
  
 

รายงานผลการดํา เนินงานตามแผนปฏิ บัติ การ ประจําป งบประมาณ พ .ศ.  2563 

คณะ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

(ครั้ งที่  3 )  

(1  ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  

 



1 
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ครั้งที่ 3 : 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

ลําดับ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากรในสวนของ 
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ พ.ศ. 2561-2564 

(1) แผนการดําเนินงาน 
(2) ผลการดําเนินงาน 

ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ บรรลเุปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 26 37.68 21 80.77 5 19.23 13 50.00 13 50.00 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 19 27.54 18 94.74 1 5.26 18 94.74 1 5.26 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 9 13.04 9 100 - - 8 88.89 1 11.11 

4 ยุทธศาสตรท่ี 4 13 18.84 12 92.31 1 7.69 10 76.92 3 23.08 

5 ยุทธศาสตรท่ี 5 2 2.90 2 100 - - 2 100 - - 

รวม 69 100 62 89.86 7 10.14 51 73.91 18 26.09 

ที่มา ขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอมูลเพิ่มเติมจากสาํนักงานคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชา 

รวบรวมโดย งานแผนและประกันคณุภาพการศึกษา สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลําดับ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากรในสวนของ 
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ พ.ศ. 2561-2564 

(1) แผนการดําเนินงาน 
(2) ผลการดําเนินงาน 

ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ บรรลเุปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (การเจรจา) 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 14 41.18 10 71.43 4 28.57 7 50.00 7 50.00 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 6 17.65 6 100 - - 6 100 - - 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 6 17.65 6 100 - - 5 83.33 1 16.67 

4 ยุทธศาสตรท่ี 4 7 20.59 7 100 - - 6 85.71 1 14.29 

5 ยุทธศาสตรท่ี 5 1 2.94 1 100 - - 1 100 - - 

รวม 34 100 30 88.24 4 11.76 25 73.53 9 26.47 
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ลําดับ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากรในสวนของ 
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ พ.ศ. 2561-2564 

(1) แผนการดําเนินงาน 
(2) ผลการดําเนินงาน 

ไดดําเนินการ ไมไดดําเนินการ บรรลเุปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตามตัวบงชี้ของแผนพัฒนาคณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 12 31.58 11 91.67 1 8.33 8 66.67 4 33.33 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 14 36.84 13 92.86 1 7.14 13 92.86 1 7.14 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 4 10.53 4 100 - - 4 100 - - 

4 ยุทธศาสตรท่ี 4 7 18.42 6 85.71 1 14.29 5 71.43 2 28.57 

5 ยุทธศาสตรท่ี 5 1 2.63 1 100 - - 1 100 - - 

รวม 38 100 35 92.11 3 7.89 31 81.58 7 18.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คร้ังที่ 3 : 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีช่ือเสียงดานวิชาการ     

เปาประสงคท่ี 1  เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) 

กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน On-demand, Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรค และเปนสากล 

มาตรการท่ี 1 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร 

1. รอยละของความพึง    รอยละ    แผน 80 รวบรวม        ดานที่ 1: ดานคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 79.09 

พอใจของนักศึกษาตอการ 

จัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

     ผล 78.57  ป.ตร-ีปโตรฯ 

73.30 

ป.ตร-ีนาโนฯ 

3.96 

ป.โท-พอลิเมอร 

75.50 

ป.เอก-พอลิเมอร 

85.50 

ป.ตร-ีอาหาร 

3.98 

ป.โท-อาหาร 

3.86 

ป.เอก-อาหาร 

4.14 

ป.ตร-ี

กระบวนการ 

74.50 

ป.ตร-ีชีวภาพ 

76.50 

ป.ตร-ี 

อุตสาหการ 

73.68 

ป.ตร-ี 

โลจิสติกส 

74.17 

ป.ตร-ี

เครื่องกล 

82.40 

ป.ตร-ีธุรกิจ 

84.40 

ป.โท-

พลังงาน 

91.80 

ป.ตร-ีเคม ี

70.70 

ป.เอก-เคม ี

77.30 

ป.ตร-ี 

อิเล็กทรอนิกส 

76.20 

ป.โท-ไฟฟา 

79.50 

ดานที่ 2: ดานคุณภาพของการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 77.95 

