   6,000   -    6,000   

   -    41,000   41,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการสงกรานต   -    6,000   6,000   

- โครงการลอยกระทง   -    5,000   5,000   

- โครงการเรียนรูประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม   -    30,000   30,000   

ยุทธศาสตรที่ 3 : เปาประสงค SMART ADMINISTATION  8,519,900  16,098,000   24,617,900   

งานประจํา งานปรับปรุงระบบเครือขาย   -    50,000   50,000   

32. ใหบริการ Internet แกนกัศึกษา ขาราชการ และอาจารยของ

มหาวิทยาลัย 

 -    50,000   50,000  
 

32.1 เงินอดุหนุน  -    50,000   50,000   

  -    50,000   50,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- ปรับปรุงระบบ wifi ชั้น 5    -    50,000   50,000   

งานประจํา งานพัฒนาบุคลากร     1,670,000   450,000   2,120,000   

33. โครงการพัฒนาบุคลากร  1,670,000   450,000   2,120,000   

  490,000   50,000   540,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ    220,000   -    220,000   

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ   220,000   -    220,000   

- โครงการจัดการความรู    50,000   -    50,000   

- สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากร ระหวางปงบประมาณ   -    50,000   50,000   

   300,000   -    300,000  วิทยาการฯ 

- คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางอบรม สัมมนาเจาหนาที่และบุคลากรของ

ภาควิชาฯ  

 300,000   -    300,000  
 

   240,000   -    240,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- ประชุม/อบรม/ดูงานของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ   240,000   -    240,000   

  300,000   200,000   500,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- ประชุมอบรม สัมมนา บุคลากรภาควิชา   300,000   -    300,000   

- ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและตางประเทศ บุคลากรภาควิชา   -    200,000   200,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   140,000   -    140,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- งบประมาณพัฒนาบุคลากร 7 คน คนละ 20,000   140,000   -    140,000   

   -    200,000   200,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ   -    100,000   100,000   

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ   -    100,000   100,000   

   150,000   -    150,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมี   50,000   -    50,000   

- ประชุม อบรม สัมมนา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนนุ   100,000   -    100,000   

  50,000   -    50,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา   50,000   -    50,000   

34. จัดกิจกรรมยกยองเชดิชูเกียรติผูที่มีผลงาน  -    -    -    

งานนโยบาย การพฒันาระบบและวธิีการทํางาน  -    -    -    

35. สงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  -    -    -    

งานนโยบาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   240,000   508,000   748,000   

36. ระบบการใหบรกิารเครอืขาย  120,000   300,000   420,000   

36.1 เงินอดุหนุน  120,000   179,000   299,000   

  -    179,000   179,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการติดตั้งอุปกรณเครือขาย คณะฯ   -    179,000   179,000   

  120,000   -    120,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการพัฒนาเว็บไซตและระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการของภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา  

 120,000   -    120,000  
 

36.2 งบลงทุน (ครุภณัฑ)  -    121,000   121,000   

  -    121,000   121,000  สํานักงานคณบด ี

- อุปกรณกระจายสัญญาณ    -    50,000   50,000  

โครงการติดตั้งอปุกรณ

เครือขายของคณะฯ 

- อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย   -    54,000   54,000  

- อุปกรณสํารองไฟ   -    7,000   7,000  

- ตูจัดเก็บอุปกรณกระจายสัญญาณ   -    10,000   10,000  

37. ระบบสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน  80,000   -    80,000   

37.1 เงินอดุหนุน  80,000   -    80,000   

  80,000   -    80,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการปรับปรุงเครอืขายระบบอนิเตอรเนต็ และเว็บไซตของภาควชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ  

 80,000   -    80,000  
 

38. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  40,000   208,000   248,000   

38.1 เงินอดุหนุน  40,000   150,000   190,000   

  -    150,000   150,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดการเอกสาร   -    100,000   100,000   

- จัดทําฐานขอมูลผลงานตีพิมพและการอางอิง   -    50,000   50,000   

   40,000   -    40,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการจัดทําฐานขอมูลงานวจิัยของภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   40,000   -    40,000   

38.2 งบลงทุน (ครุภณัฑ)  -    58,000   58,000   

  -    58,000   58,000  สํานักงานคณบด ี

- เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับประมวลผล (เพือ่บันทกึขอมูลนักศกึษา

ตางชาติ)   

 -    58,000   58,000  En-Tech Summer Course 

39. ระบบการสือ่สารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  -    -    -    

งานนโยบาย การพฒันาสภาพแวดลอมที่เนนการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ 

 6,529,900  15,090,000   21,619,900  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

40. ปรับปรุงกายภาพและพฒันาสภาพแวดลอมทางการศึกษาของคณะ  6,529,900  15,090,000   21,619,900   

40.1 เงินอดุหนุน  4,270,000   14,700,000   18,970,000   

  -    3,100,000   3,100,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมคณะฯ 

(พรอมโทรทัศน ชุดกลองวงจรปด)  

 -    3,100,000   3,100,000  
 

  250,000   -    250,000  วิทยาการฯ 

- โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศน และสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาการฯ   250,000   -    250,000   

  500,000   100,000   600,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมทีเ่นนการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาต ิ  500,000   100,000   600,000   

  1,000,000   -    1,000,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการปรับปรุงหองเรียนและหองน้ํา   1,000,000   -    1,000,000   

  -    4,000,000   4,000,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการปรับปรุงกายภาพและพฒันาสภาพแวดลอมทางการศึกษาของ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการฯฯ  

 -    4,000,000   4,000,000  
 

  1,500,000   6,500,000   8,000,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสารสนเทศภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล  

 1,500,000   2,500,000   4,000,000  
 

- โครงการปรับปรุงสถานที่อาคารสยามบรมราชกุมาร ีชั้น 9   -    4,000,000   4,000,000   

   20,000   -    20,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการปรับปรุงภมูิทัศนสภาพแวดลอมภาควิชาวิศวกรรมเคม ี  20,000   -    20,000   

   1,000,000   1,000,000   2,000,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการปรับปรุงกายภาพและพฒันาสภาพแวดลอมทางการศึกษาของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 1,000,000   1,000,000   2,000,000  
 

40.2 งบลงทุน (ครุภณัฑ)  2,259,900   390,000   2,649,900   

  -    390,000   390,000  สํานักงานคณบด ี

- โทรทัศน   -    90,000   90,000  โครงการปรับปรงุสิง่อํานวย

ความสะดวกฯ - ชุดกลองวงจรปด    -    300,000   300,000  

  2,023,400   -    2,023,400  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- ปมน้ํา ขนาด 1/2 แรงมา   6,400   -    6,400  

โครงการจัดหาครุภัณฑทีใช

ในหองปฏบิัติการภาควชิา

วศิวกรรมเครื่องกล 

- โรตามเิตอร   10,000   -    10,000  

- กระดานไวทบอรดมีลอ   55,000   -    55,000  

- พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว   20,000   -    20,000  

- ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความรอน   500,000   -    500,000  

- ชุดทดลองปฏิบัติการเครือ่งปรับอากาศ   500,000   -    500,000  

- ชุดทดลองปฏิบัติการฮตีปม   500,000   -    500,000  

- แมแรงตะเข ขนาด 3 ตัน   15,000   -    15,000  

- เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร   14,000   -    14,000  

- ตูล็อคเกอร ขนาด 18 ชอง   8,000   -    8,000  

- มอเตอร ขนาด 1 แรง 1 เฟส   5,000   -    5,000  

- เครื่องตัดพลาสมา ขนาด 100 แอมป   65,000   -    65,000  

- เครื่องเชื่อม   60,000   -    60,000  

- สวานไขควงไรสาย   12,000   -    12,000  

- เลื่อยจิกซอไรสาย 18V    17,000   -    17,000  

- สวานแทนเจาะเหล็ก   25,000   -    25,000  

- บันไดเอนกประสงค อลูมิเนียม   7,000   -    7,000  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

- ถังคารบอนไดออกไซด   20,000   -    20,000  
โครงการจัดหาครุภัณฑทีใช

ในหองปฏบิัติการภาควชิา

วศิวกรรมเครื่องกล 

- ถังอารกอน   20,000   -    20,000  

- ตูทําน้ําเย็น   14,000   -    14,000  

- เครื่องบันทกึขอมูล   150,000   -    150,000  

   236,500   -    236,500  วิศวกรรมไฟฟา 

- เครื่องสแกนลายนิว้มือ    19,400   -    19,400  

โครงการปรับปรงุกายภาพ

และพัฒนาสภาพแวดลอม

ทางการศึกษาฯ 

- เครื่องสแกนใบหนา    15,000   -    15,000  

- โตะทํางาน   36,000   -    36,000  

- เกาอี้สํานกังาน    8,400   -    8,400  

- เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร    30,300   -    30,300  

- เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ   20,800   -    20,800  

- ชุดเครือ่งเสียงเคลือ่นที ่   15,600   -    15,600  

- กลองถายภาพ DSLR   45,000   -    45,000  

- เครื่องปรับอากาศ    46,000   -    46,000  

งานนโยบาย การแสวงหารายไดจากภายนอก  80,000   -    80,000   

41. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครฐั/เอกชน  80,000   -    80,000   

  80,000   -    80,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการนเิทศนักศกึษาฝกงาน ประจําปการศึกษา 2562   80,000   -    80,000   

ยุทธศาสตรที่ 4 : เปาประสงค SMART STUDENT AND ALUMNI  10,024,000   9,715,600   19,739,600   

งานประจํา งานกิจกรรมนักศึกษา     1,294,000   440,000   1,734,000   

42. สงเสริมกิจกรรมนักศกึษา  1,294,000   440,000   1,734,000   

  90,000   -    90,000  สํานักงานคณบด ี

- แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต (70,000) + ตอนรับผูปกครอง (20,000)   90,000   -    90,000   

