




ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) จัดทําขึ้นภายใตกรอบของยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณประจําป ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2566) 

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) 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการ

ดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา 

ประกอบดวย 5 เปาประสงค 13 กลยุทธ 75 ตัวชี้วัด คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรร

งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มีจํานวนทั้งสิ้น 188,698,700 บาท 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ผูบริหารจะไดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

ผูบริหารและผูที่เก่ียวของจะใชเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับคณะ อีกทั้งใชใน

การเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของ              

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ธันวาคม 2563 
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บทนํา 

1.1 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 

10/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งแผนนี้มีความเชื่อมโยงระหวาง ยุทธศาสตรชาติ 

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

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2566) ที่ใชเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม ซึ่งแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสากรรม มีความสอดคลองกับแผนดังกลาว และจะนําไปใช

เปนกรอบแนวทางการดําเนินการของสวนงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตอไป 
 

1.2 เปาหมายการดําเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการดําเนินงานที่สะทอนเปาหมายการดําเนินงาน

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการนําพาองคกรสูสากล ซึง่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดเปาหมายตาม

มหาวิทยาลัยที่สําคัญเพ่ือใหมหาวิทยาลัยศลิปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 

REPUTATION 

ยทุธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพ่ือ

แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

ยุทธศาสตรท่ี 3  นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART 

ADMINISTRATION 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND 

ALUMNI 

ยทุธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดกลยุทธ มาตรการ ดังนี ้
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ :                              

ACADEMIC REPUTATION 

เปาประสงคที ่1 เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศ (Academic Excellence) เปนอันดับ 1 ในสาขาวิชาดาน

ศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากล ไดรับการ

ยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION 

กลยุทธ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต (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

เรีย น รู แบบ  blended, e-Learning, MOOC : Massive Open Online 

Course, Active Learning และ Design Thinking และส งเสริมการใช

นวตักรรมทางการศกึษาในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา 

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 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร เพ่ือความเปนเลิศ 

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

มาตรการ 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพดวยเกณฑ EdPEx 

กลยุทธ 4 สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการ 7 พัฒนาระบบ กลไก และสงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและ

ผลักดันชื่อเสียงมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติ รวมท้ังรักษามาตรฐานตาม

เกณฑ QS Stars Ratings 

มาตรการ 8 สนับสนุนและสงเสริมการจดสิทธิบัตรและการสรางมูลคาเชิงพาณิชย 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพื่อ

แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

เปาประสงคที ่2 เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาต ิ

กลยุทธ 5 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพ

ผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาสังคม 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 ที่มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานทั้ งภายในและ/หรือ

ภายนอกสถาบันงาน ผานศูนย/กลุม Cluster วิจัย ที่ตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน/ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพ้ืนที่หรือเชิง

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 

เปาประสงคที ่3 เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย Digital Transformtion University 

มาตรการ 12 พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการ เพ่ือเปน Digital Transformation 

University 

มาตรการ 13 โครงการ/กิจกรรมที่เปนการวางแผนยุทธศาสตรและพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 8 พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาล พรอมรับการเปลี่นแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการ 14 พัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ 9 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการ 15 ผลักดนัการติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) ใน

อันดับที่สูงขึ้น 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 จัดการทรัพยสินและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางโอกาสใหเกิด

รายได เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสงเสริม

การระดมทุนจากแหลงทุนภายนอกและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา 

มาตรการ 19 จัดทําแผนการใชสินทรัพยหมุนเวียนและการจัดการลงทุนในสินทรัพยที่

กอใหเกิดรายได 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND     

ALUMNI 

เปาประสงคที ่4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะที่

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 

เปาประสงคที ่5 ศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค” 

กลยุทธ 12 สงเสริมและขยายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/

งานสรางสรรค  เพื่ อผลักดันมหาวิทยาลัยให เปนศูนยกลางความเปน เลิศดาน

ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN 

มาตรการ 22 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง

ความเปนเลิสดานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN 
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กลยุทธ 13 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสารเผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูภายนอก 

มาตรการ 23 พัฒนาการสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร Branding 

SILPAKORN เชิ งรุ ก  สู ภ ายนอกอย างเป นระบบ IMC (Intergrated 

Marketing Communication Approach) และพัฒนางานสื่อสารองคกร 

(Corporate Communications Unit) 

กลยุทธ 14 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

มาตรการ 24 สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน

นานาชาติ 
 

1.3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2564 

ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ ท่ีสะทอนเปาหมายการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 14 กลยุทธ                

75 ตัวชี้วัด 20 งาน/120 โครงการตามภารกิจนโยบาย และ 11 งาน/98 โครงการตามภารกิจประจํา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนท้ังสิ้น 188,698,700 บาท โดยมีแหลงที่มาของ

งบประมาณเงินรายได จํานวน 141,798,700 บาท คิดเปนรอยละ 75.15 และงบประมาณเงินรายไดสะสม จํานวน 

46,800,000 บาท คดิเปนรอยละ 24.80 

จําแนกตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา พบวา ใชงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจเชิงนโยบาย 

จํานวน 54,981,800 บาท คิดเปนรอยละ 29.14 และมีเงินงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจประจํา จํานวน 

133,716,900 บาท คิดเปนรอยละ 70.86 

จําแนกตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่ใชงบประมาณในการดําเนินงานสูงที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สราง

ความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ ใชงบประมาณจากทุกแหลงเงิน จํานวน 

131,871,200 บาท คิดเปนรอยละ 69.88 ลําดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริม

ความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา ใชงบประมาณ จํานวน 24,178,600 บาท คิดเปนรอยละ 12.81 และ ยุทธศาสตร

ที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ ใชงบประมาณ จํานวน 

21,266,000 บาท คดิเปนรอยละ 11.27 ตามลําดับ 

1.4 งบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปาหมาย 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

ยุทธศาสตรที่ 1 ACADEMIC REPUTATION 117,754,000.00 14,117,200.00 131,871,200.00 

ภารกิจนโยบาย 2,536,300 1,940,000 4,476,300 

ภารกิจประจํา 115,217,700 12,177,200 127,394,900 

ยุทธศาสตรที่ 2 RESEARCH AND CREATIVITY 6,112,900.00 3,915,000.00 10,027,900.00 

ภารกิจนโยบาย 3,189,900 3,330,000 6,519,900 

ภารกิจประจํา 2,923,000 585,000 3,508,000 
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เปาหมาย 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งส้ิน  

ยุทธศาสตรที่ 3 SMART AND GREEN ADMINISTRATION 9,256,000.00 12,010,000.00 21,266,000.00 

ภารกิจนโยบาย 8,006,000 11,960,000 19,966,000 

ภารกิจประจํา 1,250,000 50,000 1,300,000 

ยุทธศาสตรที่ 4 SMART STUDENT AND ALUMNI 8,400,800.00 15,677,800.00 24,178,600.00 

ภารกิจนโยบาย 7,556,800 15,007,800 22,664,600 

ภารกิจประจํา 844,000 670,000 1,514,000 

ยุทธศาสตรที่ 5 SILPAKORN BRANDING 275,000.00 1,080,000.00 1,355,000.00 

ภารกิจนโยบาย 275,000 1,080,000 1,355,000 

ภารกิจประจํา - - - 

รวมงบประมาณทุกแหลงเงิน 141,798,700.00 46,800,000.00 188,698,700.00 

รอยละ 75.15 24.80 100 

รวมภารกิจนโยบาย 21,564,000 33,317,800 54,981,800 

รอยละ 15.21 71.19 29.14 

รวมภารกิจประจํา 120,234,700 13,482,200 133,716,900 

รอยละ 84.79 28.81 70.86 

หมายเหตุ งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 แลวนั้น คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ เห็นชอบ และไดแจงคณะกรรมการจัดทําและกลั่นกรองงบประมาณ

ประจําป ทราบในคราวประชุมคร้ังที ่2/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 

1.5 งบประมาณโครงการเชิงนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งสิ้น  

รวมภารกิจนโยบาย 18,939,000 27,689,800 46,628,800 

ยุทธศาสตรที่ 1  ACADEMIC REPUTATION 2,536,300 1,940,000 4,476,300 

1. งานสงเสริมประสบการณการเรยีนการสอน 1,523,500 500,000 2,023,500 

2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรู และทักษะภาษาอังกฤษ 23,500 - 30,000 

3. พัฒนาดานหลักสูตรตามความตองการของตลาด 739,300 260,000 999,300 

4. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 30,000 - 30,000 

5. สงเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN-QA พัฒนาการประกัน

คุณภาพสูความเปนสากล 

100,000 350,000 450,000 

6. พัฒนาการดําเนินงานดาน University Ranking 120,000 830,000 950,000 

ยุทธศาสตรที่ 2  RESEARCH AND CREATIVITY 3,189,900 3,330,000 6,519,900 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ/สงเสริมใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคและเผยแพร 2,629,900 2,180,000 4,809,900 

2. สงเสริมเครือขายงานวิจยั 540,000 1,000,000 1,540,000 

3. โครงการบูรณาการงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 20,000 150,000 170,000 

ยุทธศาสตรที่ 3  SMART AND GREEN ADMINISTRATION 5,381,000 6,332,000 11,713,000 

1. การพัฒนาระบบและวิธีการทํางาน 260,000 - 260,000 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,785,000 2,914,000 4,699,000 

3. การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เนนการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาต ิ 3,336,000 2,418,000 5,754,000 

4. การแสวงหารายไดจากภายนอก - 1,000,000 1,000,000 

5. ชวยเหลือผูไดรบัผลกระทบจากภาวะวิกฤต 2,625,000 5,628,000 8,253,000 
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โครงการ/งาน 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งสิ้น  

ยุทธศาสตรที่ 4  SMART STUDENT AND ALUMNI 7,556,800 15,007,800 22,564,600 

1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบสนองศตวรรษที่ 21 3,421,800 11,752,800 15,174,600 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแกนักศึกษา 3,215,000 2,590,000 5,805,000 

3. งานสงเสริมประสบการณการเรยีนการสอน 770,000 465,000 1,235,000 

4. พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศษิยเกา และกจิกรรมนักศึกษา 150,000 200,000 350,000 

ยุทธศาสตรที่ 5  SILPAKORN BRANDING 275,000 1,080,000 1,355,000 

1. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม งานสรางสรรค และนวัตกรรม

ในระดับชาติ/นานาชาต ิ

275,000 280,000 555,000 

2. การพัฒนาสูความเปนนานาชาต ิ - 800,000 800,000 

1.6 งบประมาณโครงการประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งาน/โครงการ 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

รายได เงนิสะสม รวมทั้งสิ้น  

รวมภารกิจประจํา 120,234,700 13,482,200 133,716,900 

ยุทธศาสตรที่ 1  ACADEMIC REPUTATION 115,217,700 12,177,200 127,394,900 

1. งานบริหารทั่วไป 60,434,700 7,976,000 68,410,700 

2. งานบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ - 1,650,000 1,650,000 

3. ประกันคณุภาพการศึกษา 500,000 100,000 600,000 

4. งานจัดการศึกษาฯ 54,283,000 2,451,200 56,734,200 

ยุทธศาสตรที่ 2   RESEARCH AND CREATIVITY 2,923,000 585,000 3,508,000 

1. งานบริหารการวิจัย 1,700,000 450,000 2,150,000 

2. งานวิจัย/สรางสรรคผลงาน 360,000 - 360,000 

3. งานบริการวิชาการแกชุมชน 460,000 - 460,000 

4. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 403,000 135,000 538,000 

ยุทธศาสตรที่ 3  SMART AND GREEN ADMINISTRATION 1,250,000 50,000 1,300,000 

1. งานปรับปรุงระบบเครือขาย 50,000 - 50,000 

2. งานพัฒนาบุคลากร 1,200,000 50,000 1,250,000 

ยุทธศาสตรที่ 4  SMART STUDENT AND ALUMNI 844,000 670,000 1,514,000 

1. งานกิจกรรมนักศึกษา 844,000 670,000 1,514,000 

ยุทธศาสตรที่ 5  SILPAKORN BRANDING - - - 

- - - - 
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สวนที่ 2 
แผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

Creative Engineering 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่เปดกวาง (Global Mindset) 

เพ่ือใหสามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

2. บูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคในการสรางงานวิจัยรวมกับ

อุตสาหกรรม 

3. บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีทีต่อบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน 
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2.1 คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/มาตรการ/ตัวชีว้ดั 
นับตามป  

กศ./พ.ศ./งบ 
หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

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 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปการศกึษา 2562-2564  

กศ.2563 รอยละ 60 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

1.1 รอยละการรับรูเกี่ยวกับวิสัยทัศน คานิยม แผนกลยุทธ และอืน่ ๆ ของ

บุคลากร ผูเรียน ลกูคา กลุมอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูความ

รวมมอื 

กศ.2563 รอยละ 60 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา กศ.2563 รอยละ 65 

(9/13) 

รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

1.3 จํานวนโครงการวิจัย/ผลงานสรางสรรค โครงการบรกิารวิชาการ โครงการ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม หรอืโครงการ S-curve ประจําป ทีม่ี Social 

impact ในวงกวางและใหบรกิารในเขตพ้ืนที่เปาหมายของมหาวทิยาลัย คือ 

ภาคกลางตอนลางและภูมิภาคตะวนัตก 

กศ.2563 โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

1.4 รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข กศ.2563 รอยละ 80 รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

1.5 มีคลังเก็บขอมูลผลงานวจิัยในรูปแบบสือ่ดิจทิัล (เผยแพรผลงานที่โดดเดน) กศ.2563  3 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

1.6 มีระบบและกลไกการจัดการความรู เชน การกําหนดประเด็นความรู การ

คนหาและคัดเลอืกแนวปฏิบัติทีดี่ 

กศ.2563  มี/ไมม ี รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

1.7 มีการวิเคราะหขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนนุ กศ.2563  มี/ไมม ี รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

1.8 มีระบบพัฒนาบุคลากรและการตดิตามผลการนําทักษะไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

กศ.2563  มี/ไมม ี รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

1.9 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา reskill/upskill เพ่ือรองรับทิศทาง 

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

กศ.2563 รอยละ 80 รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

1.10 วิเคราะหปจจัยความผกูพันของบุคลากร (กาํหนดวิธกีารดําเนนิงานเพ่ือ

คนหาปจจัยความผกูพัน) 

กศ.2563  มี/ไมม ี รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

1.11 รอยละของตัวช้ีวัดดานการวิจัยที่มหาวทิยาลัยกําหนดมีผลการดําเนินงาน        

ดีขึ้น (ตัวบงชีท้ี่ 27, 29, 31, 33, 35, 38, 46) 

กศ.2563 รอยละ 80 

(6/7) 

รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

1.12 จําวนนการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2563 ชิ้น/เรื่อง 2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

1.13 ทุกคณะวิชาไดนําขอมูลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปวิเคราะหเพ่ือใช

ประโยชนในการตัดสินใจ 

กศ.2563  มี/ไมม ี รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

1.14 จํานวนโครงการ/กจิกรรม/แหลงเรียนรูสนบัสนุนการพัฒนาทกัษะภาษา 

อังกฤษนอกหลกัสูตรตอภาคการศกึษา 

กศ.2563 โครงการ/

กิจกรรม/ 

 แหลงเรียนรู 

1 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 

2 รอยละของความพึงพอใจของนักศกึษาตอการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

กศ.2563 รอยละ 80 
 

เจรจา 

3 รอยละของผูสําเร็จการศกึษาที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป 

กศ.2562 รอยละ 85 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา/ 

สกอ.2.2 

(หลักสูตร) 

4 รอยละของหลักสูตรที่มกีารจัดการประเมนิที่ผูใชบัณฑิตและ Stakeholder 

อื่นเปน ผูรวมประเมนิ 

กศ.2563 รอยละ 50 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 

มาตรการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลศิทางวิชาการ 

5 จํานวนรายวิชาระดับปรญิญาบัณฑิตที่เปน active learning, social 

engagement  

กศ.2563 รายวิชา 10 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 
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ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/มาตรการ/ตัวชีว้ดั 
นับตามป  

กศ./พ.ศ./งบ 
หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

6 จํานวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม กศ.2563 รายวิชา 3 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 

7 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ที่สนับสนนุการสรางผูประกอบการ/

ผูประกอบการสังคม 

กศ.2563 หลักสูตร/

รายวิชา 

2 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 

8 จํานวนหลักสูตร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชัน้นํา) กศ.2563 หลักสูตร - รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

แผนคณบด ี

 (กลยุทธ 1.2) 

9 จํานวนหลักสูตรนานาชาต ิ กศ.2563 หลักสูตร 1 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.2) 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลยัศิลปากร (Professional Standard Framework : SU) และพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชพี (Professional Standard Framework) ท้ังดานการจัดการเรียนการสอนและ

ตําแหนงทางวิชาการ 

10 จํานวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษของอาจารย กศ.2563 โครงการ/

กิจกรรม 

1 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 

11 จํานวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพ่ือเขาสู

สมรรถนะอาจารยมืออาชีพ PSF (Professional Standard Framework) 

งบ 2564 โครงการ/

กิจกรรม 

- รองคณบดีฝายบริหาร เจรจา 

12 รอยละของบุคลากร และสายสนับสนนุที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพ เชน 

การอบรม สัมมนา และรวมกจิกรรมเพิ่มความสุข 

งบ 2564 รอยละ 70 รองคณบดีฝายบริหาร แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.2) 

กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนท่ียอมรับในระดบัสากล ตามแนวทาง Education Criteria Performance Excellence (EdPEx) 

และ AUN-QA 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตรเพื่อเปนท่ียอมรับในระดบัสากล 

13 จํานวนโครงการ/กจิกรรมการสรางความรูความเขาใจ Outcome-based 

education 

งบ 2564 โครงการ/

กิจกรรม 

- รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

14 จํานวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA กศ.2563 โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.1) 

15 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA กศ.2563 คน 7 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

16 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ําหนา) กศ.2563 คน 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.1) 

17 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไม  

ต่ํากวา 2 วัน) หรอืกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรที่ไดรับ AUN-QA 

certificate 

กศ.2563 โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

18 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/EdPEx 

internal assessor 

กศ.2563 คน 4 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

เจรจา 

19 ผลการประเมิน (EdPEx) กศ.2563 คะแนน 200 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.5) 

20 จํานวนหลักสูตรที่เขารับการประเมินตามระบบ AUN-QA กศ.2563 หลักสูตร 11 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.1) 

กลยุทธที่ 1.4  สนับสนุน สงเสริม และผลกัดันผลงานทางวิชาการสูระดบันานาชาต ิ

มาตรการที่ 1 สงเสริมการดําเนนิงานดานวิชาการของมหาวิทยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ

21 จํานวนนกัศึกษาตางชาต ิ กศ.2563 คน 6 คณบดี เจรจา 

22 จํานวนนกัศึกษาตางชาติ นักศกึษาแลกเปลีย่น in bound กศ.2563 คน 40 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.6) 

23 จํานวนนกัศึกษาตางชาติ นักศกึษาแลกเปลีย่น out bound กศ.2563 คน 3 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.6) 

24 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) กศ.2563 คน - - เจรจา 



  |  

 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/มาตรการ/ตัวชีว้ดั 
นับตามป  

กศ./พ.ศ./งบ 
หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

25 จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวจิัยหรือสอนในตางประเทศ กศ.2563 คน 1 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยุทธ 1.3) 

26 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทาํงานวจิัยหรือสอนในคณะฯ กศ.2563 คน 1 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยุทธ 1.3) 

27 จํานวนการยื่นขอขึน้ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2563 ผลงาน 2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

28 จํานวนสิทธิบัตร สทิธิบัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป พ.ศ. 2563 ใบ 10 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

29 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 

500 ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมลู Scopus หรอื ISI 

ผลงาน-พ.ศ. 