2. รอยละของผูสําเร็จ   รอยละ   แผน 90 รวบรวม 90 90 90 90 90 90 90 - ผูตอบแบบสอบถาม 976 คน 

การศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป 

     ผล 78.46  81.20 

(ปโตรฯ-78.64 

นาโน-100) 

87.95 

(อาหาร-

87.95) 

90.14 

(ชีวภาพ-

84.44 

กระบวนการ-

100.00) 

79.13 

(อุตสาหการ-

79.82 

โลจิสติกส-

78.62) 

73.95 

(เครื่องกล-

78.18 

ธุรกิจ-

69.52) 

86.21 

(เคมี-

86.21) 

52.46 

(อิเล็ก   

ทรอนิกส-

52.46) 

ปโตรฯ 151  นาโนฯ 17  อาหาร 99  ชวีภาพ 50  กระบวนการ 33

อุตสาหการ 109  โลจิสติกส 155  เครื่องกล 115  ธุรกิจ 107   

เคมี 74  อิเล็กทรอนิกส 66   

- ผูมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 674 คน 

ปโตรฯ 81  นาโนฯ 14  อาหาร 73  ชีวภาพ 38  กระบวนการ 26   

อุตสาหการ 87  โลจิสติกส 114  เครื่องกล 86  ธุรกิจ 73  เคมี 50  

อิเล็กทรอนิกส 32   

- ผูที่ศึกษาตอ 116 คน 

ปโตรฯ 45  นาโนฯ 3  อาหาร 16  ชีวภาพ 5  กระบวนการ 7   

อุตสาหการ -  โลจิสติกส 10  เครื่องกล 5  ธุรกิจ 2  เคมี 16  

อิเล็กทรอนิกส 5   

- ผูที่ลาบวช/เกณฑทหาร 1 คน 

ปโตรฯ 1 

3. จํานวนหลักสูตรที่มีการ   หลักสูตร   แผน 5  รวบรวม 2 1 2 2 2 1 1 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและวัสดุ 

จัดการประเมินที่ผูใช

บัณฑิตและ Stakeholder 

อื่น เปนผูรวมประเมิน 

     ผล 22  4 3 4 3 4 3 1 พอลิเมอร 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี 



4 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ         

โลจิสติกส 

8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

9) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร 

12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมพอลิเมอร 

13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม 

16) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

18) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิ

เมอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

19) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

20) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

21) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

มาตรการท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. จํานวนรายวิชาระดับ   รายวิชา   แผน 10  รวบรวม 2 1 2 2 2 1 1 -Project 24 

ปริญญาบัณฑิตที่เปน 

active learning, social 

engagement 

     ผล 29  2 3 3 6 7 5 3 วิทยาการฯ : 611493-55 DIRECTED RESEARCH PROJECT FOR  

PETROCHEMISTRY STUDENTS II  

620493-55 DIRECTED RESEARCH PROJECT FOR 

ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY 

STUDENTS II 

อาหาร :   612492-55 RESEARCH PROJECT I 

612492-2560 RESEARCH PROJECT I 



5 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

612493-55 RESEARCH PROJECT II 

ชีวภาพ :  613492-55 RESEARCH PROJECT FOR BIOTECHNOLOGY 

STUDENT I 

613493-55 RESEARCH PROJECT FOR BIOTECHNOLOGY 

STUDENTS II 

621493-55 BIOPROCESS ENGINEERING PROJECT II 

อุตสาหการ : 614493-55 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT I 

  614494-55 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT II 

619492-55 MANAGEMENT ENGINEERING AND 

LOGISTICS PROJECT II 

เครื่องกล :    615372-2560 MECHANICAL ENGINEERING PROJECT I 

615471-55 MECHANICAL ENGINEERING PROJECT I 

615472-55 MECHANICAL ENGINEERING PROJECT II 

623351-55 ENGINEERING BUSINESS PROJECT I 

623351-2560 ENGINEERING BUSINESS PROJECT I 

623451-55 ENGINEERING BUSINESS PROJECT II 

623452-55 ENGINEERING BUSINESS PROJECT III 

เคมี : 616492-55 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT II 

616491-55 Chemical engineering project 1 

616381-55 Unit operation laboratory I 

616481-55 Unit operation laboratory II 

616433-55 Chemical engineering plant design 

ไฟฟา : 618496-55 ELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEM 

ENGINEERING PROJECT II  

-สหกิจศึกษา 2 

 614496 สหกิจศึกษา  619496 สหกิจศึกษา 

-อุตสาหการ 1 

619312-2560 MATERIAL HANDLING SYSTEM DESIGN 

-ไฟฟา 2 

1) รายวิชา su102-162 ศิลปากรสรางสรรค 

2) รายวิชา su137-162 เทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย 

5. จํานวนรายวิชาที่มีการ   รายวิชา   แผน 1 รวบรวม    1 1   1) รายวิชา 614351 การวานแผนและการควบคุมการผลิต 