  480,000   -    480,000  วิทยาการฯ 

- โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา    10,000   -    10,000   

- โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของภาควิชาวิทยาการฯ   10,000   -    10,000   

- โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูการฝกงาน    15,000   -    15,000   

- โครงการฝกฝนทักษะการทําวิจัย Best Practice    15,000   -    15,000   

- โครงการกีฬาสัมพันธ MATSE   40,000   -    40,000   

- โครงการ MATSE รอยรนิรกัษ   150,000   -    150,000   

- โครงการนเิทศนักศกึษาฝกงาน    25,000   -    25,000   

- โครงการกีฬาสัมพันธวสัดุเกมส    100,000   -    100,000   

- โครงการจิตอาสาปรับปรุงภมูิทัศน   10,000   -    10,000   

- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต   10,000   -    10,000   

- โครงการศิษยเกาสมัพันธ   20,000   -    20,000   

- โครงการอบรมความปลอดภัยดานสารเคมีและการกําจดัสารเคมีใน

หองปฏิบัติการ  

 25,000   -    25,000  
 

- โครงการอบรมหลกัการเขียนบรรณานกุรมสําหรับนักศกึษาภาควิชา

วิทยาการฯ 

 25,000   -    25,000  
 

- โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยและขอปฎิบัติเมื่อเกดิเหต ุ  25,000   -    25,000   

   140,000   -    140,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการสานฝนสูนอง   30,000   -    30,000   

- โครงการกีฬา Biot Games   20,000   -    20,000   

- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต   10,000   -    10,000   

- โครงการ Thank Yeast Night   20,000   -    20,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

- โครงการสานสัมพันธนองพ่ีเทคโนโลยีชีวภาพ   20,000   -    20,000   

- โครงการปฐมปจฉิมนกัศึกษา   10,000   -    10,000   

- โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา   10,000   -    10,000   

- โครงการพี่ติวนอง   20,000   -    20,000   

   120,000   380,000   500,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- IE รักผืนปา   20,000   -    20,000   

- กีฬาสีภาควชิา    20,000   -    20,000   

- โลกสวยดวยมือ IML   20,000   -    20,000   

- วิศวะอาสาพัฒนาชนบท   -    50,000   50,000   

- ไอ อ ีสัมพันธ   -    50,000   50,000   

- ปรับพื้นฐาน   20,000   -    20,000   

- โครงการพี่ติวนอง   20,000   -    20,000   

- โครงการยนิดีพ่ีบัณฑิต   20,000   -    20,000   

- อบรมทักษะการสัมภาษณงานและบุคลกิภาพ  -    40,000   40,000   

- ปจฉิมนกัศกึษา  -    40,000   40,000   

- ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม  -    30,000   30,000   

- ปฐมนเิทศนักศกึษาฝกงาน  -    20,000   20,000   

- IE-ML คายวิชาการเพ่ือนักเรียนดอยโอกาส   -    50,000   50,000   

- โครงการนกัศกึษาอาสานําเที่ยว   -    50,000   50,000   

- ปรับปรุงพ้ืนทีข่องภาควิชาตามหลกั 5 ส.   -    50,000   50,000   

   410,000   -    410,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการชุมนุมนักศกึษา 2 สาขา (เครือ่งกล+ธุรกิจ)   400,000   -    400,000   

- โครงการศิลปวัฒนธรรม  (ดนตรีไทย)   10,000   -    10,000   

   54,000   -    54,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการกีฬานองพ่ี ครั้งที ่14 ปการ ศกึษา 2562   15,000   -    15,000   

- โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม   3,000   -    3,000   

- โครงการ Bye’nior (บายเนียร) ปการ ศกึษา 2562   3,000   -    3,000   

- โครงการธรรมะเพ่ือความสาํเรจ็ในการ ศกึษาและการงาน ประจําป

การศกึษา 2562  

 3,000   -    3,000  
 

- โครงการกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ ครั้งที ่ 20 ปการศึกษา 2562   30,000   -    30,000   

   -    60,000   60,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการยนิดีบัณฑิต   -    10,000   10,000   

- โครงการสานสัมพันธภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา   -    20,000   20,000   

- โครงการกีฬาไฟฟาสัมพนัธ   -    20,000   20,000   

- โครงการปฐมนิเทศ   -    10,000   10,000   

งานนโยบาย การพฒันาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษที ่21  2,680,000   1,420,000   4,100,000   

43. การพัฒนาทกัษะภาษาตางประเทศ  70,000   1,010,000   1,080,000   

  25,000   -    25,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ   25,000   -    25,000   

  45,000   -    45,000  วิทยาการฯ 

- โครงการติวเพ่ือเตรียมตวัเขาสูการสอบ TOEIC   45,000   -    45,000   

  -    640,000   640,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- เพ่ิมศักยภาพภาษาอังกฤษ (AUA)   -    400,000   400,000   

- โครงการหนังสอื Text book ยืมเรียน   -    240,000   240,000   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   -    250,000   250,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการรวมประชุมกับสมาคม ASHRAE   -    100,000   100,000   

- โครงการพัฒนาคานิยมหลกัชั้นปที ่1ฯ   -    150,000   150,000   

   -    120,000   120,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- อบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับน.ศ.ป.โท  -    20,000   20,000  โครงการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบัณฑิตภาควชิา

วศิวกรรมไฟฟา - อบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับน.ศ.ป.ตร ี  -    100,000   100,000  

44. พัฒนาทกัษะสารสนเทศ สือ่เทคโนโลย ี  10,000   -    10,000   

  10,000   -    10,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณในระบบควบคุม

กระบวนการ  

 5,000   -    5,000  
 

- โครงการอบรมธรุกิจ Start up   5,000   -    5,000   

45. พัฒนาทกัษะชวีิตและอาชีพ  2,600,000   330,000   2,930,000   

  50,000   -    50,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการปจฉมินเิทศนักศกึษา และ Engineering Career Day   50,000     50,000   

  -    20,000   20,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการเตรียมความพรอมสหกจิ   -    20,000   20,000   

  2,050,000   100,000   2,150,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการเขารวมการแขงขนัทางวิชาการ (หุนยนต) + EB Start Up   -    100,000   100,000   

- โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของภาควิชา

วิศวกรรมเครือ่งกล  

 50,000   -    50,000  
 

- โครงการคายอัจฉริยภาพภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล   2,000,000   -    2,000,000   

   500,000   -    500,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการทนุผูชวยสอนสําหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา ภาควิชา

วิศวกรรมเคม ี 

 500,000   -    500,000  
 

   -    210,000   210,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- สนับสนุนการไดงานของบัณฑิตภาควิชา   -    200,000   200,000  โครงการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบัณฑิตภาควชิา

วศิวกรรมไฟฟา - ปจฉิมนเิทศ   -    10,000   10,000  

46. โครงการ Start Up  -    80,000   80,000   

  -    80,000   80,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- สรางนกัลงทนุรุนใหม I (Start up I)    -    40,000   40,000   

- สรางนกัลงทนุรุนใหม II (Start up II)    -    40,000   40,000   

งานนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชวีติและสวัสดกิารแกนกัศึกษา                5,155,000   7,675,600   12,830,600   

47. จัดสรรทนุการศึกษา  4,805,000   7,675,600   12,480,600   

  180,000   -    180,000  สํานักงานคณบด ี

- ทุนภูมิพล (ประเภทสงเสริมการศกึษา)   10,000   -    10,000  
โครงการทุนการศกึษาเพื่อ

พัฒนาคณุภาพชีวิตและ

สวสัิดการนักศึกษา 

- ทุนกิจกรรมนกัศกึษาดีเดน 11 ทุน   55,000   -    55,000  

- ทุนสําหรับนักศกึษาทีข่าดแคลน 11 ทุน   55,000   -    55,000  

- ทุนตามโครงการพระราชทานฯ (นศ.กมัพูชาเคมี)   60,000   -    60,000  

   1,200,000   4,171,600   5,371,600  วิทยาการฯ 

- ทุนเรียนด ี  860,000   -    860,000  โครงการทุนการศกึษา

สําหรับนักศึกษาภาควิชา 
- ทุนการศกึษาอืน่ ๆ    300,000   -    300,000  

- โครงการพัฒนาบัณฑิตศกึษาศิลปากรสูความเปนเลิศทางการวิจัย   -    4,171,600   4,171,600  

 - โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีดวยการสอบ TOEIC  

 25,000   -    25,000  

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษาดวยการสอบ TOEIC  

 15,000   -    15,000  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   1,090,000   100,000   1,190,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- ทุนสญัจร ก   40,000   -    40,000  

งานพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

สวสัดิการแกนักศึกษา (ทุน) 

- ทุนสญัจร ข   40,000   -    40,000  

- ทุนเรียนด ี  90,000   100,000   190,000  

- ทุนใหกับ Quiz Bowl   50,000   -   50,000 

- จางนกัศึกษา ป.ตร ี  50,000   -    50,000  

- จางนกัศึกษา ป.โท   50,000   -    50,000  

- ทุน TA   500,000   -    500,000  

- ทุน ป.เอก   100,000   -    100,000  

- ทุน ป.โท   50,000   -    50,000  

- ทุนเรียนด ี3.25 ขึ้นไป   100,000   -    100,000  

- ทุนโครงการผูมีความรูความสามารถดานวทิยาศาสตรฯ   20,000   -    20,000  

   400,000   -    400,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการจัดสรรทนุการศึกษา   200,000   -    200,000   

- โครงการจางนักศกึษาปฏิบัติงาน   200,000   -    200,000   

  -    1,844,000   1,844,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- ทุนผูชวยสอน ป.โท 3 ทุน   -    270,000   270,000  

โครงการทุนการศกึษาแก

นักศึกษา 

- ทุนผูชวยสอน ป.เอก 1 ทุน   -    144,000   144,000  

- จางนกัศึกษาปฏิบัติงาน 30 ทุน    -    1,170,000   1,170,000  

- ทุนพระเทพฯ ใหกับนักศกึษากมัพูชา   -    140,000   140,000  

- จัดสรรทนุการศึกษา   -    120,000   120,000  

   1,360,000   560,000   1,920,000  วิศวกรรมเครือ่งกล  

- จางนกัศึกษาปฏิบัติงาน   300,000   -    300,000  

โครงการจัดสรร

ทุนการศกึษาใหแกนศ.