2559-2563 

 QS Top 500-

พ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัย 10 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

30 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 

500 ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมลู Scopus หรอื ISI 

ผลงาน-พ.ศ. 

2559-2563 

 QS Top 500-

พ.ศ. 2563 

ผลงาน 20 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

31 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน-พ.ศ. 

2559-2563 

หนวยงาน 2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

32 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชือ่รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน-พ.ศ. 

2559-2563 

ผลงาน 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจยัและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมท่ีเชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออตุสาหกรรม 

และตอบโจทยการเปลีย่นแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพื่อแกปญหาของชุมชน 

สังคม 

เปาประสงคท่ี 2  เปนที่พึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาต ิ

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจยั/งานสรางสรรค เพื่อการพฒันาสังคม ชุมชน หรือ

ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน 

มาตรการที่ 1  พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย 

33 เงินทุนวจิัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ 

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน 

งบ 2564 คะแนน 5 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

34 จํานวนเงนิทนุวิจัยเฉลี่ยตออาจารย งบ 2564 แสนบาท 2.2 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

35 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  (รวม proceeding หรอืบทคัดยอ)  

พ.ศ. 2563 ผลงาน 100 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

36 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  (รวม proceeding หรอืบทคัดยอ)  

พ.ศ. 2563 ผลงาน 60 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

37 จํานวนผลงานนกัศกึษาในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI พ.ศ. 2563 ผลงาน 20 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

38 จํานวนบทความ review article/หรอื Book chapter ในวารสารที่ปรากฏ พ.ศ. 2563 ผลงาน 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา/ 

 ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI    
 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

39 จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม งบ 2564 โครงการ 7 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 1.3) 

40 จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และชมุชน

เพ่ือขอทนุวจิัยจากแหลงทนุภายนอก 

งบ 2564 โครงการ 3 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

41 จํานวนโครงการวิจัยทีม่ีการบูรณาการความรวมมอืระหวางคณะวิชาหรอื

ระหวางมหาวทิยาลัย 

งบ 2564 โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.3) 

42 จํานวนโครงการเชญิแหลงทุนมาใหขอมูล งบ 2564 โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 



 |    

 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/มาตรการ/ตัวชีว้ดั 
นับตามป  

กศ./พ.ศ./งบ 
หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

43 จํานวนทนุที่คณะใหการสนับสนุนการจดัทําโครงราง งบ 2564 ทุน 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

44 จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus ผลงาน-พ.ศ. 

2559-2563 

 Citation-

พ.ศ. 2563 

ครั้ง 200 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.2) 

45 จํานวนทมีวิจัยบูรณาการตอป งบ 2564 ทีม - - แผนคณบด ี

(กลยุทธ 3.1) 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจยั การบริการวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ 

ระดับชาติ ระดบัจังหวัด และระดับชมุชน 

มาตรการที่ 1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจยั จากภายนอกท้ังในระดบัชาติและนานาชาต ิ

46 จํานวนเครือขายดานการวจิัยทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ งบ 2564 เครือขาย 2 คณบดี เจรจา 

47 จํานวนความรวมมือ (MOU) (รวมกับภาคอตุสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชัน้นาํทั้งในและตางประเทศ) 

กศ.2563 แหง 3 รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝาย 

วิเทศสัมพันธฯ 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 1.1) 

มาตรการที่ 2 สงเสริมการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

48 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ที่บูรณาการ

ศาสตรและศิลป กิจการเพ่ือสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

กศ.2563 โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ เจรจา 

49 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ กศ.2563 โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 4.1) 

50 งบประมาณบรกิารวิชาการ/ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงาน

ภายนอกตอเงนิรายได 

งบ 2564 รอยละ 10 คณบดี เจรจา 

51 จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสือ่ กศ.2563 โครงการ 1 รองคณบดีฝายวจิัยฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 4.1) 

52 จํานวนครั้งการจัดอบรมสําหรับบุคคลทัว่ไป  งบ 2564 ครั้ง 2 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยุทธ 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 จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา หรือปรับปรุง เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

งบ 2564 ระบบ 1 ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกรฯ 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.1) 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยนื 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

54 จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ (Career path 

and Succession plan) 

งบ 2564 คน 100 ผูบริหาร เจรจา 

55 รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเทาตอ  กศ.2563 รอยละ 78.07 ผูบริหาร เจรจา/ 

 จํานวน อาจารยประจําทั้งหมด     แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.2) 

56 รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรอื กศ.2563 รอยละ 67 ผูบริหาร เจรจา/ 

 เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด    
 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.2) 

57 จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) กศ.2563 โครงการ 2 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.7) 

กลยุทธที่ 3.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ Green Campus 



  |  

 

ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/มาตรการ/ตัวชีว้ดั 
นับตามป  

กศ./พ.ศ./งบ 
หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

58 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับของนกัศึกษา 

งบ 2564 รอยละ 83 คณบดี เจรจา 

59 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานดาน University Green Campus งบ 2564 รอยละ 83 รองคณบดีฝายวเิทศ

สัมพันธฯ 

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 

60 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานดานการปรับปรุงพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรียนการสอนออนไลน/ประชุมทางไกล 

งบ 2564 รอยละ 80 
 

เจรจา 

61 รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศกึษาของ งบ 2564 รอยละ 5 รองคณบดีฝาย เจรจา/ 

 นักศกึษาตอเงินรายได    พัฒนาองคกร แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.3) 

62 จํานวนโครงการ/กจิกรรม/แหลงเรียนรูทีส่นับสนุนการพฒันาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลกัสูตรใหกับนักศกึษาตอภาคการศึกษา 

กศ.2563 โครงการ/   

กิจกรรม/แหลง

2 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

63 จํานวนโครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ กศ.2563 โครงการ 5 รองคณบดีฝายวิชาการ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.4) 

64 จํานวนโครงการพัฒนาทกัษะทีจ่ําเปนสําหรบัศตวรรษที่ 21 งบ 2564 โครงการ/

กิจกรรม 

7 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

65 จํานวนโครงการ/กจิกรรม Start Up งบ 2564 โครงการ/

กิจกรรม 

2 ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกรฯ 

เจรจา 

66 ระดับประเมินของความพึงพอใจเฉลี่ย (ผลสาํรวจความคดิเห็น) ของ

นักศกึษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

กศ.2563 คะแนน >3.51 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.3) 

67 กระบวนการดําเนนิงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสทิธิภาพ      

ดีขึ้น 

งบ 2564 กระบวนการ 2 คณบดี แผนคณบด ี

(กลยุทธ 5.4) 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานกัศึกษา 

มาตรการที่ 1 สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพฒันา 

68 จํานวนบุคลากรทีท่ําหนาที่แนะแนวอาชีพ  กศ.2563 คน 13 ผูชวยคณบดีฝาย เจรจา/ 

     กิจการนักศกึษาฯ แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.8) 

69 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน  

(นับรวมกิจกรรมที่บริษัทขอเขามาใหขอมูลกับนักศกึษาดวย) 

กศ.2563 บริษัท 45 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา 

70 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน และกจิกรรม

พัฒนานกัศึกษา 

กศ.2563 บริษัท 50 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.8) 

71 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

งบ 2564 โครงการ/

กิจกรรม 

1 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

เจรจา 

72 จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ

นักศกึษาปจจุบัน 

กศ.2563 คน 16 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศกึษาฯ 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.8) 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

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

SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธที่ 5.2 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศลิปากร สูภายนอก 

มาตรการที่ 1 สรางการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศลิปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

73 จํานวนการประชมุระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ กศ.2563 ครั้ง  1  เจรจา 

74 จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ งบ 2564 โครงการ 1 
 

แผนคณบด ี

(กลยุทธ 2.5) 
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ยทุธศาสตร/เปาประสงค/กลยทุธ/มาตรการ/ตัวชีว้ดั 
นับตามป  

กศ./พ.ศ./งบ 
หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาต ิ

มาตรการที่ 1 สงเสริมและพฒันามหาวิทยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ

75 รอยละของคณะวิชาทีม่ีหลักสตูรนานาชาตหิรือมีหลกัสูตรที่มนีักศกึษา

ตางชาติเต็มเวลา 

งบ 2564 รอยละ 1 รองคณบดีฝายวิชาการ เจรจา 

2.2 โครงการตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจําตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

รวมทุกยุทธศาสตร 135,095,400 42,934,900 178,130,300   

ภารกิจนโยบาย 21,564,000 33,317,800 54,981,800   

ภารกิจประจํา 113,531,400 9,617,100 123,148,500   

ยุทธศาสตรที่ 1  ACADEMIC REPUTATION 117,754,000 14,117,200 127,394,900   

ภารกิจนโยบาย 2,536,300 1,940,000 4,476,300   

ภารกิจประจํา 115,217,700 12,177,200 127,394,900   

งานบริหารท่ัวไป : ภารกิจประจํา 60,434,700 7,976,000 68,410,700   

งบบุคลากร (สายสนับสนนุ) 24,018,700 897,700 24,916,400   

  8,078,500 - 8,078,500 สํานักงานคณบด ี

  2,358,100 - 2,358,100 วิทยาการ 

  2,319,500 - 2,319,500 อาหาร 

  932,300 897,700 1,830,000 ชีวภาพ 

  3,190,500 - 3,190,500 อุตสาหการ 

  4,170,100 - 4,170,100 เครื่องกล 

  1,163,900 - 1,163,900 วิศวกรรมเคม ี

  1,805,800 - 1,805,800 ไฟฟา 

 - คาตอบแทน 10,696,600 1,256,000 11,952,600   

  2,397,000 - 2,397,000 สํานักงานคณบด ี

  1,675,000 - 1,675,000 วิทยาการ 

  1,442,500 - 1,442,500 อาหาร 

  92,800 - 92,800 ชีวภาพ 

  660,500 - 660,500 อุตสาหการ 

  2,147,600 60,000 2,207,600 เครื่องกล 

  571,200 - 571,200 วิศวกรรมเคม ี

  1,710,000 1,196,000 2,906,000 ไฟฟา 

 - คาใชสอย 5,615,600 457,200 6,072,800   
 

1,919,300 - 1,919,300 สํานักงานคณบด ี

  1,410,000 - 1,410,000 วิทยาการ 

  582,000 - 582,000 อาหาร 

  100,000 - 100,000 ชีวภาพ 

  450,000 - 450,000 อุตสาหการ 

  454,300 357,200 811,500 เครื่องกล 

  500,000 - 500,000 วิศวกรรมเคม ี

  200,000 100,000 300,000 ไฟฟา 

 - คาวัสด ุ 4,460,000 - 4,460,000   
 

1,000,000 - 1,000,000 สํานักงานคณบด ี

  1,290,000 - 1,290,000 วิทยาการ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

  130,000 - 130,000 อาหาร 

  40,000 - 40,000 ชีวภาพ 

  600,000 - 600,000 อุตสาหการ 

  500,000 - 500,000 เครื่องกล 

  100,000 - 100,000 วิศวกรรมเคม ี

  800,000 - 800,000 ไฟฟา 

 - ครุภัณฑ 289,900 - 289,900   

เครื่องโทรสาร 6,000 - 6,000 อาหาร 

เกาอี้สํานกังาน 25,000 - 25,000 อาหาร 

เครื่องฉายภาพแผนทึบ 20,000 - 20,000 อาหาร 

เครื่องสาํรองไฟ 10,000 - 10,000 อาหาร 

โทรศัพท 4,500 - 4,500 อาหาร 

ไมโครเวฟ  2,400 - 2,400 อาหาร 

เครื่องปรับอากาศ 112,000 - 112,000 อาหาร 

คอมพิวเตอร 3 เครื่อง 75,000 - 75,000 ชีวภาพ 

เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000 35,000 - 35,000 ไฟฟา 

 - คาสาธารณูปโภค (คาน้ํา/ไฟ/โทร./ปณ.) 8,132,200 1,000,000 9,132,200   
 

1,367,200 - 1,367,200 สํานักงานคณบด ี

  1,600,000 - 1,600,000 วิทยาการ 

  1,580,000 - 1,580,000 อาหาร 

  500,000 500,000 1,000,000 ชีวภาพ 

  700,000 - 700,000 อุตสาหการ 

  1,385,000 - 1,385,000 เครื่องกล 

  800,000 300,000 1,100,000 วิศวกรรมเคม ี

  200,000 200,000 400,000 ไฟฟา 

งบเงินอุดหนุน  7,221,700 4,365,100 11,586,800   
 

518,400 500,000 1,018,400 สํานักงานคณบด ี

  862,000 - 862,000 วิทยาการ 

  230,000 1,500,000 1,730,000 อาหาร 

  2,700 17,300 20,000 ชีวภาพ 

  500,000 - 500,000 อุตสาหการ 

  190,000 - 190,000 เครื่องกล 

  1,418,600 848,800 2,267,400 วิศวกรรมเคม ี

  3,500,000 1,499,000 4,999,000 ไฟฟา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา : ภารกจิประจํา 500,000 100,000 600,000   

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

สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับประกันคุณภาพอื่น ๆ ระหวางปงบประมาณ (คณบดี) - 100,000 100,000 สํานักงานคณบด ี

การประเมนิประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 80,000 - 80,000 วิทยาการ 

การประเมนิประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 50,000 - 50,000 อาหาร 

คาใชจายในการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา 40,000 - 40,000 ชีวภาพ 

คาใชจายในการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา 100,000 - 100,000 อุตสาหการ 