จัดการเรียนการสอนโดย

ใชนวัตกรรม  

     ผล 2     2 
   

2) รายวิชา 625640 การออกแบบและการจัดการโซอุปทานในงาน

วิศวกรรม 



6 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

6. จํานวนหลักสูตร/   หลักสูตร/    แผน 2 รวบรวม       1 อาหาร 1 

รายวิชา ที่สนับสนุนการ

สรางผูประกอบการ/

ผูประกอบการสังคม 

  รายวิชา   ผล 3   1  1 

 

 1 1) รายวิชา 612438 การจัดการธุรกิจอาหาร 

อุตสาหการ 1 

2) รายวิชา 600118 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 

ไฟฟา 1 

3) รายวิชา 618498 การเปนผูประกอบและงานนวัตกรรม 

7. จํานวนหลักสูตร    หลักสูตร    แผน - รวบรวม        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมกับ บริษัท ไทยไฟว เทรนนิ่ง จํากัด ได 

(รวมกับภาคอุตสาหกรรม 

และสถาบันการศึกษา     

ชั้นนํา)  

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

     ผล 1      1   รวมกันจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอม

บํารุงอากาศยาน (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2562) ตามขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการของสถาบันรวมกับบริษัท ไทยไฟว เทรนนิ่ง จํากัด ซึ่งอยู

ระหวางการจัดทําหลักสูตร 

8. จํานวนหลักสูตร   หลักสูตร    แผน - รวบรวม        1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม  

นานาชาติ 

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

     ผล 1  1    
 

  พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร (Professional Standard Framework : SU) และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ (Professional Standard Framework) ท้ังดานการจัดการเรียนการสอนและตําแหนงทางวิชาการ 

9. จํานวนโครงการ/    โครงการ/   แผน 1  1        ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย 

  กิจกรรม   ผล       
 

  โคโรนา 2019 (COVID-19) 

10. จํานวนโครงการ/   โครงการ/   แผน -          

กิจกรรมพัฒนาความ 

กาวหนาของอาจารยเพ่ือ

เขาสูสมรรถนะอาจารย   

มืออาชีพ PSF  

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

  กิจกรรม   ผล -      

 

   

11. รอยละของบุคลากร    รอยละ   แผน 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - จํานวนบุคลากรทั้งหมด 190 

และสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เชน 

การอบรม สัมมนา และ

รวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข 

     ผล 78.95 100.00 92.31 71.43 78.26 64.00 63.64 92.86 73.68 1)สํานักงานคณบดี 29  2)วิทยาการฯ 26  3)อาหาร 21  4)ชีวภาพ 23   

5)อุตสาหการฯ 25  6)เครื่องกล 33  7)วิศวกรรมเคมี 14  8)ไฟฟา 19 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 150 

สํานักงานคณบดี 29 

1)นางกัลยาณี  2)นางทองทิพย  3)นางพนิดา  4)นางพูนสุข   

5)นางวรากร  6)นางสายใจ  7)นางสุนันทร  8)น.ส.เพ็ญจันทร   



7 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

9)น.ส.ภาวินี  10)น.ส.วรรณนภา  11)น.ส.ศศรส  12)น.ส.สุนันท   

13)น.ส.กัญฑิมา  14)น.ส.งามลักษณ  15)น.ส.ณัฐรดา   

15)น.ส.ทรรศนียา  17)น.ส.นงคราญ  18)น.ส.ปาริชาติ  19)น.ส.รัชจรีย  

20)น.ส.รัตนา  21)น.ส.วชิรารัตน  22)น.ส.วริษฐา  23)น.ส.วิศารัตน   

24)น.ส.สมฤดี  25)น.ส.อัณศยา  26)นายจรัล  27)นายชยวรรณ   

28)นายณัฐพงษ  29)นายอภินันท 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 24 