ภาควิชาฯ 

- ทุนการศกึษา   200,000   -    200,000  

- ทุนผูชวยสอน   560,000   -    560,000  

- ทุนนักศกึษาอาเซยีน     300,000   -    300,000  

- ทุนนักศกึษาเอเชีย (ป.เอก)   -    260,000   260,000  

- ทุนนักวจิัยระยะสัน้ 3 เดือน   -    300,000   300,000  

   575,000   -    575,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการทนุเรียนดีสําหรับนักศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเคม ี  75,000   -    75,000   

- โครงการทนุการศกึษาสําหรับนกัศกึษาที่เขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและ

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 

 500,000   -    500,000  
 

   -    1,000,000   1,000,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการทนุสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศกึษาของภาควิชา ป.ตร ีและ           

ป.โท  

 -    500,000   500,000  
   โครางการสนับสนุน  

   ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา 

   ของภาควชิาฯ - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับจางนักศกึษาปฏิบัติงาน   -    500,000   500,000  

48. โครงการกิจกรรมนกัศึกษาเชิงบูรณาการ Active Citizen และ 

Shared company 

 350,000   -    350,000  
 

  350,000   -    350,000  สํานักงานคณบด ี

- ปฐมนเิทศ   110,000   -    110,000  
โครงการเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษา และ

สนับสนุนการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษา 

- กิจกรรมรับนอง (ไหวพระขอพร, ประชุมเชยีรม freshy Game, En-Tech 

Family Game)  

 200,000   -    200,000  

- การจดัตั้งชุมนุม   40,000   -    40,000  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

49. ศูนยบริการนกัศึกษาแบบ one stop  -    -    -    

งานนโยบาย งานสงเสริมประสบการณการเรียนการสอน  825,000   -    825,000   

50. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ(อบรม/สัมมนา/ศึกษา   

ดูงาน) 

 825,000   -    825,000  
 

  765,000   -    765,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- โครงการบัณฑิตมีคณุธรรมฯ   30,000   -    30,000  

งานสงเสริมประสบการณการ

เรียนการสอน 

- โครงการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร   15,000   -    15,000  

- โครงการประกวดนวัตกรรมผลติภัณฑอาหาร   15,000   -    15,000  

- โครงการเยี่ยมชมงาน THAIFEX   15,000   -    15,000  

- โครงการพี่สอนนอง   20,000   -    20,000  

- โครงการปรับพื้นฐาน   100,000   -    100,000  

- โครงการเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมนักศกึษาชั้นปที1่   150,000   -    150,000  

- โครงการเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมนักศกึษาชั้นปที4่   150,000   -    150,000  

- โครงการปฐมนิเทศ   20,000   -    20,000  

- โครงการเสริมพลังเพ่ิมชิงชัย ใน FoSTAT-Nestle   15,000   -    15,000  

- โครงการเยี่ยมชมโรงงาน (กลุม 1)   75,000   -    75,000  

- โครงการเยี่ยมชมโรงงาน (กลุม 2)   75,000   -    75,000  

- โครงการเปดหมอสัมพันธ   20,000   -    20,000  

- โครงการกีฬาเปดกระปอง   35,000   -    35,000  

- โครงการพิธีบายศรีสูขวัญ   20,000   -    20,000  

- โครงการกิจกรรมเบเกอรี ่  10,000   -    10,000  

  60,000   -    60,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการปรับพื้นฐาน   60,000   -    60,000   

งานนโยบาย พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และ

กิจกรรมนักศึกษา  

 70,000   180,000   250,000  
 

51. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพือ่การพัฒนาศักยภาพ  70,000   180,000   250,000   

  70,000   30,000   100,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการจัดตั้งสมาคมศิษยเกา    50,000   -    50,000  โครงการจัดตั้งสมาคมศษิย

เกาและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเพือ่การพัฒนา

นักศึกษาฯ 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพ่ือการพัฒนานกัศึกษา   -    30,000   30,000  

- โครงการสงเสริมความรูดานการประกันคุณภาพการศกึษา   20,000   -    20,000   

  -    150,000   150,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการคืนสูเหยา IEML Home Coming   -    150,000   150,000   

ยุทธศาสตรที ่5  : เปาประสงค SILPAKORN BRANDING  810,000   430,000   1,240,000   

งานนโยบาย ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศลิปวัฒนธรรม 

งานสรางสรรค และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาต ิ 

 810,000   180,000   990,000  
 

52. โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัย  810,000   180,000   990,000   

  585,000   -    585,000  สํานักงานคณบด ี

- โครงการรับสมัครนักศกึษาตางชาต ิ (En-Tech Summer Course)   70,000     70,000   

- International Conference of Engineering and  Industrial 

Technology  

 400,000  -   400,000  
 

- โครงการประชาสัมพนัธ (โครงการรวม 300,000 : ภาควิชาละ 30,000.- 

และคณะฯ 90,000.-)  

 90,000   -    90,000  โครงการประชาสัมพันธ 

- ไลน @   25,000   -    25,000  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

   30,000   -    30,000  วิทยาการฯ 

- ตั้งงบประชาสัมพันธ (โครงการรวม)   30,000   -    30,000   

   30,000   -    30,000  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- โครงการประชาสัมพนัธ (โครงการรวมคณะฯ)   30,000   -    30,000   

   30,000   -    30,000  เทคโนโลยีอาหาร 

- โครงการเผยแพรหลักสูตรของภาควชิาฯ (โครงการประชาสมัพันธ 

(โครงการรวมคณะ))  

 30,000   -    30,000  
 

   -    180,000   180,000  วิศวกรรมอุตสาหการฯ 

- โครงการประชาสัมพนัธรวมกับคณะ   -    30,000   30,000   

- โครงการเผยแพรหลักสูตรของภาควชิาฯ   -    150,000   150,000   

   30,000   -    30,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการประชาสัมพนัธ (โครงการรวมคณะฯ)   30,000   -    30,000   

   75,000   -    75,000  วิศวกรรมเคม ี

- โครงการแนะแนวการศกึษาการเรียนวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศลิปากร   45,000   -    45,000   

- โครงการประชาสัมพนัธ (โครงการรวมคณะฯ)   30,000   -    30,000   

   30,000   -    30,000  วิศวกรรมไฟฟา 

- โครงการประชาสัมพนัธ (โครงการรวมคณะฯ)   30,000   -    30,000   

งานนโยบาย การพฒันาสูความเปนนานาชาต ิ  -    250,000   250,000   

53. การสงเสรมิความรวมมือกับนานาชาต ิ  -    250,000   250,000   

  -    250,000   250,000  วิศวกรรมเครือ่งกล 

- โครงการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการในตางประเทศ   -    250,000   250,000   
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สวนที่ 3 

การติดตามและการประเมินผล 
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การติดตามและการประเมินผล 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามพันธกิจตาง ๆ ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 การดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภาควิชา ประกอบดวย 

1) สํานักงานคณบด ี

2) ภาควิชาวิทยาการฯและวิศวกรรมวัสด ุ

3) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการฯและการจัดการ 

6) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7) ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

8) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ลําดับ

ที่ 
ตวัชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ 
สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการฯ 

เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีชื่อเสียงดานวิชาการ     

เปาประสงคที่ 1  เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) 

กลยุทธที่ 1.1   สงเสริมการจัดการศกึษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน                        

On-demand, Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการท่ี 1   ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร 

1 รอยละของความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80 ดาํเนินการ

เก็บขอมูล 

       

2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 90 รวบรวม

ขอมูล 

90 90 90 90 90 90 90 

3 จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการ

ประเมินที่ผูใชบัณฑิตและ 

Stakeholder อื่น เปนผูรวม

ประเมิน 

หลักสูตร 5 รวบรวม

ขอมูล 

2 1 2 2 2 1 1 
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ไฟฟา 

มาตรการท่ี 2   พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

4 จํานวนรายวิชาระดับปริญญา

บัณฑิตที่เปน active learning, 

social engagement  

รายวิชา 10 รวบรวม

ขอมูล 

2 1 2 2 2 1 1 

5 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน

การสอนโดยใชนวัตกรรม 

รายวิชา 1 รวบรวม

ขอมูล 

   1 1   

6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ที่

สนับสนุนการสรางผูประกอบการ/

ผูประกอบการสังคม 

หลักสูตร/

รายวิชา 

2 รวบรวม

ขอมูล 

      1 

7 จํานวนหลักสูตร  

(รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนํา) 

หลักสูตร -         

8 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร -         

กลยุทธที่ 1.2   พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชพีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Professional Standard Framework : SU) และพัฒนาความกาวหนาทาง

วิชาการ 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ (Professional Standard Framework) ท้ังดานการจัดการเรียนการสอนและตําแหนงทาง

วิชาการ 

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1        

10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ความกาวหนาของอาจารยเพ่ือเขา  

สูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ PSF  

โครงการ/

กิจกรรม 

- 1        

11 รอยละของบุคลากร และสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา 

และรวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข 

รอยละ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

กลยุทธที่ 1.3   ยกระดับคุณภาพการศกึษาใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทาง Education Criteria Performance Excellence (EdPEx) และ AUN-QA 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตรเพื่อเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

12 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ

สรางความรูความเขาใจ 

Outcome-based education 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 ดาํเนินการ        

13 จํานวนโครงการอบรมหลักสูตร 

AUN-QA 

โครงการ 1 ดาํเนินการ        

14 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรม

เปนผูประเมิน AUN-QA 

คน 5 รวบรวม

ขอมูล 

       

15 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปน 

ผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ําหนา) 

คน 1 รวบรวม

ขอมูล 

       

16 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร   

AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปน

เวลาไมตํ่ากวา 2 วัน) หรือกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรที่

ไดรับ AUN-QA certificate 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 ดาํเนินการ        

17 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรม

เปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/ 

EdPEx internal assessor 

คน -         

18 ผลการประเมิน (EdPEx) คะแนน 150 ดาํเนินการ        

19 จํานวนหลักสูตรที่เขารับการ

ประเมินตามระบบ AUN-QA 

หลักสูตร 9 รวบรวม

ขอมูล 

2 2 2 1 2 1  

กลยุทธที่ 1.4   สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1   สงเสริมการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 
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20 จํานวนนักศึกษาตางชาติ คน 25 30  1   10 2  

 - จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ         

เต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษา 

          

 - จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ         

เต็มเวลาระดับปริญญาบัณฑิต 

          

 - จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

          

 - จํานวนนักศึกษาตางชาติ

โครงการ Silpakorn 

Summer School 

          

21 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

คน 40 30  1   10 2  

22 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 

คน 3 รวบรวม

ขอมูล 

2   2 8 2  

23 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ  คน -         

 - จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ

ที่ปฏบิัตงิานเต็มเวลา 

          

 - จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ

ที่ปฏบิัตงิานไมเต็มเวลา 

          

24 จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวิจัย

หรือสอนในตางประเทศ 

คน 1 รวบรวม

ขอมูล 

 2   1   

25 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ

ทํางานวิจัยหรือสอนในคณะฯ 

คน 1 รวบรวม

ขอมูล 

   1 1 1  

26 จํานวนการยื่นขอข้ึนทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

ผลงาน 2 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

27 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตร

ออกแบบ ในรอบ 5 ป 

ใบ 10 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

28 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS 

Top 500 ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

มหาวิทยาลัย 10 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

29 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS 

Top 500 ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 20 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

30 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มี

ชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

หนวยงาน 2 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

31 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มี

ชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 2    ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคณุคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อแกปญหาของชมุชน สังคม : RESEARCH AND 

CREATIVITY 

เปาประสงคที่ 2  เปนท่ีพึ่งพิงของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

กลยุทธที่ 2.1   พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือตอบสนอง

ยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน 

มาตรการท่ี 1  พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย 
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32 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตาม

เกณฑสาขาของ สกอ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ 

= 220,000 บาท/คน 

คะแนน 5 รวบรวม

ขอมูล 

220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  

33 จํานวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย แสนบาท 2.2 รวบรวม

ขอมูล 

220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  

34 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 80 รวบรวม

ขอมูล 

12 12 12 12 12 12 12 

35 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลงาน 60 รวบรวม

ขอมูล 

12 12 12 12 12 12 12 

36 จํานวนผลงานนักศึกษาใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 15 รวบรวม

ขอมูล 

2 3 2 1 2 3 2 

37 จํานวนบทความ review article/

หรือ Book chapter ในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

ผลงาน 1 รวบรวม

ขอมูล 

     1  

38 จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจัย

รวมกับอุตสาหกรรม 

โครงการ 6 รวบรวม

ขอมูล 

   40    

39 จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) 

รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ 

และชุมชนเพ่ือขอทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก 

โครงการ 3 รวบรวม

ขอมูล 

2 2  10    

40 จํานวนโครงการวิจัยที่มีการ    

บูรณาการความรวมมือระหวาง  

คณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

โครงการ 1 รวบรวม

ขอมูล 

1       

41 จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมา

ใหขอมูล 

โครงการ 1 รวบรวม

ขอมูล 

       

42 จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุน

การจัดทําโครงราง 

ทุน 1 รวบรวม

ขอมูล 

       

43 จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) 

ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus 

ครั้ง 200 รวบรวม

ขอมูล 

       

44 จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป ทีม -         

กลยุทธที่ 2.2   พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

ระดับจังหวัด และระดับชมุชน 

มาตรการท่ี 1   สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย จากภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

45 จํานวนเครือขายดานการวิจัยทั้ง

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

เครือขาย 2 1  1      

46 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ผลงาน -         

47 จํานวนความรวมมือ (MOU)  

(รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและ

ตางประเทศ) 

แหง 3 รวบรวม

ขอมูล 

   1 2   
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มาตรการท่ี 2   สงเสริมการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

48 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที ่         

บูรณาการศาสตรและศิลป กิจการ

เพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน/

สังคม/ประเทศ 

โครงการ 3 รวบรวม

ขอมูล 

   1 2  2 

49 จํานวนโครงการบริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

โครงการ 1 รวบรวม

ขอมูล 

   1 2  2 

50 งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจาก

หนวยงานภายนอกตอเงนิรายได 

รอยละ 10 รวบรวม

ขอมูล 

 20 ลาน   10 ลาน   

51 จํานวนโครงการที่ไดรับการ

เผยแพรผานสื่อ 

โครงการ 1 1 1      1 

52 จํานวนครั้งการจัดอบรมสําหรับ

บุคคลทั่วไป  

ครั้ง 2         

ยุทธศาสตรท่ี 3   นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 

เปาประสงคที่ 3   เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3.1   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย Digital Transformation University 

มาตรการท่ี 1   ขบัเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจุบัน สามารถบูรณาการขอมูลกันได 

53 จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชในการ

บริหารจัดการ 

ผลงาน -         

54 จํานวนขอมูลตามภารกิจใหอยูใน

รูปแบบขอมูลดิจิทัล 

ขอมูล -         

55 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานดานระบบปองกันหรือ

รับมือกับภยัคุกคามหรือความ

เสี่ยงทางไซเบอร 

รอยละ -         

56 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่พัฒนา หรือปรับปรุง เชน                 

E-meeting ฐานขอมูลบุคลากร 

ระบบ 1 ดาํเนินการ        

กลยุทธที่ 3.2   พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

57 จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนา

บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ 

(Career path and Succession 

plan) 

คน 100 รวบรวม

ขอมูล 

70% ของ 

  บุคลากร

ของ  

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ 

  บุคลากร

ของ  

ภาควิชา 

70% ของ 

  บุคลากร

ของ  

ภาควิชา 

70% ของ 

  บุคลากร

ของ  

ภาควิชา 

58 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด  

รอยละ 75 รวบรวม

ขอมูล 

       

59 รอยละของผูที่มีตําแหนงทาง

วิชาการต้ังแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 67 รวบรวม

ขอมูล 

       

60 รอยละของผูที่มีตําแหนงทาง

วิชาการต้ังแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 61 รวบรวม

ขอมูล 

       

61 จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู 

(KM) 

โครงการ 2 2        
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กลยุทธที่ 3.3   พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษส่ิงแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการท่ี 1   พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ Green Campus 

62 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับของนักศึกษา 

รอยละ 80 ดาํเนินการ

สํารวจ

ขอมูล 

       

63 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานดาน University 

Green Campus 

รอยละ 80  80 80 80 80 80 80 80 

กลยุทธที่ 3.4   การสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาพื้นท่ีสวนกลางเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

64 รอยละของรายไดที่เพ่ิมขึ้น รอยละ -         

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

เปาประสงคที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค : 

STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธที่ 4.1   พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student 

65 รอยละของงบประมาณที่ใชในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษา

ของนักศึกษาตอเงนิรายได 

รอยละ 5 ดาํเนินการ

สํารวจ

ขอมูล 

       

66 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลง

เรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร

ใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา 

โครงการ/   

  กิจกรรม/แหลง 

2 1 2   2   2 

67 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

โครงการ 5 1 2   2   2 

68 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะที่

จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 1 1      1 

69 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start 

Up 

โครงการ/

กิจกรรม 

1     2   1 

70 ระดบัประเมินของความพึงพอใจ

เฉลี่ย (ผลสํารวจความคิดเห็น) 

ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ  

คะแนน >3.51  นักศึกษาตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 และ 

ระดบัประเมินความพึงพอใจ >3.51 

71 กระบวนการดําเนินงานที่ไดรับการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

กระบวนการ 2 ดาํเนินการ        

กลยุทธที่ 4.2   พัฒนาความรวมมือกบัหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

มาตรการท่ี 1   สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนา 

72 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนว 

อาชีพ 

คน 13 ดาํเนินการ        

73 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนว 

อาชีพ 

คน 5 ดาํเนินการ        

74 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัด 

กิจกรรม job fair ของหนวยงาน 

บริษัท 60 ดาํเนินการ        

75 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัด 

กิจกรรม job fair ของหนวยงาน 

บริษัท 50 ดาํเนินการ        

76 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 ดาํเนินการ        
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77 จํานวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาปจจุบัน 

คน 14 รวบรวม

ขอมูล 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เปาประสงคที่ 5 ศลิปากรเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศลิปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” (Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN 

BRANDING 

กลยุทธที่ 5.1   สงเสริมและขยายความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/งานสรางสรรค เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดาน

ศลิปวัฒนธรรมในภมูิภาค ASEAN 

มาตรการท่ี 1   ผลักดันมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรม 

78 จํานวนการประชุมสัมมนา/จัดแสดง 

ประกวด/แขงขัน/การจัดฝกอบรม

ระยะสั้นดานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ -         

79 จํานวนความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน

ระดบัชาติ/นานาชาติ 

ชิ้นงาน -         

กลยุทธที่ 5.2   มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศิลปากร สูภายนอก 

มาตรการท่ี 1   สรางการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

80 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือ

ระดบันานาชาติ 

ครั้ง  1 ดาํเนินการ        

81 จํานวนงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

โครงการ 1 ดาํเนินการ        

82 จํานวนการแสดงคอนเสิรตและการ

แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม  

งานสรางสรรคและนวัตกรรมใน

ระดบัชาติ/นานาชาติ 

ชิ้นงาน -         

83 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

เผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัย

และกิจการเพ่ือสังคมสูภายนอก 

โครงการ/

กิจกรรม 

-         

กลยุทธที่ 5.3   พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1   สงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

84 รอยละความสําเร็จของโครงการ

จัดต้ัง international Office 

รอยละ -         

85 รอยละความสําเร็จของการ

จัดเตรียมขอมูลและศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการจัดต้ัง

โรงเรียนนานาชาติศิลปากร 

รอยละ -         

หมายเหต ุ คาเปาหมายของภาควิชา ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการหวัหนาภาควิชา ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
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นิยามศัพท/สูตรการคํานวณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมชีื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC REPUTATION 

กลยุทธที่ 1.1  สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความ

ตองการของผูเรียน On-demand, Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการที่ 1 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร 

1. รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาตอการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

  ผลรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกรายวิชา    100 

คะแนนเต็ม 5 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2562 

- 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

สวนที ่4 ในแตละรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

2. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป 

   ผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2561 ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

                         ในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศกึษา                       100 

ผูที่สําเร็จการศกึษาในปการศกึษา 2561 ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ   1) จํานวนผูตอบแบบสํารวจ ไมนับรวมผูสําเร็จการศึกษาที่ศกึษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท 

และบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนสําเร็จการศึกษา แตไมไดเปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

2) จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบณัฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

3. จํานวนหลกัสูตรท่ีมีการจัดการประเมินที่ผูใช

บัณฑิตและ Stakeholder อื่นเปนผูรวมประเมิน 

ผลรวมของจํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินผูใชบัณฑิตและ Stakeholder อื่นเปนผูรวมประเมิน 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ หวัหนาสวนงาน เจาของสถานประกอบการ ฝายบุคคล/

ตัวแทนผูบริหารของสถานประกอบการทั้งภาครฐัและเอกชน หรือเปนผูที่บัณฑติทํางานเกี่ยวของดวย 

- Stakeholder หมายถึง บุคคล หนวยงานหรือองคกรที่ใหความสนใจหรือมีความเก่ียวของ ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินงานของหลักสตูร เชน ผูปกครอง นักศึกษา สมาคมผูปกครอง ศิษยเกา 

มาตรการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน 

active learning, social engagement 

ผลรวมของจํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน Active Learning, social engagement  

ตามเกณฑของคณะกรรมการฝายวิชาการพิจารณา 

การนับจํานวนใหนับเฉพาะรายวิชาระดบัปริญญาบัณฑิต ในปการศึกษา 2562 

- นวัตกรรมการเรียนการสอน ไดแก  

 นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ  

 นวัตกรรมประเภทรูปแบบ/เทคนิค/วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล/สืบสวนสอบสวน (Inquiry 

Method) รูปแบบตาง ๆ เชน การสอนแบบโมดุล (Module Teaching)/โครงงาน (Project 

based Learning)/กลุมสัมพันธ (Group Process Teaching)/ใชปญหาเปนหลัก (Problem 

based Learning) การสอนเปนรายบุคคล (Individualized Instruction) การเรียนแบบรูรอบ 

(Mastery Learning)/ศูนยการเรียน (Learning Center) การสอนโดยใชชุดการเรยีนการสอน 

(Instructional Package) การสรางบทเรียนใหเรยีนดวยตนเอง รวมถึง การสอนดวยวธิกีารอื่น ๆ 

การสอนโดยการบูรณาการดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (Integrative Techniques) เชน การเรียนการ
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สอนออนไลนในรูปแบบตาง ๆ หรือการสอนที่คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานนวัตกรรม

ใหความเห็นชอบ 

- รายวิชาที่มีลกัษณะ active learning หมายถึง การจัดการเรียนรูในรายวิชาใหผูเรียนสรางความรูขึ้น

ภายในตนเอง (Active Learning, Learning by Doing) ผูเรียนเปนผูลงมือทําดวยตนเอง มีการ

เรยีนรูเกิดขึ้นระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 

- รายวิชาที่มีลกัษณะ social (community) engagement หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ 

บูรณาการบริการวิชาการหรือวิจัยที่ใหชมุชน/สังคมมีสวนรวมในการจัดหรือดําเนินกิจกรรม มีการ

ติดตามประเมินผลการพัฒนาหรือสรางความสัมพันธที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม ตลอดจนมีแผนงานที่

จะสรางความสัมพันธกับชุมชนในระยะยาว 

5. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

โดยใชนวัตกรรม 

ผลรวมของจํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- นวัตกรรมการเรียนการสอน ไดแก นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม

ประเภทรูปแบบ/เทคนิค/วิธกีารสอน/การวัดและประเมินผล รูปแบบตาง ๆ เชน การสอนแบบโมดลุ 

การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบกลุมสัมพันธ การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  การสอนเปน

รายบุคคล การเรยีนแบบรูรอบ การเรียนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ

สืบสวนสอบสวน การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน การสรางบทเรียนใหเรียนดวยตนเอง รวมถึง 

การสอนดวยวธิกีารอื่น ๆ การสอนโดยการบูรณาการดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การเรียนการสอน

ออนไลน e-learning ในรูปแบบตาง ๆ หรือการสอนที่คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงาน

นวัตกรรมใหความเห็นชอบ 

6. จํานวนหลกัสูตร/รายวิชา ที่สนับสนุนการ

สรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม 

ผลรวมของจํานวนหลักสูตร/รายวิชา ทีส่นับสนุนการสรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- รายวิชาที่มีลกัษณะสรางผูประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชวยใหผูเรยีน

สามารถสรางแผนธุรกจิหรือพัฒนาเขาสูธรุกิจไดโดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 

- รายวิชาที่มีลักษณะสรางผูประกอบการสังคม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชวยให

ผูเรยีนสามารถเพ่ิมเปาหมายทางดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในวงกวางซึ่งมักเกี่ยวของกับ

กิจกรรมอาสาในดานตาง ๆ เชน บรรเทาความยากจน การดแูลสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน การ

พัฒนาสรางผูประกอบการสูการเปนผูประกอบการทางสังคม เปนตน 

7. จํานวนหลกัสูตร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนํา) 

นับจํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการจดัทํารวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนาํ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

8. จํานวนหลกัสูตรนานาชาต ิ นับจํานวนหลักสูตรที่เปนหลักสูตรนานาชาต ิ

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- หลักสูตรนานาชาต ิหมายถึง หลักสูตรทีม่ีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปดโอกาสใหใชภาษาเปนสื่อ

ในการเรียนการสอนไดทุกภาษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนกัศึกษาตางชาติ เขาศึกษาได 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ ทั้งดานการจัดการเรยีนการสอนและตําแหนงทางวชิาการ 

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับอาจารย เชน การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร การแลกเปลี่ยนอาจารยตางประเทศ เปนตน  

- แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกอัาจารย เชน จัดหาโปรแกรม

การเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบรกิารอาจารยผานระบบเครือขาย จัดทําสื่อภาษา 

อังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลน

เปนภาษาอังกฤษสาํหรับการจัดการเรียนรูแบบ active learning หรือเรยีนตามอัธยาศัย  
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10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความกาวหนา

ของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ 

PSF 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ 

(Professional Standard Framework) ทั้งดานการจัดการเรยีนการสอนและตาํแหนงทางวิชาการ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- แนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย เปนการดําเนินการพัฒนาอาจารย

ใหเปนมืออาชีพทั้งดานการวจิัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 

(21thCentury Skills) ใหมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถแขงขันในระดับภูมิภาค

อาเซยีนและในระดับสากล และเพือ่การพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื มี 3 องคประกอบ คือ องคความรู 

(Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และ คานยิม (Values) 

11. รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา และ

รวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข 

  จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพ    100 

จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประจําทั้งหมด 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- พัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ วิจยั หรือดานอื่น ๆ ไปศกึษา          

ดูงาน ทัศนศกึษา เปนตน  

กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดบัสากล ตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรเพื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสรางความรู

ความเขาใจ Outcome-based education 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมการสรางความเขาใจ Outcome-based education 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- พัฒนานวัตกรรมดานหลกัสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนเลิศเฉพาะทาง และเปน 

Outcome-based education คือ มุงเนนการประเมินผลลัพธ (output) หรือผลผลิตสดุทาย (end 

products) ของนักศึกษา ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบบรรยายใหความรูโดยอาจารยและ

สอบวัดความรูที่อาจารยสอนจากตวันักศึกษา 

13. โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA ผลรวมจํานวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- การจัดโครงการอบรมหลกัสูตร AUN-QA ที่เกี่ยวกับการจัดทํา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การ

บริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร หรือประเดน็อื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA 

ตลอดจนผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 

14. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน 

AUN-QA 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA  

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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.(เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561) : 

อาจารยที่เขาอบรมครบทุกกิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคุณภาพของงานผานตามเกณฑที่

วิทยากรกําหนด  

15. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน 

AUN-QA (หามซ้ําหนา) 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (โดยไมซ้ําคนเดิม) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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) 
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2) ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) : อาจารยที่ไดรบัการขึ้นทะเบยีนเปนผู

ประเมินของ ทปอ. 