คาใชจายในการประเมินคุณภาพการศึกษา 50,000 - 50,000 วิศวกรรมเคม ี

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

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

งานจัดการศึกษาฯ : ภารกิจประจาํ 54,283,000 2,451,200 56,734,200   

งบบุคลากร (สายวิชาการ) 5,940,400 - 5,940,400   

  459,600 - 459,600 อาหาร 

  251,300 - 251,300 อุตสาหการ 

  3,293,600 - 3,293,600 เครื่องกล 

  1,935,900 - 1,935,900 ไฟฟา 

 - คาตอบแทน 29,166,500 70,000 29,236,500   
 

2,850,000 - 2,850,000 วิทยาการ 

  1,353,000 - 1,353,000 อาหาร 

  70,000 70,000 140,000 ชีวภาพ 

  5,520,700 - 5,520,700 อุตสาหการ 

  13,762,800 - 13,762,800 เครื่องกล 

  210,000 - 210,000 วิศวกรรมเคม ี

  5,400,000 - 5,400,000 ไฟฟา 

 - คาใชสอย 2,582,800 - 2,582,800   
 

1,200,000 - 1,200,000 วิทยาการ 

  180,000 - 180,000 อาหาร 

  260,000 - 260,000 ชีวภาพ 

  700,000 - 700,000 อุตสาหการ 

  42,800 - 42,800 เครื่องกล 

  200,000 - 200,000 วิศวกรรมเคม ี

 - คาวัสด ุ 2,290,000 - 2,290,000   
 

1,200,000 - 1,200,000 วิทยาการ 

  100,000 - 100,000 อาหาร 

  40,000 - 40,000 ชีวภาพ 

  600,000 - 600,000 อุตสาหการ 

  150,000 - 150,000 วิศวกรรมเคม ี

  200,000 - 200,000 ไฟฟา 

 - ครุภัณฑ 238,900 351,200 590,100   

เครื่องปรับอากาศ 85,000 - 85,000 อาหาร 

เครื่องฟอกอากาศ 131,400 - 131,400 อาหาร 

เครื่องสาํรองไฟสําหรับเครือ่งกรองน้ํา 22,500 - 22,500 อาหาร 

เครื่องปรับอากาศ - 69,000 69,000 วิศวกรรมเคม ี

เครื่องปรับอากาศ - 85,800 85,800 วิศวกรรมเคม ี

เครื่องปรับอากาศ - 97,200 97,200 วิศวกรรมเคม ี

จอแสดงภาพ - 11,200 11,200 วิศวกรรมเคม ี

เครื่องคอมพวิเตอร - 88,000 88,000 วิศวกรรมเคม ี

 - คาสาธารณูปโภค (คาน้ํา/ไฟ/โทร./ปณ.) 800,000 - 800,000   
 

800,000 - 800,000 ชีวภาพ 

งบเงินอุดหนุน 13,264,400 2,030,000 15,294,400   
 

1,540,000 300,000 1,840,000 วิทยาการ 

  200,000 - 200,000 อาหาร 

  2,874,900 500,000 3,374,900 ชีวภาพ 

  5,000,000 530,000 5,530,000 อุตสาหการ 

  1,321,400 500,000 1,821,400 วิศวกรรมเคม ี

  2,328,100 200,000 2,528,100 ไฟฟา 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

งานบริหารงานดานวิเทศสัมพันธ : ภารกจิประจํา - 165,0000 165,0000   

รับรองบุคลากรที่เขามาเยี่ยมชมคณะ - 50,000 50,000 สํานักงานคณบด ี

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

ไปราชการตางประเทศ (ที่พกั เดินทาง เบ้ียเลี้ยง) - 300,000 300,000 สํานักงานคณบด ี

คาจางเหมาตรวจแปลเอกสาร MOU - 20,000 20,000 สํานักงานคณบด ี

สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับวิเทศสัมพนัธอื่น ๆ - 440,000 440,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการสรางเครอืขายในตางประเทศ 6 - 200,000 200,000 อาหาร 

โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตางประเทศ 2 - 300,000 300,000 อาหาร 

โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ 3 - 300,000 300,000 อาหาร 

พัฒนาดานหลกัสูตรตามความตองการของตลาด : ภารกจินโยบาย 739,300 260,000 999,300   

โครงการพัฒนาดานหลกัสูตรตามความตองการของตลาด 50,000 - 50,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยในกลุม QS Star Ranking  669,300 - 669,300 อุตสาหการ 

โครงการเชญิผูเชี่ยวชาญ Visiting  Professor - 200,000 200,000 เครื่องกล 

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวชิาสหกิจศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 20,000 60,000 80,000 ไฟฟา 

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย : 

ภารกิจนโยบาย 

30,000 - 30,000   

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย  30,000 - 30,000 สํานักงานคณบด ี

สงเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPex และ AUN-QA พฒันาการ

ประกันคุณภาพสูความเปนสากล : ภารกจินโยบาย 

100,000 350,000 450,000   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนํา AUN-QA มาใชในหลักสูตร - 50,000 50,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการพัฒนาการบรกิารจัดการ ENTECH ดวย EdPex   - 250,000 250,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการอบรม AUN-QA 100,000 - 100,000 ชีวภาพ 

โครงการเตรียมความพรอมการประเมนิหลกัสูตรตามเกณฑ AUN-QA และการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในของภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา คณะ

วิศวกรรมศาสตรฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 50,000 50,000 ไฟฟา 

พัฒนาการดําเนนิงานดาน University Ranking : ภารกจินโยบาย 120,000 830,000 950,000   

โครงการรับนักศกึษาตางชาต ิ 70,000 - 70,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการ EnTech Summer Course 50,000 - 50,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหวางภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลัย

ศิลปากรกับ School of Mechanical Engineering (SME) มหาวิทยาลัยเฉินตู 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- 400,000 400,000 เครื่องกล 

ทุนการศกึษานกัศกึษาตางประเทศ (โครงการทนุการศึกษานักศกึษาตางประเทศ) - 250,000 250,000 เครื่องกล 

ทุนการศกึษาแกนกัศึกษาตามโครงการทนุพระราชทานความชวยเหลือแก

ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ (โครงการทุนการศกึษานกัศึกษาตางประเทศ) 

- 80,000 80,000 เครื่องกล 

โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาตางชาต ิ - 100,000 100,000 ไฟฟา 

งานสงเสริมประสบการณการเรียนการสอน : ภารกจินโยบาย 1,223,500 300,000 1,523,500   

โครงการสรางหองปฏิบัติการความปลอดภยัทางดานอาหาร 200,000 300,000 500,000 อาหาร 

โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 150,000 - 150,000 อุตสาหการ 

โครงการอบรมเพิม่เตมิความรูอาจารย 360,000 - 360,000 อุตสาหการ 

โครงการดูงานบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 100,000 - 100,000 เครื่องกล 

โครงการเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยจีริงจากการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 150,000 - 150,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการพัฒนาความรูและเทคโนโลยจีากการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 40,000 - 40,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการบทนําสูกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรม 40,000 - 40,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความรวมมอืในอนาคต 80,000 - 80,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณในระบบควบคุมในกระบวนการ 5,000 - 5,000 วิศวกรรมเคม ี
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

โครงการอบรมธรุกิจ Start up 5,000 - 5,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการอบรมการจาํลองกระบวนการดวยโปรแกรม Aspen Plus 83,500 - 83,500 วิศวกรรมเคม ี

โครงการอบรมการใชงานซอฟตแวรเพ่ือแกปญหาทางวิศวกรรมเคม ี 10,000 - 10,000 วิศวกรรมเคม ี

งานสงเสริมประสบการณการเรียนการสอน : ภารกจินโยบาย 300,000 200,000 500,000   

โครงการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแขง็ทางวิชาการและแลกเปลี่ยน

ประสบการณของบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

300,000 200,000 500,000 ไฟฟา 

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรู และทักษะภาษาอังกฤษ : 

ภารกิจนโยบาย 

23,500 - 23,500   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพี่สูนอง 20,000 - 20,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการ Poster Presentation of Seminar in Recent Chemical 

Engineering 

3,500 - 3,500 วิศวกรรมเคม ี

ยุทธศาสตรที่ 2  RESEARCH AND CREATIVITY 6,112,900 3,915,000 10,027,900   

นโยบาย 3,189,900 3,330,000 6,519,900   

ประจํา 2,923,000 585,000 3,508,000   

งานบริหารการวิจยั : ภารกิจประจํา 1,700,000 450,000 2,150,000   

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ QS  Star  Rating อืน่ ๆ ระหวางป (คณบดี) - 100,000 100,000 สํานักงานคณบด ี

การปรับปรุงหองปฏิบัติการ 1,600,000 - 1,600,000 ชีวภาพ 

สนับสนุนหองวิจัย 7 หอง - 350,000 350,000 เครื่องกล 

เงินอดุหนุน 100,000 - 100,000 ไฟฟา 

โครงการเพิ่มศักยภาพ/สงเสริมใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคและเผยแพรผลงาน : 

ภารกิจนโยบาย 

2,629,900 2,180,000 4,809,900   

โครงการทับแกววิชาการ 80,000 - 80,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการเตรียมความพรอมสําหรับทับแกววชิาการ 30,000 - 30,000 วิทยาการ 

โครงการเปดบาน IE-ML งานทับแกววชิาการ - 30,000 30,000 อุตสาหการ 

ทับแกววิชาการ (โครงการเพิม่ศักยภาพและสงเสรมิงานวิจัยสรางสรรคและ

เผยแพร งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท) 

50,000 50,000 100,000 ไฟฟา 

โครงการสนับสนุนการวิจัยของนกัศึกษาระดับปริญญาโทตามหวัของานวจิัย

ภายใตคาํปรึกษาของอาจารยประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 1,000,000 1,000,000 วิทยาการ 

โครงการสงเสริมขีดความสามารถการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคสําหรับ

อาจารยประจําภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,000,000 - 1,000,000 วิทยาการ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยและสนับสนนุเงนิรางวลัตีพิมพ   569,900 700,000 1,269,900 อาหาร 

เงินรางวัลตีพิมพเผยแพรงานวจิัย (โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย) 500,000 - 500,000 ชีวภาพ 

เงินสนับสนุนคาตรวจทานภาษาอังกฤษ (โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร

งานวิจัย) 

200,000 - 200,000 ชีวภาพ 

เงินสนับสนุนการเขียนตาํรา  (โครงการสนบัสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวจิัย) 200,000 - 200,000 ชีวภาพ 

ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนศ.ป.ตร ี(โครงการเพิ่มศกัยภาพและสงเสรมิ

งานวิจัยสรางสรรคและเผยแพร งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท) 

- 150,000 150,000 ไฟฟา 

ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนศ.ป.โท (โครงการเพิ่มศกัยภาพและสงเสรมิ

งานวิจัยสรางสรรคและเผยแพร งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท) 

- 250,000 250,000 ไฟฟา 

สงเสริมเครือขายงานวจิัย : ภารกิจนโยบาย 540,000 1,000,000 1,540,000   

โครงการสงเสริมการสรางเครือขายงานวจิัย 40,000 - 40,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการการจดัประชมุวิชาการระดับนานาชาติ  (STISWB  2021) - 1,000,000 1,000,000 เครื่องกล 

โครงการการจดัประชมุวิชาการเครือ่ขายวิศวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย       

ครั้งที่ 35 (ME-NETT ครั้งที่ 35) 

500,000 - 500,000 เครื่องกล 
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แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 
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รายได เงินสะสม รวม 

โครงการบูรณาการวิจยัเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน : ภารกิจนโยบาย 20,000 150,000 170,000   

โครงการการนําผลงานวิจัยไปตอยอดในชมุชม สังคม หรือ อุตสาหกรรม 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการบรกิารวิชาการผูประกอบการอุตสาหกรรมและนกัศึกษาแบบ บูรณาการ - 150,000 150,000 อุตสาหการ 

งานวิจัย/สรางสรรคผลงาน : ภารกิจประจํา 360,000 - 360,000   

สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของอาจารย 360,000 - 360,000 อุตสาหการ 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ภารกิจประจํา 403,000 135,000 538,000   

โครงการจัดงานทําบุญคณะและจดังานปใหม  40,000 - 40,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการทาํบุญปใหม 15,000 - 15,000 วิทยาการ 

โครงการทาํบุญภาควิชาฯ 40,000 - 40,000 อาหาร 

โครงการทาํบุญภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 10,000 - 10,000 ชีวภาพ 

โครงการทาํบุญภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 25,000 - 25,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการสงกรานต 6,000 - 6,000 อาหาร 

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

โครงการประเพณีสงกรานต 6,000 - 6,000 อุตสาหการ 

โครงการอนุรกัษและสืบสานประเพณีสงกรานต  5,000 - 5,000 วิศวกรรมเคม ี

ไหวคร ู 30,000 - 30,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมแกนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 150,000 - 150,000 อาหาร 

โครงการปลูกจิตสํานกึนักศกึษาอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 70,000 - 70,000 อุตสาหการ 

โครงการพิธเีปดภาคการศึกษา ปการศกึษา 2564 - 100,000 100,000 เครื่องกล 

โครงการลอยกระทง - 5,000 5,000 ไฟฟา 

โครงการเรียนรูประเพณี ศิลปวัฒนะธรรม - 30,000 30,000 ไฟฟา 

งานบริการวิชาการแกชุมชน : ภารกิจประจํา 460,000 - 460,000   

โครงการสัมมนาวชิาการ 10,000 - 10,000 วิทยาการ 

โครงการคายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 100,000 - 100,000 วิทยาการ 

โครงการคายอัจฉริยภาพ 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการคายอัจฉริยะ 150,000 - 150,000 ไฟฟา 

โครงการจัดตั้งศนูยบรกิารวชิาการแกบุคคลภายนอก 100,000 - 100,000 อุตสาหการ 

โครงการอนุรกัษธรรมชาติและบริการวิชาการฯ 80,000 - 80,000 ไฟฟา 

ยุทธศาสตรที่ 3  SMART AND GREEN ADMINISTRATION 9,256,000 12,010,000 21,266,000   

นโยบาย 8,006,000 11,960,000 19,966,000   

ประจํา 1,250,000 50,000 1,300,000   

งานพัฒนาบุคลากร : ภารกิจประจํา 1,200,000 50,000 1,250,000   

โครงการจัดการความรู  50,000 - 50,000 สํานักงานคณบด ี

สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากร ระหวางปงบประมาณ - 50,000 50,000 สํานักงานคณบด ี

คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางอบรม สัมมนาเจาหนาที่และบุคลากรของภาควิชาฯ 300,000 - 300,000 วิทยาการ 

คาใชจายอบรม/ประชุม/สัมมนาบคุลากรภาควิชา 300,000 - 300,000 อาหาร 

ประชุม/อบรม/ดูงานทั้งในและตางประเทศของบุคลากร 160,000 - 160,000 ชีวภาพ 

อบรมเพิ่มพูนความรูสายสนับสนนุวิชาการ 140,000 - 140,000 อุตสาหการ 

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

โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเคมี 50,000 - 50,000 วิศวกรรมเคม ี

เงินอดุหนุน 100,000 - 100,000 ไฟฟา 

การพฒันาระบบและวธิีการทํางาน : ภารกิจนโยบาย 260,000 - 260,000   

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือตําแหนงที่สงูขึ้นของสายสนับสนนุ 160,000 - 160,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวิธีการทํางานของสาํนกังานภาควิชา

วิศวกรรมเครือ่งกล 

100,000 - 100,000 เครื่องกล 
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พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ภารกิจนโยบาย 1,785,000 2,914,000 4,699,000   

โครงการสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพและการอางอิงของ ENTECH 

กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ 

- 50,000 50,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ IT  350,000 617,000 967,000 อาหาร 

โครงการปรับปรุงระบบเครอืขายสารสนเทศของภาควิชาฯ 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการจัดทําระบบยื่นคํารองออนไลนเอกสารออนไลน 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการจัดทํา Facebook และเวปไซตของภาควิชา 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการจัดทําเวปไซตภาควิชาฯ - 300,000 300,000 อุตสาหการ 

โครงการปรังปรุงหองเรียนภาควิชาฯ - 1,024,000 1,024,000 อุตสาหการ 

โครงการติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 250,000 - 250,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการปรับปรุงเว็บไซตภาควิชาและผลิตสื่อของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา - 120,000 120,000 ไฟฟา 

เครื่องคอมพวิแตอร  (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ) 220,000 - 220,000 อาหาร 

ชุดอุปกรณกระจายสญัญาณ (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ) - 48,000 48,000 อาหาร 

ชุดอุปกรณจัดเก็บขอมูล NAS (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ) - 85,000 85,000 อาหาร 

ชุดบันทึกภาพและเสียงสําหรับการสอนออนไลน 40,000 - 40,000 ชีวภาพ 

โปรแกรม Minitab   (โครงการสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน) 50,000 - 50,000 อุตสาหการ 

โปรแกรม Visual Studio  (โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน) 100,000 - 100,000 อุตสาหการ 

เครื่องคอมพวิเตอร (โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 240,000 - 240,000 อุตสาหการ 

ไดรเปาผม 5 ตวั ๆ ละ 1,000 (โครงการสนบัสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาสารสนเทศแหลงขอมูลการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564) 

- 5,000 5,000 ไฟฟา 

โทรทัศน ขนาด 55 นิ้ว 1 เครือ่ง ๆ ละ 65,000  (โครงการสนับสนนุการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศแหลงขอมูลการศกึษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

- 65,000 65,000 ไฟฟา 

โปรแกรม Orcad Capture 1 โปรแกรม ๆ ละ 20,0000  (โครงการสนับสนนุ

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาสารสนเทศแหลงขอมลูการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

- 200,000 200,000 ไฟฟา 

ชุดทดลองตรวจความเขมสัญญาณ WiFi 1 ชุด ๆ ละ 98,000  (โครงการ

สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพฒันาสารสนเทศแหลงขอมูล

การศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

98,000 - 98,000 ไฟฟา 

มิเตอรวัดคากําลังทางแสง 1 เครือ่ง ๆ ละ 42,000  (โครงการสนับสนนุการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศแหลงขอมูลการศกึษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

42,000 - 42,000 ไฟฟา 

แหลงกําเนิดแสง 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000  (โครงการสนับสนุนการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศแหลงขอมูลการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

35,000 - 35,000 ไฟฟา 

โตะทดลองทางแสง 1 ตัว ๆ ละ 50,000 (โครงการสนับสนุนการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศแหลงขอมูลการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

50,000 - 50,000 ไฟฟา 

ชุดเพียโซลิเนียสเตจ ระยะ 20 มม. 1 ชุด ๆ ละ 50,000  (โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศแหลงขอมูลการศกึษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

50,000 - 50,000 ไฟฟา 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาสารสนเทศ

แหลงขอมูลการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

200,000 400,000 600,000 ไฟฟา 

การแสวงหารายไดจากภายนอก : ภารกิจนโยบาย - 1,000,000 1,000,000   

โครงการสรางรายไดจากความรวมมือกับภาคเอกชน - 1,000,000 1,000,000 สํานักงานคณบด ี
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แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 
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การพฒันาสภาพแวดลอมที่เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ:  

ภารกิจนโยบาย 

3,336,000 2,418,000 5,754,000   

โครงการEnTech Green Area (พื้นที่สีเขียว) - 400,000 400,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการปรับปรุงหองเรียน หองน้ําและภูมทิัศน 1,420,000 - 1,420,000 ชีวภาพ 

โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมของภาควิชาใหสอดคลองกับ Green 

University 

450,000 300,000 750,000 อุตสาหการ 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนสภาพแวดลอมภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 20,000 - 20,000 วิศวกรรมเคม ี

เครื่องสาํรองไฟ  6 เครือ่ง ๆ ละ 4,000 (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพิ่ม

คุณภาพการศกึษาฯ) 

- 24,000 24,000 ไฟฟา 

โตะทํางาน  4 ตวั ๆ ละ 10,000   (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพ่ิมคุณภาพ

การศกึษาฯ) 

- 40,000 40,000 ไฟฟา 

เกาอี้สํานกังาน 4 ตัว ๆ ละ 4,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพ่ิมคุณภาพ

การศกึษาฯ) 

- 16,000 16,000 ไฟฟา 

เครื่องโทรศัพท 2 เครือ่ง ๆ ละ 2,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพิ่ม

คุณภาพการศกึษาฯ) 

- 4,000 4,000 ไฟฟา 

เครื่องปริ้นเตอร 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพ่ิม

คุณภาพการศกึษาฯ) 

- 20,000 20,000 ไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ๆ ละ 47,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพ่ิม

คุณภาพการศกึษาฯ) 

- 94,000 94,000 ไฟฟา 

ตูเก็บเอกสาร 4 ตู ๆ ละ 15,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพ่ิมคุณภาพ

การศกึษาฯ) 

- 60,000 60,000 ไฟฟา 

คอมพิวเตอร 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพิ่ม

คุณภาพการศกึษาฯ) 

30,000 60,000 90,000 ไฟฟา 

คอมพิวเตอรโนตบุค 5 เครือ่ง ๆ ละ 22,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและ

เพ่ิมคุณภาพการศกึษาฯ) 

110,000 - 110,000 ไฟฟา 

เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร 2 เครือ่ง ๆ ละ 36,000  (โครงการปรับปรุง

กายภาพและเพิ่มคุณภาพการศกึษาฯ) 

72,000 - 72,000 ไฟฟา 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ1 เครือ่ง ๆ ละ 24,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและ

เพ่ิมคุณภาพการศกึษาฯ) 

24,000 - 24,000 ไฟฟา 

โตะเอนกประสงค 5 ตัว ๆ ละ 2,000  (โครงการปรับปรุงกายภาพและเพิ่ม

คุณภาพการศกึษาฯ) 

10,000 - 10,000 ไฟฟา 

โครงการปรับปรุงกายภาพและเพ่ิมคณุภาพการศกึษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 1,200,000 1,400,000 2,600,000 ไฟฟา 

ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต : ภารกิจนโยบาย 2,625,000 5,628,000 8,253,000   

โครงการชวยเหลอืนกัศกึษาจากภาวะวกิฤต COVID-19 - 100,000 100,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการรานปนน้ําใจ (EnTech Charity Shop) 280,000 - 280,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการทนุชวยเหลอืผูไดรับผลกระทบจากภาวะวกิฤต COVID-19 สําหรับ

นักศกึษาภาควิชาวทิยาการและวิศวกรรมวสัด ุ

- 1,800,000 1,800,000 วิทยาการ 

ทุนการศกึษาเพ่ือชวยเหลอืนกัศึกษาที่ไดรับผลกระทบฯ - 350,000 350,000 อาหาร 

ทุนการศกึษา COVID-19 (โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

COVID-19) 

345,000 - 345,000 ชีวภาพ 

การสอนออนไลน (โครงการชวยเหลอืผูไดรบัผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-

19) 

40,000 - 40,000 ชีวภาพ 

จางงานนักศกึษา (โครงการชวยเหลือผูไดรบัผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-

19) 

120,000 - 120,000 ชีวภาพ 

ทุนผูชวยสอน ป.โท 3 ทนุ (โครงการทุนชวยเหลือนกัศึกษาผูไดรับผลกระทบจาก

ภาวะวกิฤต) 

- 225,000 225,000 อุตสาหการ 
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ทุนผูชวยสอน ป.เอก 2 ทุน  (โครงการทุนชวยเหลือนกัศึกษาผูไดรับผลกระทบ

จากภาวะวกิฤต) 

- 240,000 240,000 อุตสาหการ 

ทุนชวยเหลือนกัศกึษาที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (โครงการชวยเหลือผู

ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต) 

- 721,000 721,000 อุตสาหการ 

โครงการจางเหมาทําหองเรียนออนไลน - 600,000 600,000 อุตสาหการ 

จางนกัศึกษาปฏิบัติงาน 30 ทุน (โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะ

วิกฤต) 

- 1,080,000 1,080,000 อุตสาหการ 

ทุนชวยเหลือคาครองชีพ - 300,000 300,000 เครื่องกล 

ทุนผูชวยสอน (โครงการจดัสรรทนุการศึกษาใหแกนกัศึกษาฯ) 840,000 - 840,000 เครื่องกล 

ทุนการศกึษา (โครงการจัดสรรทนุการศกึษาใหแกนกัศึกษาฯ) - 200,000 200,000 เครื่องกล 

จางนกัศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการจัดสรรทนุการศึกษาใหแกนกัศกึษาฯ) 300,000 - 300,000 เครื่องกล 

โครงการทนุการศกึษาสําหรับนกัศกึษาที่เขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

300,000 - 300,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการทนุผูชวยสอนสําหรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 400,000 - 400,000 วิศวกรรมเคม ี

ทุนผูไดรับผลกระทบจากภาวะวกิฤต (โครงการทุนสนับสนนุการศึกษาใหกับ

นักศกึษาที่ไดผลกระทบภาวะวิกฤตของภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟา) 

- 12,000 12,000 ไฟฟา 

งานปรับปรุงระบบเครือขาย : ภารกิจประจํา 50,000 - 50,000   

ปรับปรุงระบบ wifi 50,000 - 50,000 อุตสาหการ 

ยุทธศาสตรที่ 4  SMART STUDENT AND ALUMNI 8,400,800 15,677,800 24,178,600   

นโยบาย 7,556,800 15,007,800 22,664,600   

ประจํา 844,000 670,000 1,514,000   

งานกิจกรรมนักศึกษา : ภารกิจประจาํ 844,000 670,000 1,514,000   

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

โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา  10,000 - 10,000 วิทยาการ 

โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูการฝกงาน  15,000 - 15,000 วิทยาการ 

โครงการฝกฝนทักษะการทําวิจัย Best Practice  15,000 - 15,000 วิทยาการ 

โครงการกีฬาสัมพันธ MATSE 40,000 - 40,000 วิทยาการ 

โครงการ MATSE รอยรนิรกัษ 100,000 - 100,000 วิทยาการ 

โครงการนเิทศนักศกึษาฝกงาน  25,000 - 25,000 วิทยาการ 

โครงการกีฬาสัมพันธวสัดุเกมส  30,000 - 30,000 วิทยาการ 

โครงการจิตอาสาปรับปรุงภมูิทัศน 10,000 - 10,000 วิทยาการ 

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต 10,000 - 10,000 วิทยาการ 

โครงการอบรมความปลอดภัยดานสารเคมีและการกําจดัสารเคมีใน

หองปฏิบัติการ 

25,000 - 25,000 วิทยาการ 

โครงการอบรมหลกัการเขียนบรรณานกุรมสําหรับนักศกึษาภาควิชาวิทยาการ

และวิศวกรรมวัสด ุ 

25,000 - 25,000 วิทยาการ 

โครงการอบรมปองกันอัคคีภัยและขอปฎิบัติเมื่อเกดิเหต ุ 25,000 - 25,000 วิทยาการ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร ประจําปการศกึษา 2563 20,000 - 20,000 อาหาร 

โครงการสานฝนสูนอง 30,000 - 30,000 ชีวภาพ 

โครงการกีฬา Biot Games 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต 10,000 - 10,000 ชีวภาพ 

โครงการ Thank Yeast Night 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการสานสัมพันธนองพ่ีเทคโนโลยีชีวภาพ 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา 10,000 - 10,000 ชีวภาพ 

โครงการพี่ติวนอง 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 
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IE รกัผืนปา - 20,000 20,000 อุตสาหการ 

กีฬาสีภาควชิา  20,000 - 20,000 อุตสาหการ 

โลกสวยดวยมือ IML - 40,000 40,000 อุตสาหการ 

วิศวะอาสาพัฒนาชนบท - 100,000 100,000 อุตสาหการ 

ไอ อี สัมพันธ 40,000 - 40,000 อุตสาหการ 

ปรับพื้นฐาน 20,000 - 20,000 อุตสาหการ 

โครงการพี่ติวนอง 20,000 - 20,000 อุตสาหการ 

โครงการยนิดีพ่ีบัณฑิต 10,000 - 10,000 อุตสาหการ 

อบรมทักษะการสัมภาษณงานและบุคลกิภาพ - 40,000 40,000 อุตสาหการ 

ปจฉิมนกัศกึษา 20,000 - 20,000 อุตสาหการ 

ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม 20,000 - 20,000 อุตสาหการ 

ปฐมนเิทศนักศกึษาฝกงาน 20,000 - 20,000 อุตสาหการ 

IE-ML คายวิชาการเพื่อนักเรียนดอยโอกาส - 40,000 40,000 อุตสาหการ 

โครงการศึกษาดูงาน - 40,000 40,000 อุตสาหการ 

โครงการประกวดโครงงานนกัศกึษา 50,000 50,000 100,000 อุตสาหการ 

โครงการชุมนุมนักศกึษา 2 สาขา (เครือ่งกล + ธรุกิจ) - 300,000 300,000 เครื่องกล 

โครงการกีฬานองพ่ี  15,000 - 15,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม 3,000 - 3,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการ Bye’nior (บายเนียร)  3,000 - 3,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการธรรมะเพ่ือความสาํเรจ็ในการศกึษาและการงาน ประจําปการศึกษา 2563 3,000 - 3,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ  30,000 - 30,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการยนิดีบัณฑิต - 10,000 10,000 ไฟฟา 

โครงการกีฬาไฟฟาสัมพนัธ - 20,000 20,000 ไฟฟา 

โครงการปฐมนิเทศ - 10,000 10,000 ไฟฟา 

การพฒันาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษที่ 21 : ภารกิจนโยบาย 3,421,800 11,752,800 15,274,600   

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

โครงการติวเพ่ือเตรียมตวัเขาสูการสอบ TOEIC       วิทยาการ 

โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพใหกับนกัศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ     100,000 วิทยาการ 

โครงการการเตรียมความพรอมเรื่องการจัดการคุณภาพสาํหรับอุตสาหกรรมดวย 

International Standardization and Organization 

50,000 - 50,000 วิทยาการ 

โครงการ English club นกัศกึษาชั้นปที ่1 30,000 - 30,000 อาหาร 

โครงการกิจกรรมเบเกอรี ่ 10,000 - 10,000 อาหาร 

โครงการพัฒนาทกัษะดานการสนทนาภาษาอังกฤษ - 400,000 400,000 อุตสาหการ 

โครงการเตรียมความพรอมสหกจิ - 20,000 20,000 อุตสาหการ 

โครงการสหกิจเดย ครั้งที่ 4 - 150,000 150,000 อุตสาหการ 

โครงการอบรมจริยธรรมเพือ่พัฒนาทกัษะชวิีต - 50,000 50,000 อุตสาหการ 

โครงการการวางผงัอาคารสําหรับสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน - 50,000 50,000 อุตสาหการ 

สรางนกัลงทนุรุนใหม I - 80,000 80,000 อุตสาหการ 

โครงการรวมประชุมกับสมาคม ASHRAE 100,000 - 100,000 เครื่องกล 

โครงการพัฒนาเพิ่มทกัษะดานวิศวกรรมเครื่องกลและทกัษะดานธุรกิจวิศวกรรม - 789,000 789,000 เครื่องกล 

โครงการคายอัจฉริยภาพภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล - 500,000 500,000 เครื่องกล 

โครงการสัมภาษณผูใชบัณฑิตเพื่อพฒันานักศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล - 20,000 20,000 เครื่องกล 

ชุดปฏิบัติการซอมบํารุงเครือ่งมือกลอัตโนมติั (โครงการพัฒนาและยกระดับทกัษะ

การซอมบํารุงเครื่องมือกลอัตโนมัติ) 

- 6,000,000 6,000,000 เครื่องกล 

จอรับภาพโปรเจคเตอร ชนิดมอเตอรไฟฟา (โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ) - 55,000 55,000 เครื่องกล 
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เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร 4500 Lumens (โครงการพัฒนาทกัษะและวิชาชีพ) - 108,000 108,000 เครื่องกล 

เครื่องทําน้ํารอน-เยน็ (โครงการพฒันาทักษะและวชิาชีพ) - 8,000 8,000 เครื่องกล 

เครื่องเจียรไฟฟา ขนาด 4 นิ้ว (โครงการพฒันาทกัษะและวิชาชีพ) - 25,000 25,000 เครื่องกล 

เครื่องเจียรไฟฟา ขนาด 6 นิ้ว (โครงการพฒันาทกัษะและวิชาชีพ) - 5,800 5,800 เครื่องกล 

ไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว (โครงการพฒันาทกัษะและวิชาชีพ) - 30,000 30,000 เครื่องกล 

ตูเหล็กแบบ 2 บาน (โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ) - 11,000 11,000 เครื่องกล 

เครื่องดัดทอ(โครงการพฒันาทักษะและวิชาชีพ) - 90,000 90,000 เครื่องกล 

ชุดเชื่อมแกสสนาม (1.5 คิว) (โครงการพัฒนาทกัษะและวิชาชีพ) - 40,000 40,000 เครื่องกล 

เครื่องเชื่อมไฟฟา ขนาด 200A (โครงการพฒันาทกัษะและวิชาชีพ) - 57,000 57,000 เครื่องกล 

สวานแทนเจาะเหล็ก ขนาดมอเตอร 1/2 แรงมา (โครงการพัฒนาทกัษะและ

วิชาชีพ) 

- 114,000 114,000 เครื่องกล 

แทนตาปเกลียว (โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ) - 35,000 35,000 เครื่องกล 

แฮนลิฟท (Handlift) 3 ตัน (โครงการพัฒนาทักษะและวชิาชีพ) - 15,000 15,000 เครื่องกล 

ชุดปฏิบัติการทดลอง Free and Forced Convection  (โครงการพัฒนาทกัษะ

และวิชาชีพ) 

- 500,000 500,000 เครื่องกล 

ชุดปฏิบัติการทดลองการแผรังสคีวามรอน  (โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ) - 500,000 500,000 เครื่องกล 

ชุดปฏิบัติการทดลองการสมดูลมวล  (โครงการพัฒนาทกัษะและวิชาชีพ) - 500,000 500,000 เครื่องกล 

ชุดปฏิบัติการทดลองการสั่นสะเทือน  (โครงการพัฒนาทักษะและวชิาชีพ) - 500,000 500,000 เครื่องกล 

โปรแกรม CFD   (โครงการพัฒนาทกัษะและวิชาชีพ) - 500,000 500,000 เครื่องกล 

โครงการ English Clinic 5,000 - 5,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการอบรม “Job Interview Workshop” 3,400 - 3,400 วิศวกรรมเคม ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประวัติสวนตวัโดยยอ 3,400 - 3,400 วิศวกรรมเคม ี

โครงการนําความรูทางวิศวกรรมเคมีไปประยกุตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน 20,000 - 20,000 วิศวกรรมเคม ี

เครื่องวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงน้ําหนกัและพลังงานความรอนของสาร จํานวน 

1 เครื่อง (จากโครงการพัฒนาการวจิัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

2,500,000 - 2,500,000 วิศวกรรมเคม ี

ตูเก็บสารเคมี จํานวน 2 ตู (จากโครงการพฒันาการวจิัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 300,000 - 300,000 วิศวกรรมเคม ี

ตูดูดควันไอสารเคมี จํานวน 1 ชุด  (จากโครงการพัฒนาการวิจัยภาควิชา

วิศวกรรมเคมี) 

300,000 - 300,000 วิศวกรรมเคม ี

เพ่ิมทกัษะภาษาอังกฤษใหกับนกัศึกษา (โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา งบประมาณทั้งสิ้น 650,000.00 บาท) 

- 100,000 100,000 ไฟฟา 

เพ่ิมความรูทางวิชาการใหนกัศกึษาฯ (โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติของภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา งบประมาณทั้งสิ้น 650,000.00 บาท) 

100,000 400,000 500,000 ไฟฟา 

เสริมประสบการณจากผูมีความชํานาญ (โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา งบประมาณทั้งสิ้น 650,000.00 บาท) 

- 50,000 50,000 ไฟฟา 

การพฒันาคุณภาพชวีิตและสวสัดิการแกนักศึกษา : ภารกิจนโยบาย 3,215,000 2,590,000 5,805,000   