1)รศ.ดร.ณัฐกาญจน  2)รศ.มาณพ  3)รศ.อาชาไนย  4)ผศ.ดร.จันทรฉาย   

5)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ 6)ผศ.ดร.นิติ  7)ผศ.ดร.บุศรินทร  8)ผศ.ดร.ปาเจรา   

9)ผศ.ดร.ภัทร  10)ผศ.ดร.พูนทรัพย  11)ผศ.ดร.วรดา  12)ผศ.ดร.วันชัย  

13)ผศ.ดร.ศุภกิจ  14)ผศ.ดร.สุดศิริ  15)ผศ.สมจิตร  16)ผศ.ดร.นฤทธ์ิ   

17)อ.ดร.ศราวุธ  18)อ.ดร.อํานาจ  19)น.ส.ลูกกวาง  20)น.ส.หรรษา   

21)นายเจตน  22)วรานิษฐ  23)สุชาดา  24)พินิจ 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 15 

1)รศ.ดร.ปราโมทย  2)รศ.ดร.โสภาค  3)ผศ.ดร.ดวงใจ  4)ผศ.ดร.ธัชพงศ     

5)ผศ.ดร.บัณฑิต  6)ผศ.ดร.บุศรากรณ  7)ผศ.ดร.ประสงค   

8)ผศ.ดร.ปริญดา  9)ผศ.ดร.สุเชษฐ  10)ผศ.ดร.อรุณศรี  11)อ.ดร.พรศรี  

12)อ.ดร.พัณณิดา  13)อ.ดร.สินี  14)น.ส.ณชิานันทน  15)น.ส.สายทอง   

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 

1)รศ.ดร.กัลยาณี  2)รศ.ดร.พิมพชนก  3)ผศ.ดร.จุรีรัตน   

4)ผศ.ดร.ชัยยงค  5)ผศ.ดร.บุษยา  6)ผศ.ดร.บุษราภรณ   

7)ผศ.ดร.รุจิกาญจน  8)ผศ.ดร.สิริพร  9)ผศ.ดร.สุวัฒนา   

10)อ.ดร.ชลเทพ  11)อ.ดร.ธีรวัฒน  12)อ.ดร.นาฏระพี  13)อ.ดร.ภาณุ  

14)อ.ดร.สินธุวัฒน  15)นางประไพ  16)น.ส.ฑิพาภรณ  17)น.ส.นุชนาฎ  

18)น.ส.วัลพิไล 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 16 

1)รศ.ดร.ประจวบ  2)ผศ.ดร.คเณศ  3)ผศ.ดร.ชูศักดิ์  4)ผศ.ดร.ศรีรักษ   

5)ผศ.ดร.สุจินต  6)ผศ.จันทรเพ็ญ  7)ผศ.ปฏิพัทธ  8)อ.ดร.วรฤทัย   

9)อ.ดร.สิทธิชัย  10)อ.กวินธร  11)อ.เกษรินทร  12)อ.เพ็ญพิสุทธิ์   

13)น.ส.ชยานิษฐ  14)น.ส.ณัฐธิดา  15)น.ส.นวลอนงค   

16)น.ส.เปรมทิพย   

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 21 

1)รศ.ดร.กษมา  2)รศ.ดร.สาโรช  3)ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  4)ผศ.ดร.จันทนา   

5)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ 6)ผศ.ดร.ทสพล  7)ผศ.ดร.ธิบดินทร   

8)ผศ.ดร.ธีระศักดิ์   9)ผศ.ดร.ปรเมศร  10)ผศ.ดร.วิชุดา   



8 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

11)ผศ.ดร.วีระนุช  12)ผศ.จารุตม  13)ผศ.นพพงศ  14)ผศ.ศุภชัย   

15)อ.ดร.ชัชธานนท  16)อ.ดร.ณัฐ  17)อ.จงรัก  18)นางธรากร  

19)น.ส.จารุวรรณ  20)นางกัลยกร  21)น.ส.ภูริตา   

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 13 

1)รศ.ดร.ประกร  2)ผศ.ดร.ชูวงศ  3)ผศ.ดร.ธรวิภา  4)ผศ.ดร.วรพล   

5)ผศ.ดร.วีรยุทธ  6)ผศ.ดร.วีรวัฒน  7)ผศ.ดร.ศิริรัตน  8)อ.ดร.ณชัพล   

9)อ.ดร.สุนทร  10)อ.ดร.มัทรี  11)น.ส.ศศิธร  12)น.ส.อรปภา   

13)น.ส.เจนจิรา 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 14 

1)ผศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.ยุทธนา  3)ผศ.ดร.ระพีพันธ   