3) ที่มหาวิทยาลัยจัด โดยใชทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ.(เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561) : 

อาจารยที่เขาอบรมครบทุกกิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคุณภาพของงานผานตามเกณฑที่

วิทยากรกําหนด  

16. จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) หรือ

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูกับหลกัสูตรที่ไดรับ 

AUN-QA Certificate 

ผลรวมของจํานวนโครงการฝกอบรมหลกัสูตรตามเกณฑ AUN-QA และ 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรท่ีไดรับหรือเคยไดรับ Certificate จาก AUN 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- การจัดฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA : ที่เปนมาตรฐานโดยวิทยากรของ ทปอ. ไมต่ํากวา 1 วัน เชน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การพัฒนาและการดําเนินการหลกัสูตรตามแนวทาง Outcome-

Based Education (OBE) และเกณฑ AUN-QA โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis เปนตน 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรที่ไดรับ AUN-QA certificate : โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

เกี่ยวกบัการจัดทํา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร 

หรือประเดน็อื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA ตลอดจนผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 

17. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

ตามเกณฑ TQA/EdPEx international assessor 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือเกณฑ EdPEx 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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 ตลอดจนคุณภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกําหนด 

18. ผลการประเมิน (EdPEx) ผลการประเมินตามเกณฑ EdPEx 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- จัดทําโครงรางองคกร (OP) พรอมสมัครโครงการ EdPEx 200 

- จัดทํา SAR เพื่อเตรียมรบัการประเมินตามเกณฑ EdPEx (Site Visit) 

19. จํานวนหลกัสูตรท่ีเขารับการประเมินตามระบบ 

AUN-QA 

ผลรวมของจํานวนหลักสูตรที่รบัการประเมินตามเกณฑ AUN-QA 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

กลยุทธที่ 1.4 สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาต ิ

มาตรการที่ 1 สงเสริมการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ

20. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาตางชาติเต็มเวลาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา/ 

นักศึกษาตางชาตแิลกเปลี่ยนจากตางประเทศ/นักศึกษาแลกเปลีย่นขาเขา/ 

นักศึกษาตามโครงการเคลื่อนยายนกัศึกษา ณ ตางประเทศ (Mobility Program) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- นักศึกษาตางชาต ิหมายถึง นักศกึษาที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย และมีการลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อยางนอย 1 หนวยกติ โดยนับรวม

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแบบ audit 

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก Outbound Exchange Students หมายถึง นักศกึษา ซึ่งเดินทางไป

ศึกษา หรือทาํวจิัยที่มหาวิทยาลยัในตางประเทศ ภายใตโครงการหรอืขอตกลงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรอื ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดอืนขึ้นไป 

- นักศึกษาตามโครงการเคลื่อนยายนกัศึกษา ณ ตางประเทศ หมายถึง นกัศึกษาไทยทั้งในระดับ

ปริญญาตร ีโท หรือ เอก ที่เดินทางไปรวมกิจกรรมทางวิชาการ วิจัย หรือดานอืน่ ๆ ในตางประเทศ 

ภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือระดับภาควิชา 
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- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ เต็มเวลาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

- นักศึกษาตางชาติเตม็เวลาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นกัศึกษา

ชาวตางชาติ หรือผูที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

หรือปริญญาเอก  

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ เต็มเวลาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

- นักศึกษาตางชาติเตม็เวลาที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ ระดับปริญญาบัณฑิต หมายถึง นักศึกษา

ชาวตางชาติ หรือผูที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ซึ่งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติ  

นักศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

- นักศึกษาตางชาตแิลกเปลี่ยนขาเขา Inbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษาตางชาต ิซึ่ง

เดินทางมาศึกษาหรอืทําวิจัยที่คณะภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับ

สถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

- จํานวนนกัศกึษาตางชาติโครงการ 

Silpakorn Summer School 

- นักศึกษาตางชาติที่เขารวมโครงการ/กจิกรรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั คณะวิชา ภาควิชา เชน  

Silpakorn Summer School  

21. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

inbound 

ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- นักศึกษาตางชาตแิลกเปลี่ยนขาเขา Inbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษาตางชาต ิซึ่ง

เดินทางมาศึกษาหรอืทําวิจัยที่คณะภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับสถาบัน 

ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดอืนขึ้นไป 

22. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

outbound 

ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก Outbound Exchange Students หมายถึง นักศกึษา ซึ่งเดินทางไป 

ศึกษา หรือทาํวจิัยที่มหาวิทยาลยัในตางประเทศ ภายใตโครงการหรอืขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา 

ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดบัภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดอืนขึ้นไป 

23. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) (จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา) + 

[0.33  (จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา)] และ 

ผลรวมของจํานวนบุคลากรแลกเปลีย่นไปตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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) ทาํหนาที่ในดานการเรยีนการสอน วจิัย หรือการบริหาร 

2) Inbound Visiting Faculty Staff หมายถึง อาจารย ผูเชี่ยวชาญ นกัวิจยั นกัวชิาการ ผูทรงคณุวุฒิ

ชาวตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัย หรือสวนงานเชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นในตางประเทศ เพื่อ

มาปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน หรือเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแกนักศึกษา หรอืนกัวจิัย โดย

ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา (ปฏบิัติงานไมเต็มเวลา 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 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ี

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

- จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ี

ปฏิบัติงานไมเตม็เวลา 

24. จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวิจัยหรือสอนใน

ตางประเทศ 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ไปทํางานวจิัยหรือสอนในตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- อาจารย ที่ไดรับเชิญจากสถาบันตางประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทางการศึกษา วจิัย หรือ

หนวยงานเอกชน ฯลฯ ในตางประเทศ เพื่อไปทําหนาที่สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรอืสถาบัน

ตางชาติ อยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา 
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25. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทํางานวจิัย

หรือสอนในคณะฯ 

ผลรวมของจํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ทํางานวิจัยหรือสอนในคณะฯ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- อาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวจิัย นักวิชาการ ผูทรงคณุวุฒิชาวตางประเทศท่ีมหาวทิยาลัย หรือสวนงาน

เชิญมาจากสถาบันการศกึษาอื่นในตางประเทศ เพื่อมาปฏบิัติงานดานการเรยีนการสอน หรอืเปนที่

ปรึกษาดานวิชาการใหแกนักศึกษา หรือนักวิจัย โดยปฏบิัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา (ปฏบิัติงาน

ไมเต็มเวลา หมายถึง ปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา) 

26. จํานวนการยื่นขอขึ้นทะเบยีนทรัพยสินทาง

ปญญา 

ผลรวมของจํานวนการยื่นขอขึ้นทะเบยีนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา สิทธิบตัรการประดิษฐ  

อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2562 

- ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย ซึ่ง

เนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชาํนาญ โดยไมคาํนึงถึงชนิดของการสรางสรรค หรือวิธีในการ

แสดงออก อาจแสดงออกในรปูของส่ิงที่จับตองได เชน สินคาตาง ๆ หรือในรูปของสิ่งท่ีจับตองไมได 

เชน บริการ แนวคดิในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน 

- ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรพัยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ ์การพัฒนาตอยอด

ดานอุตสาหกรรมจาํเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธบิัตร  

- สิทธิบัตร (Patent) หมายรวมถึง สิทธิบตัรการประดิษฐ อนุสทิธบิัตร หรอื สิทธบิัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ  

- 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 

27. จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ     

5 ป 

28. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวม

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนมหาวิทยาลยัที่อยูใน QS Top 500 ที่ติดอันดับในปปฏิทิน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) 

ซึ่งมีผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในชวงปปฏทิิน พ.ศ. 2558-2562 (ค.ศ. 2015-2019) 

- มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลยัที่มีผลการจัดอันดับ QS World 

University Rankings อยูในอันดับที ่500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดบัในแตละปจะเปนผลการจัด

อันดับของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2020 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูก

ประกาศในป ค.ศ. 2019 

29. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวม

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลยัที่อยูใน QS Top 500 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2558-2562 (ค.ศ. 2015-2019) 

- มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลยัที่มีผลการจัดอันดับ QS World 

University Rankings อยูในอันดับที ่500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดบัในแตละปจะเปนผลการจัด

อันดับของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2020 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูก

ประกาศในป ค.ศ. 2019 

30. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนหนวยงานเอกชนหรือสถานประกอบการตาง ๆ  

ที่มีผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศลิปากร 

นับจํานวนในชวงปปฏิทิน พ.ศ. 2558-2562 (ค.ศ. 2014-2018) 

31. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนหรือสถานประกอบการตาง ๆ 

นับจํานวนในชวงปปฏิทิน พ.ศ. 2558-2562 (ค.ศ. 2015-2019) 
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ยุทธศาสตรที่ 2   ยกระดบัการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวชิาการ การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกบัทองถิ่น

หรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

และเพื่อแกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

กลยุทธที่ 2.1  พัฒนาระบบ กลไก ทรพัยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อการพัฒนาสังคม 

ชุมชน หรือตอบสนองยุทธศาสตรชาตใิน 9 ดาน 

มาตรการที่ 1 พัฒนาทรัพยากร สงเสรมิสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย 

32. เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขา

ของ สกอ. 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท

ตอคน 

  จํานวนเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ที่ไดรบัในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศกึษา 2562 

เงนิทุนเฉลี่ยตออาจารย 220,000 บาทตอคน = 5 คะแนน 

หมายเหตุ     1) นับจํานวนเงนิทุนวิจัยฯ ที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

2) กรณทีี่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ใหแบงสัดสวนเงนิตาม

หลักฐานที่ปรากฎ กรณทีี่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยแตละ

หนวยงาน 

3) ไมนับรวมเงินโครงการวิจัยสถาบันทีบุ่คลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวจิัยเปน

ผูดําเนินการ 

33. เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย 

34. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรอืบทคดัยอ) 

ผลรวมของผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI   

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2562 

- 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  

35. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรอืบทคดัยอ) 

36. จํานวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  

ผลรวมของผลงานนักศึกษาในฐานขอมลู Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2562 

- 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  

- นับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของนกัศกึษาและผูสําเร็จการศึกษา ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงาน

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

37. จํานวนบทความ review article/หรือ Book 

chapter ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

ผลรวมของจํานวนการตพีิมพทีป่รากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ในประเภทของบทความ review article/หรือ Book chapter  

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2562 

- บทความปริทัศน (review article) คอื บทความที่ศกึษาผลงาน หรือแนวคิดอยางใดอยางหนึ่ง โดย

ละเอียด รวมทั้งการวิเคราะหและอภปิรายผลของเรื่องที่ศึกษาใหเห็นแนวโนมวาควรเปนไปในทางใด 

มีขอดีขอเสยีอยางไร 

- Book chapter คือ งานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือเลมที่มีผูเขียนหลายคน โดยมี

จุดมุงหมายทางวิชาการของหนังสือรวมกันที่แสดงใหเห็นความเปนเอกภาพของหนังสอืนั้น  

38. จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจยักับอุตสาหกรรม นับจํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการดาํเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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39. จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกบั

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน เพื่อขอรับ

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

นับจํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการดาํเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

40. จํานวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการความ

รวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

นับจํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

41. จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมลู นับจํานวนโครงการที่เชิญแหลงทุนตาง ๆ มาใหขอมูล 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

42. จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจดัทํา

โครงราง 

นับจํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทําโครงราง จากทุกแหลงเงิน 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

43. จํานวนคร้ังการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยู

ในฐานขอมูล Scopus 

นับจํานวนครั้งการถกูอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2558-2562 (ค.ศ. 2015-2019) 

- การอางอิง (Citation) หมายถึง จาํนวนครั้งท่ีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ถูกอางอิง 

โดยผลงานวิจยัฉบับอื่น ๆ ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

- ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง เปนผลงานที่ผูแตงมีสังกัดอยูในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยไมจํากัดปปฏิทิน 

44. จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป นับจํานวนทีมวิจยับูรณาการ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลยุทธที่ 2.2  พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวชิาการ การวิจัย การบริการวชิาการ และการทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งใน

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดบัชุมชน 

มาตรการที่ 1 สรางเครือขายความรวมมือทางวชิาการ วิจัย จากภายนอกทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

45. จํานวนเครือขายดานการวิจยัทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นับจํานวนเครือขายดานการวจิัยทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- เครือขายการวิจัย หมายถึง องคกรในดานการวจิัยที่มีเปาหมายมารวมตวักันดวยความสมัครใจ เพื่อ

รวมทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดโดยมีความสัมพันธแนวราบ มีความเสมอภาค และเรยีนรู

รวมกันอยางตอเนื่อง 

- ระดับชาต ิหมายถึง การจัดประชุมวิชาการโดยผูเขารวมงานมาจากหนวยงานอืน่นอกเหนือจาก

สถาบันเจาภาพ อยางนอย 3 หนวยงาน 

- ระดับนานาชาต ิหมายถึง การจัดประชมุวิชาการโดยผูเขารวมงานมาจากประเทศอื่น นอกเหนือจาก

ประเทศไทย อยางนอย 3 ประเทศ หรืออยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน 

46. จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

นับจํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตาง ๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี

การศกึษาคนควาอยางเปนระบบตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา

จากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา

ทางศิลปะ ไดแก 

1) ทัศนศลิป ประกอบดวย ผลงานดานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนต สื่อ

ประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ 

2) ศิลปะการแสดง ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรปูแบบตาง ๆ 

3) วรรณศิลป ประกอบดวย บทประพันธและกวีนพินธรูปแบบตาง ๆ 

- การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับชาต ิหมายถึง การจัดแสดงหรือเผยแพรชิ้นงานสรางสรรค โดยมี

หนวยงานหรือผูแสดงงานอยางนอยมาจาก 3 หนวยงาน 

- การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับนานาชาต ิหมายถึง การจัดแสดงหรือเผยแพรชิ้นงานสรางสรรค ที่

เปดกวางสาํหรับทกุประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
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47. จํานวนความรวมมือ (MOU) (รวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งใน

และตางประเทศ) 

นับจํานวนความรวมมอื (MOU) รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนํา 

ทั้งในและตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

มาตรการที่ 2 สงเสริมการบริการวชิาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพฒันาชุมชน สงัคม 

48. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ/ทาํนุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อ

การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

ผลรวมของจํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

ที่บูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

จัดรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั/ภายในประเทศ/หนวยงานตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานที่เปนที่พึ่งของชุมชน

หรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ

การพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาต ิ

- การบริการวิชาการเปนการบรกิารที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและ

ประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลตอการ

พัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพือ่พัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อ

ดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น 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)  

49. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ 

50. งบประมาณบริการวิชาการ/ทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดจากหนวยงานภายนอกตอเงนิ

รายได 

     งบประมาณบรกิารวิชาการ/ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก      

                                 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        1 

งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก หมายถึง งบประมาณจากแหลงเงินภาครัฐหรือเอกชน โดย

ไมนับรวมเงินทุนวิจัยที่รายงานในตวัชี้วดัที่ 32 

51. จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ นับจํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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

สามารถเผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ อาทิ website, youtube, fanpage อยางเปน

ทางการ หรือ web blog ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน 

52. จํานวนคร้ังการจัดอบรมสําหรับบุคคลทั่วไป นับจํานวนการจัดอบรมสําหรับบุคคลทัว่ไป ทั้งท่ีเปนการอบรมที่มีคาตอบแทนหรือแบบใหเปลา 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 3   นําระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมปีระสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 
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กลยุทธที่ 3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวทิยาลยัทีข่บัเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมยั Digital Transformation University 

มาตรการที่ 1  ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจบุนั สามารถบูรณา

การขอมูลกันได 

53. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชในการบริหารจัดการ ผลรวมของจํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชในการบริหารจัดการ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัต ิหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ทีย่ังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการ

พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะ

ชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและ

แรงงานไดดวย 

54. จํานวนขอมูลตามภารกิจใหอยูในรปูแบบขอมูล

ดิจิทัล 

ผลรวมของจํานวนขอมูลตามภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัลที่อยูในรปูแบบขอมูลดิจิทัล 

ที่มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันตามที่หนวยงานของรฐัอืน่รองขอ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

55. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานดาน

ระบบปองกันหรือรับมอืกับภัยคกุคามหรอืความ

เสี่ยงทางไซเบอร 

          จาํนวนตวัชี้วัดที่บรรลุเปาหมายทั้งหมด            100 

จํานวนตวัช้ีวัดของแนวทางการดําเนินงานทั้งหมด 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

56. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา 

หรือปรับปรุง เชน E-meeting ฐานขอมูลบุคลากร 

นับจํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทําขึ้นใหม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลีย่นแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลีย่นแปลง 

57. จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม

ความเชี่ยวชาญ (Career path and Succession 

plan) 

ผลรวมของจํานวนผูเขารวมโครงการพฒันาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- Career path and Succession plan หมายถึง การวางแผนเรื่องความกาวหนาตามสายงานและการ

วางแผนเพื่อใหงานในตําแหนงหลัก (Key Positions) มีความตอเนื่อง (Leadership Continuity) 

โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนําและความพรอมที่จะดาํรงตําแหนงดงักลาว 

o สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีทักษะ ความรู 

ประสบการณในการบริหารงาน และปฏบิัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

o การจัดการความรูในทุกภาคสวน ทั้งระดบัสวนงาน และสถาบัน 

o พัฒนาระบบและวิธกีารทํางาน ลดขั้นตอนการทํางาน และเพิ่มคุณภาพการใหบริการ (ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ประเมินโดย

สํานักงาน ป.ป.ช.) 