โครงการทนุการศกึษา - 100,000 100,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการเตรียมความพรอมใหกับนกัศกึษา และสนับสนุนการจัดกจิกรรม

นักศกึษา 

- 350,000 350,000 สํานักงานคณบด ี

ทุนเรียนด ี(โครงการทนุารศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต ภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 

1,000,000 - 1,000,000 วิทยาการ 

ทุนการศกึษาอืน่ ๆ (ไปตางประเทศ) (โครงการทุนารศกึษาสําหรับนกัศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาวทิยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 

300,000 - 300,000 วิทยาการ 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีดวยการสอบ TOEIC 

25,000 - 25,000 วิทยาการ 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาดวยการสอบ TOEIC 

15,000 - 15,000 วิทยาการ 
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โครงการทนุการศกึษาประเภททุนคาเลาเรยีนสําหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

- 900,000 900,000 วิทยาการ 

ทุนสญัจร ก  (โครงการทุน) 40,000 - 40,000 อาหาร 

ทุนสญัจร ข (โครงการทนุ) 40,000 - 40,000 อาหาร 

ทุนเรียนดี (โครงการทนุ) 90,000 100,000 190,000 อาหาร 

ทุนใหกับ QuizBowl (โครงการทุน) 50,000 - 50,000 อาหาร 

จางนกัศึกษา ป.ตรี (โครงการทนุ) 50,000 - 50,000 อาหาร 

จางนกัศึกษา ป.โท (โครงการทนุ) 50,000 - 50,000 อาหาร 

ทุน TA (โครงการทนุ) 500,000 - 500,000 อาหาร 

ทุนป.เอก (โครงการทุน) 100,000 - 100,000 อาหาร 

ทุนป.โท (โครงการทนุ) 50,000 - 50,000 อาหาร 

ทุนเรียนดี 3.25  (โครงการทนุ) 100,000 - 100,000 อาหาร 

ทุนโครงการผุมีความรูความสามารถพิเศษทางดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(โครงการทนุ) 

20,000 - 20,000 อาหาร 

จัดสรรทนุการศึกษา (โครงการจัดสรรทนุการศึกษาและทนุการจางงาน) 200,000 - 200,000 ชีวภาพ 

จางนกัศึกษามาปฏิบัติงาน (โครงการจัดสรรทนุการศึกษาและทุนการจางงาน) 200,000 - 200,000 ชีวภาพ 

โครงการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกบัศิษยเกา 60,000 - 60,000 ชีวภาพ 

ทุนพระเทพฯ ใหกับนักศกึษากัมพูชา ป.ตร ี(โครงการจัดสรรทุนถวายสมเดจ็

พระเทพฯ ใหนกัศกึษกัมพูชา) 

- 280,000 280,000 อุตสาหการ 

ทุนพระเทพฯ ใหกับนักศกึษากัมพูชา ป.โท (โครงการจัดสรรทุนถวายสมเดจ็

พระเทพฯ ใหนกัศกึษกัมพูชา) 

- 200,000 200,000 อุตสาหการ 

โครงการจัดสรรทนุการศึกษาสําหรับเดก็เรยีนด ี - 60,000 60,000 อุตสาหการ 

โครงการทนุสนับสนุนการศึกษาใหแกนกัศึกษาชาวกัมพูชาตามโครงการทุน

พระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจกัรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

150,000 - 150,000 วิศวกรรมเคม ี

โครงการทนุเรียนดีสําหรับนักศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 75,000 - 75,000 วิศวกรรมเคม ี

ทุนเรียนด ี(โครงการสนับสนุนการศกึษาใหกับนักศกึษาของภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 700,000) 

40,000 - 40,000 ไฟฟา 

ทุนขาดแคลน (โครงการสนับสนนุการศึกษาใหกับนักศกึษาของภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 700,000) 

10,000 - 10,000 ไฟฟา 

ทุนกิจกรรม  (โครงการสนับสนุนการศกึษาใหกับนักศกึษาของภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 700,000) 

50,000 - 50,000 ไฟฟา 

ทุนจางนกัศึกษาปฏิบัติงาน  (โครงการสนับสนุนการศกึษาใหกับนกัศึกษาของ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 700,000) 

- 320,000 320,000 ไฟฟา 

ทุน TA  (โครงการสนับสนุนการศกึษาใหกับนักศกึษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

700,000) 

- 280,000 280,000 ไฟฟา 

พัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และกิจกรรมนักศึกษา :  

ภารกิจนโยบาย 

150,000 200,000 350,000   

โครงการจัดตั้งสมาคมศิษยเกา   50,000 - 50,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการสงเสริมความรูดานการประกันคุณภาพการศกึษา - 20,000 20,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณกับศิษยเกา - 30,000 30,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการศิษยเกาสมัพันธ 20,000 - 20,000 วิทยาการ 

โครงการสัมมนาวชิาการเพ่ืองานวิจัยที่สรางสรรค 10,000 - 10,000 วิทยาการ 

โครงการจากใจพี่สูนอง เตรียมความพรอมใหบัณฑิตใหมกาวสูการประกอบอาชีพ

อยางมั่นใจ 

30,000 - 30,000 อาหาร 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
รายได เงินสะสม รวม 

โครงการประชาสัมพนัธรวมกับคณะฯ 30,000 - 30,000 ชีวภาพ 

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

โครงการคืนสูเหยา เลาความหลัง แบงปนประสบการณ 10,000 - 10,000 วิศวกรรมเคม ี

งานสงเสริมประสบการณการเรียนการสอน : ภารกจินโยบาย 770,000 465,000 1,235,000   

โครงการเตรียมความพรอมและการเขารวมแขงขนัการตอบปญหาวิชาการดาน

วิทยาศาสตรฯลฯ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2021 

15,000 - 15,000 อาหาร 

โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 150,000 - 150,000 อาหาร 

โครงการกีฬาเปดกระปอง ครั้งที่ 28  400,000 - 400,000 อาหาร 

โครงการประกวดนวัตกรรมผลติภัณฑอาหาร ปที่ 13 (Food Innovation 

Contest 2021) ภาควิชาฯ เปนเจาภาพ 

60,000 - 60,000 อาหาร 

โครงการประกวดนวัตกรรมผลติภัณฑอาหาร ประจําป 2564  (การแขงขนัใน

รอบชิงชนะเลิศ) อาจารยประสงคผูรับผิดชอบโครงการ 

15,000 - 15,000 อาหาร 

โครงการเสริมสรางความรูพ้ืนฐานทางวชิาการแกนกัศึกษาชัน้ปที ่1 100,000 - 100,000 อาหาร 

โครงการเยี่ยมชมโรงงานในประเทศ 30,000 15,000 45,000 ชีวภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษาเพือ่เขารวมซัมเมอรแคมป (summer camp) 

และแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ 

- 300,000 300,000 เครื่องกล 

โครงการทัศนศกึษาดูงานของนักศกึษา - 150,000 150,000 เครื่องกล 

ยุทธศาสตรที่ 5 SILPAKORN BRANDING 275,000 1,080,000 1,355,000   

นโยบาย 275,000 1,080,000 1,355,000   

ประจํา - - -   

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานศลิปวัฒนธรรม งานสรางสรรค และ

นวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ : ภารกจินโยบาย 

275,000 280,000 555,000   

โครงการประชาสัมพนัธ ENTECH 90,000 - 90,000 สํานักงานคณบด ี

โครงการการเขียนบทความสั้น ๆ คลิปสัน้ ๆ และเผยแพรสูภายนอก 20,000 - 20,000 ชีวภาพ 

โครงการประชาสัมพนัธรวมกับคณะ - 30,000 30,000 อุตสาหการ 

โครงการเผยแพรหลักสูตรของภาควชิาฯ 150,000 - 150,000 อุตสาหการ 

โครงการประชาสัมพนัธภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนเิทศนักศกึษาฝกงาน - 250,000 250,000 เครื่องกล 

โครงการแนะแนวการศกึษาตามโรงเรียนมัธยมในการเรียนวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15,000 - 15,000 วิศวกรรมเคม ี

การพฒันาสูความเปนนานาชาติ : ภารกิจนโยบาย - 800,000 800,000   

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ - 500,000 500,000 อาหาร 

โครงการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการในตางประเทศ - 300,000 300,000 เครื่องกล 
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สวนที่ 3 

การติดตามและการประเมินผล 
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การติดตามและการประเมินผล 

 เพื่อใหการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามพันธกิจตาง ๆ ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เปนไปยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ปละ 2 รอบ โดยมีการติดตามทั้งตัวชี้วัดและโครงการภารกิจนโยบาย เพ่ือ

สะทอนถึงการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเพื่อใหผูบริหารใชเปนกลไกในการเรงรัด กํากับ ติดตาม การ

ดําเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน 

3.1 เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือสะทอนถึงการดําเนินงานท้ัง

ในระดับภาควิชา/หนวยงาน และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3.2 การดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาควิชา ประกอบดวย 

1) สํานักงานคณบด ี

2) ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุ

3) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

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   สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชวีิต (Lifelong Learning) ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน                        

On-demand, Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการท่ี 1   ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร 

1 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

ปการศึกษา 2562-2564 (ประเมิน

เปาหมาย ปการศึกษา 2563) 

รอยละ 60 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

2 รอยละของความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 85 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 
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ลําดับ

ที่ 
ตวัชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ 
สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการฯ 

เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

4 รอยละของหลักสูตรที่มีการ

จัดการประเมินที่ผูใชบัณฑิตและ 

Stakeholder อื่นเปน ผูรวม

ประเมิน 

รอยละ 50 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

มาตรการท่ี 2   พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

5 จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต

ที่เปน active learning, social 

engagement  

รายวิชา 10 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

6 จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน

การสอนโดยใชนวัตกรรม 

รายวิชา 3 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

7 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ที่

สนับสนุนการสรางผูประกอบการ/

ผูประกอบการสังคม 

หลักสูตร/

รายวิชา 

2 รวบรวม    1   1 

8 จํานวนหลักสูตร (รวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนํา) 

หลักสูตร - รวบรวม     1   

9 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1 รวบรวม 1       

กลยุทธที่ 1.2   พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชพีมหาวิทยาลัยศิลปากร (Professional Standard Framework : SU) และพัฒนาความกาวหนาทาง

วิชาการ 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ (Professional Standard Framework) ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและตําแหนงทาง

วิชาการ 

10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1        

11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ความกาวหนาของอาจารยเพ่ือเขาสู

สมรรถนะอาจารยมืออาชีพ PSF 

(Professional Standard 

Framework) 

โครงการ/

กิจกรรม 

-         

12 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 

13 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสราง

ความรูความเขาใจ Outcome-

based education 

โครงการ/

กิจกรรม 

-         

14 จํานวนโครงการอบรมหลักสูตร 

AUN-QA 

โครงการ 1 1        

15 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรม

เปนผูประเมิน AUN-QA 

คน 7 รวบรวม        

16 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรม

เปนผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ํา

หนา) 

คน 1 รวบรวม        

17 จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร 

AUN-QA (หลักสูตรที่จัดอบรม

เปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) หรือ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

หลักสูตรที่ไดรับ AUN-QA 

certificate 

โครงการ 1 1        
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ลําดับ

ที่ 
ตวัชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ 
สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการฯ 

เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

18 จํานวนอาจารยที่ผานการอบรม

เปนผูประเมินตามเกณฑ TQA/ 

EdPEx internal assessor 

คน 4 รวบรวม        

19 ผลการประเมิน (EdPEx) คะแนน 200 รวบรวม        

20 จํานวนหลักสูตรที่เขารับการ

ประเมินตามระบบ AUN-QA 

หลักสูตร 11 รวบรวม        

กลยุทธที่ 1.4   สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1   สงเสริมการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

21 จํานวนนกัศึกษาตางชาต ิ คน 6 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

22 จํานวนนกัศึกษาตางชาติ 

นักศกึษาแลกเปลี่ยน in 

bound 

คน 40 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

23 จํานวนนกัศึกษาตางชาติ 

นักศกึษาแลกเปลี่ยน out 

bound 

คน 3 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

24 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ 

(QS) 

คน -         

25 จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวิจัย

หรือสอนในตางประเทศ 

คน 1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

26 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ

ทํางานวิจัยหรือสอนในคณะฯ 

คน 1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

27 จํานวนการยื่นขอข้ึนทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

ผลงาน 2 รวบรวม  2      

28 จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตร

ออกแบบ ในรอบ 5 ป 

ใบ 10 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

29 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มี

ชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน 

QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

 มหาวิทยาลัย 10 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

30 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มี

ชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน 

QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฎ

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 20 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

31 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มี

ชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

หนวยงาน 2 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

32 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มี

ชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 2    ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคณุคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อแกปญหาของชมุชน สังคม : RESEARCH AND 

CREATIVITY 

เปาประสงคที่ 2  เปนท่ีพึ่งพิงของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

กลยุทธที่ 2.1   พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือตอบสนอง

ยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน 

มาตรการท่ี 1  พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย 
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33 เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตาม

เกณฑสาขาของ สกอ. 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ 

= 220,000 บาท/คน 

คะแนน 5 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

34 จํานวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย แสนบาท 2.2 รวบรวม 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

35 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ)  

ผลงาน 100 รวบรวม 15 15 15 15 15 15 15 

36 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ)  

ผลงาน 60 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

37 จํานวนผลงานนักศึกษาใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน 20 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

38 จํานวนบทความ review article/

หรือ Book chapter ในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

ผลงาน 1 รวบรวม      4  

39 จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจัย

รวมกับอุตสาหกรรม 

โครงการ 7 รวบรวม 2 1  10  3  

40 จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) 

รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ 

และชุมชนเพ่ือขอทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก 

โครงการ 3 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

41 จํานวนโครงการวิจัยที่มีการ         

บูรณาการความรวมมือระหวาง  

คณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

โครงการ 1 รวบรวม 2 1 1 1  3  

42 จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมา

ใหขอมูล 

โครงการ 1 รวบรวม        

43 จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุน

การจัดทําโครงราง 

ทุน 1 รวบรวม        

44 จํานวนครั้งการอางอิง (Citation) 

ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus 

ครั้ง 200 รวบรวม        

45 จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป ทีม -         

กลยุทธที่ 2.2   พัฒนาภาคเีครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

ระดับจังหวัด และระดับชมุชน 

มาตรการท่ี 1   สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย จากภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

46 จํานวนเครือขายดานการวิจัยทั้ง

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

เครือขาย 2 รวบรวม  1   1   

47 จํานวนความรวมมือ (MOU) 

(รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในและ

ตางประเทศ) 

แหง 3 รวบรวม        

มาตรการท่ี 2   สงเสริมการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

48 จํานวนโครงการบริการวิชาการ/

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณา

การศาสตรและศิลป กิจการเพ่ือ

สังคม เพ่ือการพัฒนาชุมชน/

สังคม/ประเทศ 

โครงการ 1 รวบรวม 1 1   1  2 
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49 จํานวนโครงการบริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

โครงการ 1 รวบรวม        

50 งบประมาณบริการวิชาการ/

ทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจาก

หนวยงานภายนอกตอเงนิรายได 

รอยละ 10 รวบรวม        

51 จํานวนโครงการที่ไดรับการ

เผยแพรผานสื่อ 

โครงการ 1 รวบรวม 1       

52 จํานวนครั้งการจัดอบรมสําหรับ

บุคคลทั่วไป  

ครั้ง 2 รวบรวม    1  1 1 

ยุทธศาสตรท่ี 3   นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 

เปาประสงคที่ 3   เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3.1   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย Digital Transformation University 

มาตรการท่ี 1   ขบัเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจุบัน สามารถบูรณาการขอมูลกันได 

53 จํานวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่พัฒนา หรือปรับปรุง 

เชน E-meeting ฐานขอมูล

บุคลากร 

ระบบ 1 รวบรวม        

กลยุทธที่ 3.2   พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการท่ี 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

54 จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนา

บุคลากรตามความเชี่ยวชาญ 

(Career path and Succession 

plan) 

คน 100 80 80 80 80 80 80 80 80 

55 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวน อาจารย

ประจําทั้งหมด 

รอยละ 78.07 รวบรวม        

56 รอยละของผูที่มีตําแหนงทาง

วิชาการต้ังแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 67 รวบรวม        

57 จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู 

(KM) 

โครงการ 2 ดาํเนินการ        

กลยุทธที่ 3.3   พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษส่ิงแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการท่ี 1   พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ Green Campus 

58 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับของนักศึกษา 

รอยละ 83 รวบรวม 83 83 83 83 83 83 83 

59 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานดาน University 

Green Campus 

รอยละ 83 รวบรวม 83 83 83 83 83 83 83 

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 
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60 รอยละความสําเร็จของการ

ดาํเนินงานดานการปรับปรุง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน/

ประชุมทางไกล 

รอยละ 80 รวบรวม        

61 รอยละของงบประมาณที่ใชในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษา

ของนักศึกษาตอเงนิรายได 

รอยละ 5 รวบรวม        

62 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลง

เรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร

ใหกับนักศึกษาตอภาคการศึกษา 

โครงการ/   

  กิจกรรม/แหลง 

2 รวบรวม 1  1 1   2 

63 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

โครงการ 5 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

64 จํานวนโครงการพัฒนาทักษะที่

จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

โครงการ/

กิจกรรม 

7 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

65 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start 

Up 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 รวบรวม    1   1 

66 ระดบัประเมินของความพึงพอใจ

เฉลี่ย (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของ

นักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเตม็5) 