4)อ.ดร.กัณธิดา  5)อ.ดร.จิรัฏฐ  6)อ.ดร.ณัฐพงศ  7)อ.ดร.ภมร   

8)ผศ.ดร.ยรรยงค  9)อ.ดร.โสภณ  10)อ.ดร.อรทัย  11)อ.ชัยวุฒ   

12)อ.กิตติธัช  13)อ.พรชัย  14)นายธชทัต 

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

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตรเพื่อเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

12. จํานวนโครงการ/   โครงการ   แผน 1  1        ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  

กิจกรรมการสรางความรู

ความเขาใจ Outcome-

based education 

     ผล       

 

  โคโรนา 2019 (COVID-19) 

13. จํานวนโครงการ   โครงการ   แผน 1  1        ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  

อบรมหลักสูตร AUN-QA      ผล          โคโรนา 2019 (COVID-19) 

14. จํานวนอาจารยที่   คน   แผน 5  รวบรวม        ประธาน : 1)รศ.ดร.พิมพชนก  2)อ.ดร.วรฤทัย  3)อ.เพ็ญพิสุทธิ์   

ผานการอบรมเปนผู

ประเมิน AUN-QA 

     ผล 7  1  2 3 1   กรรมการ : 1)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ(ิชัยยุตต)  2)ผศ.ดร.บุษราภรณ  

3)ผศ.ดร.วิชุดา  4)อ.กวินธร   

15. จํานวนอาจารยที่   คน   แผน 1  รวบรวม        1)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ(ิชัยยุตต)  2)ผศ.ดร.วิชุดา 

ผานการอบรมเปน           

ผูประเมิน AUN-QA  

(หามซ้ําหนา) 

     ผล 2  1    1    

16. จํานวนการฝกอบรม   โครงการ/   แผน 1 1        ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  

หลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรที่จัดอบรมเปน

เวลาไมตํ่ากวา 2 วัน) หรือ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับหลักสูตรที่ไดรับ AUN-

QA certificate 

  กิจกรรม   ผล       

 

  โคโรนา 2019 (COVID-19) 



9 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

17. จํานวนอาจารย             คน   แผน - รวบรวม        1)ผศ.ดร.ปรเมศร  2)อ.ดร.ณัฐพงศ  3)อ.ดร.วรฤทัย 

ที่ผานการอบรมเปน             

ผูประเมินตามเกณฑ 

TQA/EdPEx internal 

assessor 

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

     ผล 3     1 1  1  

18. ผลการประเมิน    คะแนน   แผน 150 150        จัดทํา SAR-EdPEx และรับการประเมินในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

(EdPEx)      ผล           

19. จํานวนหลักสูตรที่   หลักสูตร   แผน 9  รวบรวม 2 2 2 1 2 1  ปริญญาโท 6 

เขารับการประเมินตาม

ระบบ AUN-QA 

     ผล 10  2 2 2 1 2 1  1)สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร  2)สาขาวิชาเทคโนโลยี

อาหาร  3)สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  4)สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม  5)สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  6)สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

ปริญญาเอก 4 

7)สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ   

8)สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  9)สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              

10)สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

กลยุทธที่ 1.4  สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1 สงเสริมการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

20. จํานวนนักศึกษา   คน   แผน 25  30  1   10 2  จํานวนนักศึกษาตางชาติไมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว เนื่องจากสถานการณ 

ตางชาติ      ผล 12   2  3 1 4 2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

- จํานวนนักศึกษา

ตางชาติ เตม็เวลาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

     ผล 2     2    1) Mr. Changgong Feng ป.โท-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

2) Mr. Yuqiang Wei ป.โท-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

- จํานวนนักศึกษา

ตางชาติ เตม็เวลาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

     ผล 6     1 1 2 2 นักศึกษาชั้นปที่ 1 

1) Mr. Haitong  Pech  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2) Ms. Ratneary  Ren  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

3) Mr. Tongmean Teang  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 

4) Ms. Sokheng  Long  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5) Ms. Kanika  Khuon  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