58. รอยละอาจารยที่มวีฒิุการศกึษาระดับปริญญา

เอกหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

  จํานวนอาจารยที่มีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอกหรอืเทยีบเทา    100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็ม

เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสตูรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  

- อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจาํดวยเงนิรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุ

ระยะเวลาการจางอยางชดัเจนและไมนอยกวา 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 
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59. รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต

ระดับผูชวยศาสตราจารยหรอืเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

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

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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 

- การนับจํานวนอาจารย ใหนับอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา ดังน้ี 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 6-9 เดือน ใหนบัเปน 0.5 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงานนอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนํามานบัได 

60. รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต

ระดับผูชวยศาสตราจารยหรอืเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

61. จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) นับจํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตวับุคคล 

หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพือ่ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให

เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน

สูงสุด มี 2 ประเภท คือ 

o ความรูที่ฝงอยูในคน เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล

ในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณ

อักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทาํงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ังจึงเรียกวาเปน

ความรูแบบนามธรรม 

o ความรูที่ชัดแจง เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวธิตีาง ๆ เชน การบันทกึเปน

ลายลักษณอกัษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางคร้ังเรยีกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

กลยุทธที่ 3.3  พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาต ิ(GREEN CAMPUS) 

62. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนาคุณภาพชวีติและ

ประสบการณที่ไดรับของนักศึกษา 

  จํานวนโครงการที่นําไปพัฒนาปรับปรงุบรรลเุปาหมาย     100 

จํานวนโครงการที่นาํไปพัฒนาปรับปรุงทั้งหมด 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- คุณภาพชีวิตของนักศกึษา หมายถึง คุณภาพชวีติทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

- ประสบการณที่นักศึกษาไดรับ หมายถึง ประสบการณที่ไดรับตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและนอกหลกัสูตร 

63. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานดาน 

University Green Campus 

นับจํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตวับุคคล 

หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพือ่ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให

เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน

สูงสุด มี 2 ประเภท คือ 
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o ความรูที่ฝงอยูในคน เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล

ในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณ

อักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทาํงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ังจึงเรียกวาเปน

ความรูแบบนามธรรม 

o ความรูที่ชัดแจง เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวธิตีาง ๆ เชน การบันทกึเปน

ลายลักษณอกัษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางคร้ังเรยีกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

กลยุทธที่ 3.4  การสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

มาตรการที่ 1  พัฒนาพื้นที่สวนกลางเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

64. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้น   จํานวนเงินรายไดรับจริงปปจจุบัน (2563) – จํานวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา (2562)     100 

จํานวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา (2562) 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศษิยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธที่ 4.1  พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะทีจ่ําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21  

มาตรการที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศกึษาใหเปน Smart Student 

65. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลง

เรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษาตอเงนิรายได 

     งบประมาณที่นาํมาใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษา     1 100 

งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 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 

66. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูท่ี

สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศกึษา 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

นอกหลักสูตรในภาคการศกึษาตนและภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2562 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกบันักศึกษา เชน จัดอบรม

เตรยีมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรอือาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนตน 

- แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกับนักศกึษา เชน จัดหาโปรแกรม

การเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบรกิารนักศึกษาผานระบบเครือขาย, จัดทําสื่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียน

ออนไลนเปนภาษาอังกฤษสาํหรับการจดัการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตามอัธยาศัย  

67. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลรวมของจํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกบันักศึกษา เชน จัดอบรม

เตรยีมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรอือาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนตน 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

- แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกับนักศกึษา เชน จัดหาโปรแกรม

การเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบรกิารนักศึกษาผานระบบเครือขาย, จัดทําสื่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียน

ออนไลนเปนภาษาอังกฤษสาํหรับการจดัการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตามอัธยาศัย  

68. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะที่จําเปนสาํหรับ

ศตวรรษที่ 21 

ผลรวมของจํานวนโครงการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ทักษะที่สาํคัญในการใชชีวิตและทํางานในศตวรรณที่ 21 ไดแก  

o ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก คดิสรางสรรค ใสใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แกปญหาเปน 

สื่อสารดี เตม็ใจรวมมือ 

o ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ไดแก อัพเดตทุกขอมูลขาวสาร รูเทาทันสือ่ รอบรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร 

o ทักษะชีวิตและอาชพี ไดแก มีความยืดหยุน รูจักปรับตัว ริเร่ิมสิ่งใหม ใสใจดูแลตัวเอง รูจักเขาสังคม 

เรียนรูวัฒนธรรม มีความเปนผูนํา รับผดิชอบหนาที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรูรอบดาน 

69. จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- Start Up คือ การเร่ิมตนธุรกิจเพื่อการเติมโตแบบกาวกระโดด มวีธิีการสรางรายไดที่สามารถหาเงนิ

แบบทําซ้ําและขยายงาย สวนใหญจะเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันหรือเห็นโอกาสที่

ยังไมมีใครเห็น เชน แอพลิเคชั่นตาง ๆ 

70. ระดับประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ (ผลสาํรวจ

ความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

ผลสํารวจความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพชวีิตและประสบการณที่ไดรับ 

(คะแนนเต็ม 5) 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2562 

71. กระบวนการดําเนินงานที่ไดรบัการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

นับจํานวนกระบวนการดาํเนินงานที่ไดรบัการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพดีขึ้น 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลยุทธที่ 4.2  พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานักศกึษา 

มาตรการที่ 1  สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนา 

72. จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชพี  ผลรวมของบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- บุคลากรที่ทําหนาทีแ่นะแนวอาชีพหรือแนะนําเกีย่วกบัการหางานทํา (Full-Time Careers Advisors)  

หมายถึง บุคลากรที่ปฏบิัติงานเต็มเวลา ซึ่งถูกมอบหมายงานสวนหนึ่งเปนการแนะแนวอาชีพแก

นักศึกษา โดยมีหนาที่หลักคือ บริการหรอืประสานงานจัดหางาน หรอืการหางานทําใหแกผูสําเรจ็

การศกึษา หรือกาํลังจะสําเรจ็การศึกษา เพื่อใหสามารถประกอบอาชพีที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ   

ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของบัณฑิต อีกทั้งยังบริการหางานพิเศษใหนักศึกษาทาํใน 

เวลาวาง หรือระหวางปดภาคการศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีรายไดพิเศษ และมีประสบการณในการ

ทํางานเพิ่มขึ้น 

73. จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชพี  

74. จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job fair 

ของหนวยงาน (นับรวมกิจกรรมที่บริษัทขอเขามาให

ขอมูลกับนักศึกษาดวย) 

ผลรวมของจํานวนบริษัทที่เขารวมการจดักิจกรรม job fair หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- 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

การไดงานทําของบัณฑติเชนกัน 

75. จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job fair 

ของหนวยงาน และกิจกรรมพัฒนานกัศกึษาของ

หนวยงาน  
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

76. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

เพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 

ผลรวมของจํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หมายถึง โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาศกัยภาพในการทํางานระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

77. จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบนั 

ผลรวมของจํานวนศิษยเกาที่มาแลกเปลีย่นประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบัน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- กิจกรรม เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนศิษยเกา ที่คณะ

จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขายของงานกิจกรรมนักศึกษา เปนการสรางความ

เชื่อมโยงระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศษิยเกา แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อพฒันาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

ยุทธศาสตรที่ 5  สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธที่ 5.1  สงเสริมและขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศลิปวัฒนธรรม นวัตกรรม/งานสรางสรรค เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปน

ศูนยกลาง เปนเลิศดานศลิปวัฒนธรรมในภูมิภาค SAEAN 

มาตรการที่ 1  ผลักดันมหาวิทยาลยัเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวฒันธรรม 

78. จํานวนการประชุมสมัมนา/จัดแสดง ประกวด/

แขงขัน/การจัดฝกอบรมระยะสั้นดานศิลปวัฒนธรรม

ผลรวมของจํานวนการประชุมสัมมนา/จดัแสดง ประกวด/แขงขัน/การจัดฝกอบรมระยะสั้น 

ดานศิลปวัฒนธรรม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- การประชุมสัมมนา/จัดแสดง ประกวด/แขงขัน/การจัดฝกอบรมระยะสั้นดานศิลปวัฒนธรรม หมายถึง 

การจัดประชุมวิชาการหรืองานสรางสรรค เพื่อเปนเวทีสาํหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 

79. จํานวนความรวมมือดานศลิปวัฒนธรรมกับ

หนวยงานระดับชาติ/นานาชาต ิ

ผลรวมของจํานวนความรวมมอืดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานระดับชาติ/นานาชาต ิ

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- การสรางเครือขายความรวมมือ กับชุมชนและกลุมหนวยงานและองคกรตาง ๆ รวมถึงการสงเสริม

และใหความรวมมอืในการดาํเนินงานโครงการตาง ๆ ดานศลิปวัฒนธรรมกับหนวยงานระดับชาติ/

นานาชาต ิ

- ระดับชาต ิหมายถึง การจัดประชุมดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเขารวมงานมาจากหนวยงานอื่น

นอกเหนือจากสถาบันเจาภาพ อยางนอย 3 หนวยงาน 

- ระดับนานาชาต ิหมายถึง การจัดประชมุดานศลิปวัฒนธรรมโดยผูเขารวมงานมาจากประเทศอื่น

นอกเหนือจากประเทศไทย อยางนอย 3 ประเทศ หรือ อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซยีน 

กลยุทธที่ 5.2  มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูภายนอก 

มาตรการที่ 1  สรางการมีสวนรวมกบัหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลกัษณมหาวิทยาลยัศิลปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

80. จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิ

ผลรวมของจํานวนโครงการประชุมวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

นับจํานวนในปการศึกษา 2562 

- การประชุมวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับชาต ิหมายถึง การจัดประชุมวิชาการหรืองานสรางสรรค 

เพื่อเปนเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานวชิาการ/งานสรางสรรค โดยผูเขารวมงานมาจากหนวยงานอื่น

นอกเหนือจากสถาบันเจาภาพ อยางนอย 3 หนวยงาน 

- การประชุมวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับนานาชาต ิหมายถึง การจัดประชุมวชิาการหรืองาน

สรางสรรค เพื่อเปนเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค โดยผูเขารวมงานมาจาก

ประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทย อยางนอย 3 ประเทศ (ประชุมวิชาการ) หรือ อยางนอย 5 

ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซยีน (งานสรางสรรค) 

81. จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ นับจํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนเจาภาพหลกั หรอืเปนเจาภาพรวม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



  |  

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

- 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 
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