คะแนน >3.51 ดาํเนินการ        

67 กระบวนการดําเนินงานที่ไดรับ

การพัฒนาและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

กระบวนการ 2 ดาํเนินการ        

กลยุทธที่ 4.2   พัฒนาความรวมมือกบัหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

มาตรการท่ี 1   สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนา 

68 จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะ

แนวอาชีพ  

คน 13 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

69 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัด

กิจกรรม job fair ของหนวยงาน  

(นับรวมกิจกรรมที่บริษัทขอเขามา

ใหขอมูลกับนักศึกษาดวย) 

บริษัท 45 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

70 จํานวนบริษัทที่เขารวมการจัด

กิจกรรม job fair ของหนวยงาน 

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

บริษัท 50 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

71 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

72 จํานวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาปจจุบัน 

คน 16 รวบรวม 20 10 10 10 10 10 10 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

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

BRANDING 

กลยุทธที่ 5.2   มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศิลปากร สูภายนอก 

มาตรการท่ี 1   สรางการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร Branding Silpakorn เชงิรุก 

73 จํานวนการประชุมระดับชาติหรือ

ระดบันานาชาติ 

ครั้ง  1 รวบรวม 1 1   1   

74 จํานวนงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

โครงการ 1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 
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ลําดับ

ที่ 
ตวัชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ 
สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการฯ 

เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

กลยุทธที่ 5.3   พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1   สงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

75 รอยละของคณะวิชาที่มีหลักสูตร

นานาชาติหรือมีหลักสูตรที่มี

นักศึกษาตางชาตเิต็มเวลา 

รอยละ 1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

หมายเหตุ คาเปาหมายของภาควิชา ไดรับความเห็นชอบจากการประชุมเพื่อจัดทําขอตกลงในการประเมินการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง คณบดี และหัวหนา

ภาควิชา สําหรับรอบการประเมินฯ รอบแรก วันที ่1 เมษายน 2564 เมื่อวันที ่22 ตุลาคม 2563 
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ภาคผนวก 

คําอธิบายตัวชีว้ัด และนิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
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นิยามศัพท/สูตรการคํานวณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

1. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ปการศกึษา 2562-2564 (ประเมิน

เปาหมาย ปการศึกษา 2563) 

 จํานวนตัวชี้วัดทีบ่รรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจาํปการศึกษา 2563   100 

จํานวนตวัช้ีวัดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจําปการศกึษา 2563 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2563 

- ตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 2563 จํานวน 13 ตัวชี้วัด ไดแก 

โครงรางองคกร 

ตัวชี้วัดที่ 1.1   รอยละการรับรูเก่ียวกบัวิสัยทัศน คานยิม แผนกลยุทธ และอื่น ๆ ของบุคลากร 

ผูเรยีน ลูกคา กลุมอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมอื 

- กลุมที่สํารวจ : บุคลากร ผูเรียน (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก) แหลงทุนวิจัย ผูรับบริการวิชาการ/

ผูรับบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่น ผูสงมอบ คูความ

รวมมือ 

- การคาํนวณ จําแนกเปน 2 ประเด็น ไดแก 

1) การรับรูประเดน็เกี่ยวกับวิสยัทัศน คานยิม แผนกลยุทธ และอื่น ๆ  

  จํานวนผูที่รับรูเกี่ยวกับวิสัยทัศน คานยิม แผนกลยุทธ และอื่น ๆ    100 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

2) ประสิทธิผลของชองทางการสื่อสาร/ถายทอด  

     จาํนวนผูที่รับรูผานแตละชองทาง     100 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

หมวด 1 การนาํองคกร 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแตละ        

ปการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ดําเนินการไดสําเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 ตัวชี้วัด จาก 13 ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดที่ 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14) 

หมวด 2 กลยุทธ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  จํานวนโครงการวิจยั/ผลงานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการ S-curve ประจําป ที่มี Social impact ในวงกวาง

และใหบริการในเขตพื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ ภาคกลางตอนลางและ

ภูมิภาคตะวันตก 

โครงการวิจัย/ผลงานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หรือโครงการ S-curve ที่คณะ/อาจารย/นักวิจัย เปนหัวหนาโครงการ และดําเนินการรวมกับ

หนวยงานในภูมิภาค อาทิ จังหวัด เทศบาล ภาคประชาชน ภาครฐั ภาควิชาการ หรือองคกรพัฒนา

เอกชน เปนตน โดยรวมแกไข/พัฒนาในประเด็นปญหาของชุมชน/พื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

สังคม ตลอดจนความเขมแข็งของประเทศชาติ 

นับซ้ําไดกรณีที่เปนโครงการตอเนื่องมากกวา 1 ปตามระยะเวลาดําเนินการ และสามารถนับ

โครงการยอยที่อยูภายใตโครงการใหญได 

การแกไขปญหาของชุมชน/พื้นที่ หรือสังคม หมายถึง การท่ีชุมชน/พื้นที่/สังคมกลุมเปาหมาย

สามารถนําผลของโครงการไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1) การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน เกิดประโยชนแกสาธารณชนที่ทําใหคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

2) การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน การนําไปประกอบเปนขอมูลการประกาศการใชกฎหมาย 

หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครฐัและเอกชน เปนตน 

3) การใชประโยชนเชิงพาณิชย เชน งานที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่ง

กอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

4) การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจยกระดับจิตใจ

กอให เกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมี

การศกึษาและการประเมินไว 

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชน/พื้นที่  หรือสังคม

กลุมเปาหมาย สามารถพัฒนาใหมีผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได 

ชุมชน/พื้นที่ หรือสังคม หมายถึง กลุมคนที่มาอยูรวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แนนอน 

มีวิถีการดําเนินชีวิตคลายกัน มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธตอกันและกันอยู

ภายใตกฎระเบียบกฎเกณฑเดียวกัน เชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SME) 

ภาคกลางตอนลาง มี 15 จังหวัด ไดแก สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี  นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สมทุรปราการ และกรุงเทพฯ 

ภูมิภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ไดแก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรขีันธ 

หมวด 3 ลูกคา 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 

  จํานวนขอรองเรียนที่ไดรบัการแกไข    100 

จํานวนขอรองเรียนทั้งหมด 

ขอรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนจากผูบริหาร บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก ที่ไมไดรับ

การตอบสนองความตองการหรือความคาดหวงั ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และแจงขอใหตรวจสอบ 

แกไข หรอืปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

จํานวนขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนที่ไดดําเนินการลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนนั้นไวใน

ระบบทะเบียนรับเรื่อง สวนการรองเรียนดวยบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 

กรณีแวดลอมปรากฎชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

คณะรายงานระบบการจัดการขอรองเรยีนอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล ทําใหความเชื่อมั่น

ของผูเรียนและกลุมลูกคาอื่นกลับคืนมา รวมทั้งสรางเสริมความพึงพอใจและความผูกพัน และ

หลีกเลี่ยง ขอรองเรียนลักษณะเดียวกันในอนาคต 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

ตัวชี้วัดที่ 1.5   มีคลังเก็บขอมูลผลงานวจิัยในรูปแบบสื่อดจิิทัล (เผยแพรผลงานที่โดดเดน) 

คลังความรูของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจํานวนคณะที่เริ่มนําขอมูลผลงานวชิาการ 

ผลงานวิจัย และผลงานที่โดดเดนของคณะขึ้นบนคลังความรูของมหาวิทยาลยั 

ผลงานที่โดดเดนของคณะ ไมนับรวมผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือ

วิทยานพินธ เวนแตผลงานนั้นจะเปนผลงานที่มี impact สูง จึงสามารถนําขึ้นคลังความรูของ

มหาวิทยาลัยได 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

ตัวชี้วัดที่ 1.6   มีระบบและกลไกการจดัการความรู เชน การกาํหนดประเดน็ความรู การคนหาและ

คัดเลือกแนวปฏบิัติที่ด ี

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูใน

ตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาเปนระบบ เพื่อใหทกุคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา

ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนาํสงผลใหองคกรมีความสามารถ

ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
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1. ความรูที่ฝงอยูในคน เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาตญาณของแต

ละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูด

หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทกัษะในการทํางาน งานฝมือ หรอืการคดิเชิงวิเคราะห 

บางคร้ังจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชดัแจง เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวธิตีาง ๆ เชน การ

บันทึกเปนลายลกัษณอักษร ทฤษฎ ีคูมอืตาง ๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

การจัดการความรูเปนการดาํเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก  

1) การกําหนดความรูที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

4) การประยกุตใชความรูในกิจการงานของตน 

5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู และ

สกัดขุมความรูออกมาบันทกึไว 

6) การจดบันทึก ขุมความรู และ แกนความรู สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 

การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน ไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 

ซึ่งมหาวิทยาลยักําหนดประเดน็ความรูครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1) ดานการผลิตบัณฑิต 

2) ดานการวจิัย 

3) ดานการบริการวิชาการ 

4) ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ดานการบริหารจัดการ 

โดยคณะจัดทําแผนการจัดการความรู ตัง้แตกําหนดประเดน็ความรูเพื่อใหมกีารบงช้ีความรู การ

สรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การ

เขาถึงความรู การแบงปนความรู และการเรยีนรู และมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานเสนอ

ผูบริหาร ปละ 2 ครั้ง 

แนวปฏบิัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏบิัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเรจ็

หรือนําไปสูความเปนเลศิตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพีนัน้ ๆ และมี

หลักฐานของความสาํเร็จปรากฎชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน

ความรูและประสบการณที่ไดบันทึกเปนเอกสาร และเผยแพรใหสวนงานภายในหรือภายนอก

สามารถนําไปใชประโยชนได 

หมวด 5 บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 1.7   มีการวิเคราะหขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุน 

ขีดความสามารถของบุคลากร อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและรักษาความสมัพันธ

กับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น การสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนผานไปสูเทคโนโลยีใหม ๆ การ

พัฒนาหลักสูตร บริการและกระบวนการทํางานใหม ๆ รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของ

ตลาด และกฎระเบียบขอบังคับดานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

หมวด 5 บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 1.8   มีระบบพัฒนาบุคลากรและการติดตามผลการนําทักษะไปใชในการปฏิบัตงิาน 

ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลองกับภารกิจหลัก และความตองการและรองรับทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ พรอมทั้งระบบการกํากับติดตามผลการนําทักษะไปใชในการ

ปฏิบัติงาน จากการวิเคราะหขีดความสามารถของบุคลากร (ตัวชี้วัดที่ 1.6) 
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หมวด 5 บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 1.9   รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา reskill/upskill เพื่อรองรบัทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

  จํานวนบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา reskill/upskill เพื่อรองรบัทิศทางการพัฒนาคณะ    100 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดทั้งหมด 

คณะจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากร ตามประเด็นที่กําหนดในแผนพัฒนา

บุคลากรที่สอดคลองกับภารกิจหลัก ความตองการ และรองรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ

คณะ ที่สอดคลองตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ (ตัวชี้วัดท่ี 1.7) 

ประเดน็ในการพัฒนา 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาทักษะ 

reskill/upskill 

รอยละบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาทักษะ 

รอยละบุคลากรที่นํา

ความรูจากการพัฒนา

ทักษาไปใชประโยชน 

บุคลากรสายวิชาการ    

ดานการเรียนการสอน    

ดานการวิจัย    

ดานการบริการวิชาการ    

ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
   

อื่น ๆ    

บุคลากรสายสนับสนุน    

ภารกิจประจํา    

ภารกิจเชิงนโยบาย    

อื่น ๆ     
หมวด 5 บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 1.10  วิเคราะหปจจัยความผกูพันของบุคลากร (กําหนดวธิีการดําเนนิงานเพื่อคนหา

ปจจัยความผูกพัน) 

ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุงมั่นของบุคลากรทั้งในดานจิตใจและ

สติปญญา เพื่อใหงานสําเร็จบรรลพุันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน องคกรที่บุคลากรมีความผูกพัน

สูง มักจะมีบรรยากาศการทํางานที่สงใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และความสําเร็จของสถาบัน 

โดยทั่วไปบุคลากรจะรูสึกผูกพันกับสถาบันเมื่อมีแรงจูงใจและไดทํางานที่มีความหมายและเม่ือ

ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากผูรวมงานและในที่ทํางาน บุคลากรที่มีความผูกพันตอสถาบัน จะได

ประโยชนจากความสัมพันธบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมี

ความรวมมือรวมใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี อํานาจในการตัดสินใจ และ

มีความรับผิดชอบตอผลการทํางานของตน ปจจัยแหงความสําเร็จที่สงผลใหเกิดความผูกพัน 

ครอบคลุมถึง การฝกอบรมและการพัฒนาความกาวหนาในการทํางาน ระบบการยกยองชมเชย 

และการใหรางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เทาเทียมกันและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

รวมทั้งการมีไมตรีจิตตอครอบครัวของบุคลากร 

หมวด 5 บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 1.11   รอยละของตัวชีว้ัดดานการวิจยัท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมีผลการดําเนินงานดีขึ้น 

  จํานวนตัวชีว้ัดท่ีคณะดําเนินการดานการวิจัยมีผลการดําเนินงานดีขึ้นจากปกอน    100 

จํานวนตวัช้ีวัดดานการวจิัยที่คณะดําเนนิการทั้งหมด 

มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดดานการวิจัย ดังนี ้

1) จํานวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

2) จํานวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 

500 ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 
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3) จํานวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับสวนงานเอกชน ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

4) เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. 

5) จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม 

proceeding หรือบทคดัยอ) 

6) จํานวนบทความ review article/หรือ Book chapter ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

7) จํานวนเครือขายดานการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

8) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ

หมวด 5 บุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 1.12   จํานวนการยื่นจดทรัพยสนิทางปญญา 

นับรวมผลงานในปปฏิทิน พ.ศ. 2563 ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา 

สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนตาม

ขอกําหนดของกรมทรัพยสินทางปญญา 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของ

มนุษย ซึ่งเนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึงชนิดของการสรางสรรค 

หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสินทางปญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได เชน 

สินคาตาง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์ ซึ่งใน

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ผลิตงานประเภทลิขสิทธิ์เปนจํานวนมาก แตการพัฒนาหรือตอยอด

ดานอุตสาหกรรมจําเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธิบัตร โดยจะมีประเภท

สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

หมวด 6 ระบบปฏบิตัิการ 

ตัวชี้วัดที่ 1.13 ทุกคณะวิชาไดนําขอมูลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปวิเคราะหเพ่ือใชประโยชนใน

การตัดสนิใจ 

การนําขอมูลตนทุนตอหนวยไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนา เชน ดานความคุมทุน การจัดสรร

ทรัพยากร/อัตรากําลัง ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เปนตน โดยการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

ประกอบดวย ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

หมวด 6 ระบบปฏบิตัิการ 

ตัวชี้วัดที่ 1.14 จํานวนโครงการ/กจิกรรม/แหลงเรียนรูสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรตอภาคการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนนุการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษามีได

หลายรูปแบบ เชน จัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (TOEFL, 

IELTS, TOEIC) เปนตน 

แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน จัดหา

โปรแกรมการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อบริการนักศึกษาผานระบบเครอืขาย 

จัดทําสื่อภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ active learning หรือเรยีนตามอัธยาศัย 
 

2. รอยละความพึงพอใจของนักศกึษาตอการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

  ผลรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกรายวิชา    100 

คะแนนเต็ม 5 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2563 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

สํารวจโดยใชแบบประเมินการเรียนการสอน (สํารวจเบื้องตนโดยมหาวิทยาลัย) ประกอบดวย             

4 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารยผูสอน 

สวนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเองในดานพฤติกรรม 

สวนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูจากการเรียนการสอนวิชานี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ        

5 ดาน 

สวนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในหองเรียนและวัสดุอุปกรณประจาํหองเรียน 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หมายถึง คาคะแนนความพึงพอใจในสวนที่ 1 

และสวนที่ 4 ในแตละรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนทั้งหมด 

3. รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป 

   ผูสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา 2562 ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

                         ในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศกึษา                       100 

ผูที่สําเร็จการศกึษาในปการศกึษา 2562 ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ   1) จํานวนผูตอบแบบสํารวจ ไมนับรวมผูสําเร็จการศึกษาที่ศกึษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท 

และบัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนสําเร็จการศึกษา แตไมไดเปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

2) จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบณัฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

4. จํานวนหลกัสูตรท่ีมีการจัดการประเมินที่ผูใช

บัณฑิตและ Stakeholder อื่นเปนผูรวมประเมิน 

ผลรวมของจํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินผูใชบัณฑิตและ Stakeholder อื่นเปนผูรวมประเมิน 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ หัวหนาสวนงาน เจาของสถานประกอบการ ฝาย

บุคคล/ตัวแทนผูบริหารของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเปนผูที่บัณฑิตทํางาน

เกี่ยวของดวย 

Stakeholder หมายถึง บุคคล หนวยงานหรือองคกรที่ใหความสนใจหรือมีความเก่ียวของ ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินงานของหลักสูตร เชน ผูปกครอง นักศึกษา สมาคมผูปกครอง ศิษยเกา 

มาตรการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

5. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน 

active learning, social engagement 

ผลรวมของจํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เปน Active Learning, social engagement  

ตามเกณฑของคณะกรรมการฝายวิชาการพิจารณา 

การนับจํานวนใหนับเฉพาะรายวิชาระดบัปริญญาบัณฑิต ในปการศึกษา 2563 

นวัตกรรมการเรียนการสอน ไดแก นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม

ประเภทรปูแบบ/เทคนิค/วิธีการสอน/การวัดและประเมินผล รูปแบบตาง ๆ เชน การสอนแบบโมดุล 

(Module Teaching)/ โค ร งง าน  (Project based Learning)/ก ลุ ม สั ม พั น ธ  (Group Process 

Teaching)/ใชปญหาเปนหลัก (Problem based Learning) การสอนเปนรายบุคคล (Individualized 

Instruction) การเรียนแบบรูรอบ (Mastery Learning)/ศูนยการเรียน (Learning Center) การสอน

โดยใชชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) การสรางบทเรียนใหเรียนดวยตนเอง รวมถึง 

การสอนดวยวิธีการอื่น ๆ การสอนโดยการบูรณาการดวยเทคโนโลยีสมัยใหม (Integrative 

Techniques) เชน การเรียนการสอนออนไลนในรูปแบบตาง ๆ หรือการสอนที่คณะกรรมการพิจารณา

และประเมินผลงานนวัตกรรมใหความเห็นชอบ 

รายวิชาที่มีลักษณะ active learning หมายถึง การจัดการเรียนรูในรายวิชาใหผูเรียนสรางความรู

ขึ้นภายในตนเอง (Active Learning, Learning by Doing) ผูเรียนเปนผูลงมือทําดวยตนเอง มีการ

เรียนรูเกิดขึ้นระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 

รายวิชาที่มีลักษณะ social (community) engagement หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ 

บูรณาการบริการวิชาการหรือวิจัยที่ใหชุมชน/สังคมมีสวนรวมในการจัดหรือดําเนินกิจกรรม มีการ

ติดตามประเมินผลการพัฒนาหรือสรางความสัมพันธที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม ตลอดจนมีแผนงานที่

จะสรางความสัมพันธกับชุมชนในระยะยาว 

รายวิชาที่มีลักษณะเปนการสรางผูประกอบการ หมายถึง การจัการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชวย

ใหผูเรียนสามารถสรางแผนธุรกิจ หรอืพัฒนาเขาสูธุรกิจไดโดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 



 |    

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

6. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

โดยใชนวัตกรรม 

ผลรวมของจํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

Blended learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ไม

วาจะเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในหองเรียน ผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนที่ผูเรยีนไมเผชิญหนา

กัน หรือการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย กระบวนการเรียนรรูและกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การ

เรียนการสอนที่หลากรปูแบบ เปาหมายอยูที่การใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูเปนสําคัญ 

e-learning คือ  รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่ งใชการถายทอดเนื้ อหาผ านทางอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทาง

สัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม และใชรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารสนเทศในรูปแบบ        

ตาง ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่คุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน การสอนบน

เว็บ การเรียนออนไลน การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่

แพรหลายนัก เชน การเรยีนจากวิดทีัศนตามอัธยาศัย เปนตน 

MOOCs คือ รูปแบบของการนําเสนอบทเรียนในวิชาตาง ๆ ผนอินเทอรเน็ตโดยใหผู เรียน

ลงทะเบียนและเรียนรูแบบออนไลนผานเว็บไซต และเว็บแอพ-พลิเคชั่น โดยเนื้อหาที่นําเสนอใน 

MOOCs เปนการเนนโดยตรงไปที่การสอนสําหรับคนกลุมใหญ ไมเจาะจงเหมือนการเรียนการสอนใน

หองเรียนที่ตองวิเคระหผูเรียนรายคน และ MOOCs ไมใชรูปแบบการบรรยายแบบการเรียนรวมที่มีผู

เขาฟงบรรยายจํานวนมากแตไมมีการปฏิสัมพันธกันเลย 

7. จํานวนหลกัสูตร/รายวิชา ที่สนับสนุนการ

สรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม 

ผลรวมของจํานวนหลักสูตร/รายวิชา ทีส่นับสนุนการสรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2563 

รายวิชาที่มีลักษณะสรางผูประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชวยให

ผูเรยีนสามารถสรางแผนธุรกิจหรือพัฒนาเขาสูธุรกิจไดโดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 

รายวิชาที่มีลักษณะสรางผูประกอบการสังคม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชวย

ใหผูเรียนสามารถเพิ่มเปาหมายทางดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในวงกวางซึ่งมักเก่ียวของกับ

กิจกรรมอาสาในดานตาง ๆ เชน บรรเทาความยากจน การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาชุมชน การ

พัฒนาสรางผูประกอบการสูการเปนผูประกอบการทางสังคม เปนตน 

8. จํานวนหลกัสูตร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนํา) 

นับจํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการจดัทํารวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษาชั้นนาํ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

9. จํานวนหลกัสูตรนานาชาต ิ นับจํานวนหลักสูตรที่เปนหลักสูตรนานาชาต ิ

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปดโอกาสใหใชภาษาเปน

สื่อในการเรียนการสอนไดทุกภาษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติ เขาศึกษาได 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการที่ 1 พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ ทั้งดานการจัดการเรยีนการสอนและตําแหนงทางวชิาการ 

10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับอาจารย เชน การใชภาษา 

อังกฤษเพื่อการส่ือสาร การแลกเปลี่ยนอาจารยตางประเทศ เปนตน  

แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกัอาจารย เชน จัดหา

โปรแกรมการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อบริการอาจารยผานระบบเครือขาย จัดทํา

สื่อภาษา อังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต พัฒนาสื่อการเรียนรูและ

บทเรียนออนไลนเปนภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตาม

อัธยาศัย  
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11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความกาวหนา

ของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ 

PSF 

ผลรวมของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ 

(Professional Standard Framework) ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและตําแหนงทางวิชาการ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย เปนการดําเนินการพัฒนา

อาจารยใหเปนมืออาชีพทั้งดานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษ

ที่ 21 (21thCentury Skills) ใหมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถแขงขันในระดับภูมิภาค

อาเซียนและในระดับสากล และเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื มี 3 องคประกอบ คอื องคความรู 

(Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และ คานิยม (Values) 

12. รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา และ

รวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข 

  จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพ    100 

จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประจําทั้งหมด 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ วิจัย หรือดานอื่น ๆ ไป

ศึกษา ดูงาน ทัศนศึกษา เปนตน  

กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในระดบัสากล ตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรเพื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสรางความรู

ความเขาใจ Outcome-based education 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมการสรางความเขาใจ Outcome-based education 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนเลิศเฉพาะทาง และเปน 

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

products) ของนักศึกษา ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบบรรยายใหความรูโดยอาจารยและ

สอบวัดความรูที่อาจารยสอนจากตัวนักศึกษา 

14. โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA ผลรวมจํานวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การจัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA ทีเ่กี่ยวกับการจัดทํา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การ

บริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA 

ตลอดจนผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 

15. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน 

AUN-QA 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA  

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA หมายถึง อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA กรณีใดกรณหีนึ่งดังนี ้

1) จัดโดย THE ASEAN University Network (AUN) : อาจารยที่ผานการฝกอบรมทั้งระดับ AUN-

QA Training course for accomplishing program assessment (Tier 1) แ ล ะ  AUN-QA 

Assessors Training (Tier 2) 

2) จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) : อาจารยที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน             

ผูประเมินของ ทปอ.ในปการศึกษา 2563 

3) มหาวิทยาลัยจัด โดยใชทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ. อาจารยที่เขาอบรมครบทุก

กิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคณุภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกําหนด  

16. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน 

AUN-QA (หามซ้ําหนา) 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (โดยไมซ้ําคนเดิม)  

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA หมายถึง อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA กรณีใดกรณหีนึ่งดังนี ้

1) จัดโดย THE ASEAN University Network (AUN) : อาจารยที่ผานการฝกอบรมทั้งระดับ AUN-

QA Training course for accomplishing program assessment (Tier 1) แ ล ะ  AUN-QA 

Assessors Training (Tier 2) 
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2) จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) : อาจารยที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน             

ผูประเมินของ ทปอ.ในปการศึกษา 2563 

3) มหาวิทยาลัยจัด โดยใชทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ. อาจารยที่เขาอบรมครบทุก

กิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคณุภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกําหนด  

17. จํานวนการฝกอบรมหลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรที่จัดอบรมเปนเวลาไมต่ํากวา 2 วัน) หรือ

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูกับหลกัสูตรที่ไดรับ 

AUN-QA Certificate 

ผลรวมของจํานวนโครงการฝกอบรมหลกัสตูรตามเกณฑ AUN-QA และ 

จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรท่ีไดรับหรือเคยไดรับ Certificate จาก AUN 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการดําเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-

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

Implementation and Gap Analysis เปนตน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหลักสูตรที่ไดรับ AUN-QA certificate : โดยเปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเกี่ยวกับการจัดทํา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการและการดําเนินงานของ

หลักสูตร หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA ตลอดจนผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 

18. จํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

ตามเกณฑ TQA/EdPEx international assessor 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หรือเกณฑ EdPEx 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA หมายถึง การฝกอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ TQA ที่

จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจาก 2 หลักสูตร ดังนี ้

1) TQA Assessor Training  

2) TQA Internal Organization Assessment 

การอบรมเปนผูประเมินตามเกณฑ EdPEx หมายถึง การฝกอบรมเพื่อทําหนาที่เปนผูประเมิน

คุณภาพภายในองคกรตนเองดวยเกณฑ EdPEx ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น : เขาอบรมครบทุกิจกรรมและ   

สงงานครบ ตลอดจนคุณภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกําหนด 

19. ผลการประเมิน (EdPEx) ผลการประเมินตามเกณฑ EdPEx 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

- จัดทําโครงรางองคกร (OP) พรอมสมัครโครงการ EdPEx 200 

- จัดทํา SAR เพือ่เตรยีมรับการประเมินตามเกณฑ EdPEx (Site Visit) 

20. จํานวนหลกัสูตรท่ีเขารับการประเมินตามระบบ 

AUN-QA 

ผลรวมของจํานวนหลักสูตรที่รบัการประเมินตามเกณฑ AUN-QA 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

กลยุทธที่ 1.4 สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาต ิ

มาตรการที่ 1 สงเสริมการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ

21. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาตางชาติเต็มเวลาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา/ 

นักศึกษาตางชาตแิลกเปลี่ยนจากตางประเทศ/นักศึกษาแลกเปลีย่นขาเขา/ 

นักศึกษาตามโครงการเคลื่อนยายนกัศึกษา ณ ตางประเทศ (Mobility Program) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

นักศึกษาตางชาติ หมายถึง นักศึกษาที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย และมีการลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อยางนอย 1 หนวยกิต โดยนับรวม

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแบบ audit 

นักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยนขาเขา Inbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษาตางชาติ 

ซึ่งเดินทางมาศึกษาหรือทําวิจัยที่คณะภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับ

สถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก Outbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษา ซึ่งเดินทางไป

ศึกษา หรือทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 



  |  

 

ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

นักศึกษาตามโครงการเคลื่อนยายนักศึกษา ณ ตางประเทศ หมายถึง นักศึกษาไทยทั้งในระดับ

ปริญญาตรี โท หรือ เอก ที่เดินทางไปรวมกิจกรรมทางวิชาการ วิจัย หรือดานอื่น ๆ ในตางประเทศ 

ภายใตโครงการหรอืขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือระดับภาควิชา 

22. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

inbound 

ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

นักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยนขาเขา Inbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษาตางชาติ 

ซึ่งเดินทางมาศึกษาหรือทําวิจัยที่คณะภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับ

สถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

23. จํานวนนกัศกึษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

outbound 

ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

นักศกึษาแลกเปลี่ยนขาออก Outbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษา ซึ่งเดนิทางไป 

ศึกษา หรือทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

24. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (QS) (จํานวนอาจารยชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา) + 

[0.33  (จํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา)] และ 

ผลรวมของจํานวนบุคลากรแลกเปลีย่นไปตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารยชาวตางประเทศ หมายถึง ชาวตางประเทศหรือผูที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ที่

ปฏิบัติหนาที่ในการสอน วิจัย หรือ การบริหาร โดยรวมอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

หรือเปนอาจารยประจํา และชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานไมเต็มเวลา แบงเปน 

1) International Faculty Staff หมายถึง อาจารยประจําชาวตางประเทศที่มีสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา (ปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 9 เดือน ภายใน   

1 ปที่ผานมา) ทําหนาที่ในดานการเรียนการสอน วิจัย หรือการบริหาร 

2) Inbound Visiting Faculty Staff หมายถึ ง อาจารย  ผู เชี่ ย วชาญ  นั กวิจั ย  นั กวิช าการ 

ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงานเชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นใน

ตางประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน หรือเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแกนักศึกษา 

หรือนักวิจัย โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา (ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา หมายถึง ปฏิบัติงาน

เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา) 

3) Outbound Visiting Faculty Staff หมายถึง อาจารย นักวิจัย บุคลากร ที่ ไดรับเชิญจาก

สถาบันตางประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทางการศึกษา วิจัย หรือหนวยงานเอกชนฯลฯ ใน

ตางประเทศ เพื่อไปทําหนาที่สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันตางชาติ อยางนอย 3 เดือน 

ภายใน 1 ปที่ผานมา 

25. จํานวนอาจารยที่ไปทํางานวิจัยหรือสอนใน

ตางประเทศ 

ผลรวมของจํานวนอาจารยที่ไปทํางานวจิัยหรือสอนในตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารย ที่ไดรับเชิญจากสถาบันตางประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทางการศึกษา วิจัย หรือ

หนวยงานเอกชน ฯลฯ ในตางประเทศ เพื่อไปทําหนาที่สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน

ตางชาติ อยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา 

26. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศทํางานวจิัย

หรือสอนในคณะฯ 

ผลรวมของจํานวนอาจารยชาวตางประเทศที่ทํางานวิจัยหรือสอนในคณะฯ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารย ผูเช่ียวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ผูทรงคณุวุฒิชาวตางประเทศที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงาน

เชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นในตางประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน หรือเปนที่

ปรึกษาดานวิชาการใหแกนักศึกษา หรอืนักวิจัย โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา (ปฏิบัติงานไม

เต็มเวลา หมายถึง ปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา) 
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27. จํานวนการยื่นขอขึ้นทะเบยีนทรัพยสินทาง

ปญญา 

ผลรวมของจํานวนการยื่นขอขึ้นทะเบยีนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา สิทธิบตัรการประดิษฐ  

อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2563 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย 

ซึ่งเนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึงชนิดของการสรางสรรค หรือวิธีในการ

แสดงออก อาจแสดงออกในรูปของสิ่งที่จับตองได เชน สินคาตาง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได 

เชน บริการ แนวคดิในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์ การพัฒนาตอ

ยอดดานอุตสาหกรรมจําเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธิบัตร  

สิทธิบัตร (Patent) หมายรวมถึง สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ  

28. จํานวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ     

5 ป 

29. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวม

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

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

ซึ่งมีผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ในชวงปปฏทิิน พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020) 

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีผลการจัดอันดับ QS World 

University Rankings อยูในอันดับที่ 500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดับในแตละปจะเปนผลการจัด

อันดับของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2020 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูกประกาศ

ในป ค.ศ. 2020 

30. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวม

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรอื ISI  

ที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลยัที่อยูใน QS Top 500 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020) 

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีผลการจัดอันดับ QS World 

University Rankings อยูในอันดับที่ 500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดับในแตละปจะเปนผลการจัด

อันดับของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2020 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูกประกาศ

ในป ค.ศ. 2020 

31. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนหนวยงานเอกชนหรือสถานประกอบการตาง ๆ  

ที่มีผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศลิปากร 

นับจํานวนในชวงปปฏิทิน พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020) 

32. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนหรือสถานประกอบการตาง ๆ 

นับจํานวนในชวงปปฏิทิน พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020) 

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 

33. เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขา

ของ สกอ. 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท

ตอคน 

  จํานวนเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ที่ไดรบัในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศกึษา 2563 

เงนิทุนเฉลี่ยตออาจารย 220,000 บาทตอคน = 5 คะแนน 

หมายเหตุ  1)  นับจํานวนเงินทุนวิจัยฯ ที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

 

34. เงนิทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย 
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 2)  กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ใหแบงสัดสวนเงินตาม

หลักฐานที่ปรากฎ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยแตละ

หนวยงาน 

3)  ไมนับรวมเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ ไมใชนักวิจัยเปน

ผูดําเนินการ 

35. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ) 

ผลรวมของผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI   

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2563 

ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจ

เปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรอืบทคดัยอ (Abstract) ไดรบัการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ ฐานขอมูล ISI Web of Science  

36. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ) 

37. จํานวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  

ผลรวมของผลงานนักศึกษาในฐานขอมลู Scopus หรือ ISI 

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2563 

ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจ

เปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรอืบทคดัยอ (Abstract) ไดรบัการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ ฐานขอมูล ISI Web of Science  

นับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ณ วันที่ไดรับการตีพิมพ

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

38. จํานวนบทความ review article/หรือ Book 

chapter ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

ผลรวมของจํานวนการตพีิมพทีป่รากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ในประเภทของบทความ review article/หรือ Book chapter  

นับจํานวนในปปฏิทิน พ.ศ. 2563 

บทความปริทัศน (review article) คือ บทความที่ศึกษาผลงาน หรือแนวคดิอยางใดอยางหนึ่ง โดย

ละเอียด รวมทั้งการวิเคราะหและอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาใหเห็นแนวโนมวาควรเปนไปในทางใด มี

ขอดีขอเสยีอยางไร 

Book chapter คือ งานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือเลมที่มีผูเขียนหลายคน โดยมี

จุดมุงหมายทางวิชาการของหนังสือรวมกันที่แสดงใหเห็นความเปนเอกภาพของหนังสือนั้น  

39. จํานวนโครงการที่ไปรวมวิจยักับอุตสาหกรรม นับจํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการดาํเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

40. จํานวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกบั

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน เพื่อขอรับ

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

นับจํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการดาํเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

41. จํานวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการความ

รวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

นับจํานวนโครงการวิจยัท่ีมีการบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

42. จํานวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมลู นับจํานวนโครงการที่เชิญแหลงทุนตาง ๆ มาใหขอมูล 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

43. จํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทํา

โครงราง 

นับจํานวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทําโครงราง จากทุกแหลงเงิน 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

44. จํานวนคร้ังการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยู

ในฐานขอมูล Scopus 

นับจํานวนครั้งการถกูอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus  

ในปปฏิทิน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของผลงานในปปฏิทิน พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020) 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

การอางอิง (Citation) หมายถึง จํานวนครั้งที่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ถูกอางอิง 

โดยผลงานวิจัยฉบับอื่น ๆ ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง เปนผลงานที่ผูแตงมีสังกัดอยูในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไมจํากัดปปฏิทิน 

45. จํานวนทีมวิจัยบูรณาการตอป นับจํานวนทีมวิจยับูรณาการ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธที่ 2.2  พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวชิาการ การวิจยั การบริการวชิาการ และการทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ทัง้ใน

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดบัชุมชน 

มาตรการที่ 1 สรางเครือขายความรวมมือทางวชิาการ วิจยั จากภายนอกทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

46. จํานวนเครือขายดานการวิจยัทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นับจํานวนเครือขายดานการวจิัยทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เครือขายการวิจัย หมายถึง องคกรในดานการวิจัยที่มีเปาหมายมารวมตัวกันดวยความสมัครใจ 

เพื่อรวมทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดโดยมีความสัมพันธแนวราบ มีความเสมอภาค และ

เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

ระดับชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการโดยผูเขารวมงานมาจากหนวยงานอื่นนอกเหนือจาก

สถาบันเจาภาพ อยางนอย 3 หนวยงาน 

ระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการโดยผู เข ารวมงานมาจากประเทศอื่น 

นอกเหนือจากประเทศไทย อยางนอย 3 ประเทศ หรืออยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน 

47. จํานวนความรวมมือ (MOU)  

(รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้น

นําทั้งในและตางประเทศ) 

นับจํานวนความรวมมอื (MOU) รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนํา 

ทั้งในและตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

มาตรการที่ 2 สงเสริมการบริการวชิาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพฒันาชุมชน สงัคม 

48. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ/ทาํนุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อ

การพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

ผลรวมของจํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

ที่บูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

จัดรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลยั/ภายในประเทศ/หนวยงานตางประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานที่เปนที่พึ่งของ

ชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดาน

วิชาการหรือการพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาต ิ

การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนํา

ความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มี

ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและ

เมื่อดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรืองอคกรภายนอกใน

ดานตาง ๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึงพอตนเองไดตามศกัยภาพของตนเอง 

โครงการศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง โครงการที่เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิด

รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทัน

อยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะ

และวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม 

อยางมีสุนทรยีที่มีรสนิยม 

โครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตรและศิลป หมายถึง การจัด

โครงการบริการวิชาการ หรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีการจัดรวมกันระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย (ระหวาง 2 หนวยงานขึ้นไป) หรือจัดรวมกันระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ หรือตางประเทศ)  
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

49. จํานวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ 

ผลรวมของจํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานที่เปนที่พึ่งของ

ชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดาน

วิชาการหรือการพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาต ิ

การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนํา

ความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มี

ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและ

เมื่อดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรืองอคกรภายนอกใน

ดานตาง ๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึงพอตนเองไดตามศกัยภาพของตนเอง  

50. งบประมาณบริการวิชาการ/ทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ไดจากหนวยงานภายนอกตอเงนิ

รายได 

   งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม ที่ไดจากหนวยงานภายนอก   1  

งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ  

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก หมายถึง งบประมาณจากแหลงเงินภาครัฐหรือเอกชน 

โดยไมนับรวมเงินทุนวิจัยที่รายงานในตัวชี้วัดที่ 33 

51. จํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ นับจํานวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การ

จัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเปนกรนําเสนอผลงานในแขนงตาง ๆ อาทิ งาน

ศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบ สูสาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบ หรือมีการคัดเลือกหรือกลั่นกรอง เพื่อเผยแพรอยางเปนระบบ 

สื่อที่เปนแหลงเผยแพร นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทยุ โทรทัศน แลว ยัง

สามารถเผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ อาทิ website, youtube, fanpage อยางเปน

ทางการ หรือ web blog ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน 

52. จํานวนคร้ังการจัดอบรมสําหรับบุคคลทั่วไป นับจํานวนการจัดอบรมสําหรับบุคคลทัว่ไป ทั้งท่ีเปนการอบรมที่มีคาตอบแทนหรือแบบใหเปลา 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรที่ 3   นําระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมปีระสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 

กลยุทธที่ 3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวทิยาลยัทีข่บัเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมยั Digital Transformation University 

มาตรการที่ 1  ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจุบัน สามารถ               

บูรณาการขอมูลกันได 

53. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา 

หรือปรับปรุง เชน E-meeting ฐานขอมูลบุคลากร 

นับจํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทําขึ้นใหม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลีย่นแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลีย่นแปลง 

54. จํานวนผูเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตาม

ความเชี่ยวชาญ (Career path and Succession 

plan) 

ผลรวมของจํานวนผูเขารวมโครงการพฒันาบุคลากรตามความเช่ียวชาญ 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Career path and Succession plan หมายถึง การวางแผนเรื่องความกาวหนาตามสายงาน

และการวางแผนเพื่ อให งานในตําแหนงหลัก (Key Positions) มีความตอเนื่อง (Leadership 

Continuity) โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนําและความพรอมที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว 

o สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีทักษะ ความรู 

ประสบการณในการบริหารงาน และปฏบิัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

o การจัดการความรูในทกุภาคสวน ทั้งระดับสวนงาน และสถาบัน 
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o พัฒนาระบบและวิธกีารทํางาน ลดขั้นตอนการทํางาน และเพิ่มคุณภาพการใหบริการ (ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ประเมินโดย

สํานักงาน ป.ป.ช.) 

55. รอยละอาจารยที่มวีฒิุการศกึษาระดับปริญญา

เอกหรือเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

  จํานวนอาจารยที่มีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอกหรอืเทยีบเทา    100 

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เตม็

เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  

อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุ

ระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางตองระบุหนาที่ ภาระงานให

ชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารย ใหนับอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 

ดังน้ี 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 6-9 เดือน ใหนบัเปน 0.5 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงานนอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนํามานบัได 

56. รอยละของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแต

ระดับผูชวยศาสตราจารยหรอืเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

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

จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เตม็

เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  

อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุ

ระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางตองระบุหนาที่ ภาระงานให

ชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย นับจํานวนทันทีที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย นบัเมื่อมีคําสั่งโปรดเกลาฯ 

การนับจํานวนอาจารย ใหนับอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 

ดังน้ี 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงาน 6-9 เดือน ใหนบัเปน 0.5 คน 

 กรณีมีระยะเวลาทาํงานนอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนํามานบัได 

57. จํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) นับจํานวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา

ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิง

แขงขันสูงสดุ มี 2 ประเภท คือ 

o ความรูที่ฝงอยูในคน เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละ

บุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลาย

ลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึง

เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
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o ความรูที่ชัดแจง เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางคร้ังเรยีกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

กลยุทธที่ 3.3  พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลยัเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ(GREEN CAMPUS) 

58. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคณะ แผนพัฒนาคุณภาพชวีติและ

ประสบการณที่ไดรับของนักศึกษา 

  จํานวนโครงการที่นําไปพัฒนาปรับปรงุบรรลเุปาหมาย     100 

จํานวนโครงการที่นาํไปพัฒนาปรับปรุงทั้งหมด 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คุณภาพชีวิตของนักศกึษา หมายถึง คุณภาพชีวิตทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับ  หมายถึง ประสบการณที่ ไดรับตั้ งแต เริ่มตนเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกหลักสูตร 

59. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานดาน 

University Green Campus 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองตามนโยบายดาน University Green Campus หรือ

มหาวิทยาลัยสีเขียว คือ การบูรณาการการอนุรักษดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เขาไปในการเรยีนการ

สอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการทํางานในบรรยากาศที่มีความ

ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน อันกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนของ

ชาติ 

o โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย GREEN CAMPUS 

o โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงกายภาพ 

o โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของ

นักศึกษา 

o โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัของนักศกึษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลยั 

o โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

o โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการประหยัดพลังงาน ลดของเสยี 

o โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศษิยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธที่ 4.1  พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะทีจ่ําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21  

มาตรการที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศกึษาใหเปน Smart Student 

60. รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานดาน

การปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน/ประชุมทางไกล 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน/ประชุมทางไกล เพื่อรองรับ 

New Normal การใหบริการ/พฤติกรรมใหมหลังเกิดโรคระบาด COVID-19 และคณะใหความสําคัญ

กับการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาทางกายภาพ พัฒนาหองเรียน/การประชุมออนไลน/

ทางไกล รองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน และรองรับ New Normal การใหบริการ/พฤติกรรม

ใหม 

61. รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลง

เรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษาตอเงนิรายได 

   งบประมาณที่นํามาใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศกึษาของนักศึกษา   1 100 

งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แหลงเรียนรู หมายถึง “แหลง” หรือ “ที่รวม” อาจเปนสภาพ สถานที่ หรือศูนยรวมที่ประกอบดวย 

ขอมูล ขาวสาร ความรู และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มีรูปแบบ

แตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครู/บุคลากรทางการศึกษาเปนผูสอน หรือศูนยกลางการ

เรียนรู สนับสนุนหรือทําใหเกิดการเรียนรูโดยมีเวลาเรียนที่ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการและ

ความพรอมของผูเรียน แหลงเรียนรูอาจเปนไปไดทั้งสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ หรือสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น เปนได

ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต และแหลงเรียนรูอาจอยูในหรือนอกหองเรียน หรือแมแตนอก

มหาวิทยาลัยก็ได 
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การจัดทําแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาเพิ่มขึ้นหรือเปนแหลงใหมจากที่เคยมีมาแตเดิม เนนการเปน

แหลงท่ีรวมขององคความรูหลากหลาย พรอมที่จะใหผูเรียนเขาไปศกึษาคนควาดวยกระบวนการจัดการ

เรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึง Co-Learning 

Space หรือ Co-Working Space 

62. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูท่ี

สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษาตอภาคการศกึษา 

ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

นอกหลักสูตรในภาคการศกึษาตนและภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2563 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน จัด

อบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ เปนตน 

แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน จัดหา

โปรแกรมการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อบริการนักศึกษาผานระบบเครือขาย, 

จัดทําสื่อภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรยีนรูและ

บทเรียนออนไลนเปนภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตาม

อัธยาศัย  

63. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผลรวมของจํานวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน จัด

อบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ เปนตน 

แหลงเรียนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน จัดหา

โปรแกรมการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อบริการนักศึกษาผานระบบเครือขาย, 

จัดทําสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรียนรูและ

บทเรียนออนไลนเปนภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตาม

อัธยาศัย  

64. จํานวนโครงการพัฒนาทักษะที่จําเปนสาํหรับ

ศตวรรษที่ 21 

ผลรวมของจํานวนโครงการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทักษะที่สําคัญในการใชชีวิตและทํางานในศตวรรณที่ 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 

65. จํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม Start Up 

นับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Start Up คือ การเร่ิมตนธุรกิจเพื่อการเติมโตแบบกาวกระโดด มีวิธีการสรางรายไดที่สามารถหา

เงินแบบทําซ้ําและขยายงาย สวนใหญจะเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันหรือเห็น

โอกาสที่ยังไมมีใครเห็น เชน แอพลิเคชั่นตาง ๆ 

66. ระดับประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ (ผลสาํรวจ

ความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

ผลสํารวจความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพชวีิตและประสบการณที่ไดรับ 

(คะแนนเต็ม 5) 

นับจํานวนตามปการศึกษา 2563 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

67. กระบวนการดําเนินงานที่ไดรบัการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

นับจํานวนกระบวนการดาํเนินงานที่ไดรบัการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพดีขึ้น 

นับจํานวนตามปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธที่ 4.2  พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานักศกึษา 

มาตรการที่ 1  สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนา 

68. จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชพี  ผลรวมของบุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

บุคลากรที่ทําหนาที่แนะแนวอาชีพหรือแนะนําเกี่ยวกับการหางานทํา (Full-Time Careers 

Advisors)  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งถูกมอบหมายงานสวนหนึ่งเปนการแนะแนว

อาชีพแกนักศึกษา โดยมีหนาที่หลักคือ บริการหรือประสานงานจัดหางาน หรือการหางานทําใหแก

ผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่สอดคลองกับ

บุคลิกภาพ   ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของบัณฑิต อีกทั้งยังบริการหางานพิเศษให

นักศึกษาทําใน เวลาวาง หรือระหวางปดภาคการศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีรายไดพิเศษ และมี

ประสบการณในการทํางานเพิ่มขึ้น 

69. จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job 

fair ของหนวยงาน (นับรวมกิจกรรมที่บริษัทขอเขา

มาใหขอมูลกับนกัศึกษาดวย) 

ผลรวมของจํานวนบริษัทที่เขารวมการจดักิจกรรม job fair หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

กิจกรรม job fair เปนการเพิ่มโอกาสในการที่สถานประกอบการจะไดพบปะ และคัดเลือกผูที่จะ

สําเร็จการศึกษาเขาทํางานอยางตรงความตองการ ดังนี้ การที่มีจํานวนสถานประกอบการตาง ๆ ที่เขา

รวมการจัดกิจกรรม job fair จํานวนมาก ยิ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการไดงานทําของบัณฑิต 

กิจกรรมอื่น ๆ เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานภาคเอกชน หรอืการ

มีผูแทนจากภาคเอกชนเขารวมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขาย

ของงานกิจกรรมนักศึกษา เปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางนักศึกษากับผูจางงาน ถือเปนโอการใน

การไดงานทําของบณัฑิตเชนกัน 

70. จํานวนบริษัทท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม job 

fair ของหนวยงาน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ของหนวยงาน  

71. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 

ผลรวมของจํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หมายถึง โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

72. จํานวนศษิยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบนั 

ผลรวมของจํานวนศิษยเกาที่มาแลกเปลีย่นประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบัน 

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

กิจกรรม เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนศิษยเกา ที่

คณะจัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขายของงานกิจกรรมนักศึกษา เปนการสราง

ความเชื่อมโยงระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกา แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

ยุทธศาสตรที่ 5  สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธที่ 5.2  มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศลิปากรสูภายนอก 

มาตรการที่ 1  สรางการมีสวนรวมกบัหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลกัษณมหาวิทยาลยัศิลปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

73. จํานวนการประชุมระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิ

ผลรวมของจํานวนโครงการประชุมวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

นับจํานวนในปการศึกษา 2563 

การประชุมวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการหรืองาน

สรางสรรค เพื่อเปนเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค โดยผูเขารวมงานมาจาก

หนวยงานอื่นนอกเหนือจากสถาบันเจาภาพ อยางนอย 3 หนวยงาน 

การประชุมวิชาการ/งานสรางสรรค ระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการหรืองาน

สรางสรรค เพื่อเปนเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค โดยผูเขารวมงานมาจาก

ประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทย อยางนอย 3 ประเทศ (ประชุมวิชาการ) หรือ อยางนอย 5 

ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซยีน (งานสรางสรรค) 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคาํนวณ 

74. จํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ นับจํานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนเจาภาพหลกั หรอืเปนเจาภาพรวม 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การประชุมทีม่ีผูเขารวมในการประชุมจากหลายประเทศ         

ทั่วโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรอืจัดในตางประเทศก็ไดหรือมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรวา

เปนการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลว

ไมนอยกวารอยละ 25 

กลยุทธที่ 5.2  มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูภายนอก 

มาตรการที่ 1  สรางการมีสวนรวมกบัหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลกัษณมหาวิทยาลยัศิลปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

75. รอยละของคณะวิชาที่มหีลักสูตรนานาชาติ

หรือมีหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเตม็เวลา 

นับจํานวนหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลกัสูตรท่ีมีนักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 

นับจํานวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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