6) Ms. Sokkim  Eng  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร 



10 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

- จํานวนนักศึกษา

ตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน  in bound 

     ผล 4   2    2  7) Mr. Benedikt Werner Hulsemann นักศึกษาระดับปริญญาเอก

จาก University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทํา

วิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหวางวันที่ 19 ม.ค. 63-            

1 มี.ค. 63 

8) Mr. Takuya Wada (Peter) นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก 

Hiroshima University ประเทศญี่ปุน ไดเดินทางไปทําวิจัยที่

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหวางวันที่ 7 ม.ค. 63–4 ก.พ. 63 

             

 

  9) Mr. Muhammad Rasydan Syaqir Bin Abdullah นักเรียน

แลกเปลี่ยนจาก University Teknologi PETRONAS ประเทศ

มาเลเซยี ระหวางวันที่ 6 ม.ค. 63-7 ส.ค. 63 

10) Mr. Muhammad Amirul Amin Mohamad Shukri เขารับการ

ฝกงานกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตามความรวมมือระหวาง 

Institute of Technology Petronas กับคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 

ม.ศิลปากร ระหวางวันที่ 26 ก.ย. 62-11 เม.ย. 63 

- จํานวนนักศึกษา

ตางชาติโครงการ 

Silpakorn Summer 

School 

     ผล       

 

  ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

21. จํานวนนักศึกษา   คน   แผน 40  30  1   10 2  จํานวนนักศึกษาตางชาติไมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว เนื่องจากสถานการณ 

ตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน in bound 

     ผล 12   2  3 1 4 2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไม

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

1) Mr. Benedikt Werner Hulsemann นักศึกษาระดับปริญญาเอก

จาก University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทํา

วิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหวางวันที่ 19 ม.ค. 63-             

1 มี.ค. 63 

2) Mr. Takuya Wada (Peter) นักศึกษาระดบัปริญญาโทจาก 

Hiroshima University ประเทศญี่ปุน ไดเดินทางไปทําวิจัยที่

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหวางวันที่ 7 ม.ค. 63–4 ก.พ. 63 

3) Mr. Muhammad Rasydan Syaqir Bin Abdullah นักเรียน

แลกเปลี่ยนจาก University Teknologi PETRONAS ประเทศ

มาเลเซีย ระหวางวันที่ 6 ม.ค. 63-7 ส.ค. 63 

4) Mr. Muhammad Amirul Amin Mohamad Shukri เขารับการ

ฝกงานกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตามความรวมมือระหวาง Institute 

of Technology Petronas กับคณะวิศวกรรมศาสตรฯ ม.ศิลปากร 

ระหวางวันที่ 26 ก.ย. 62-11 เม.ย. 63 



11 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

- นักศึกษาตางชาต ิลงทะเบียนเขาศึกษาระดับบัณฑติศึกษา จํานวน      

2 คน ไดแก 

5) Mr. Changgong Feng ป.โท-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

6) Mr. Yuqiang Wei ป.โท-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

- นักศกึษาตางชาติ ลงทะเบียนเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน       

2 คน ไดแก 

7) Mr. Changgong Feng ป.โท-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

8) Mr. Yuqiang Wei ป.โท-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

- นักศึกษาตางชาต ิลงทะเบียนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน          

6 คน ไดแก 

นักศกึษาชั้นปที่ 1 

9) Mr. Haitong  Pech  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

10) Ms. Ratneary  Ren  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

11) Mr. Tongmean Teang  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 

12) Ms. Sokheng  Long  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

13) Ms. Kanika  Khuon  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

14) Ms. Sokkim  Eng  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร 

22. จํานวนนักศึกษา   คน   แผน 3   2   2 8 2  ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 13 

ตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน out bound 

     ผล 16  13   

 

 3  1. โครงการแลกเปลี่ยน CDU (Chengdu University) และ SU 

(Silpakorn University) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันที่ 16 พ.ย. 62-14 ธ.ค. 62 จํานวน 2 คน ไดแก                

1)น.ส.ชมภูนุช ละอองศรี   2)นายฉัตรดนัย จันทรัตน 

2. นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 28 ต.ค. 62-3 พ.ย. 62 จํานวน 10 คน ไดแก             

1)น.ส.อภิชญา อุดมศิริพันธ  2)นายมนตรี อุดมฉวี  3)น.ส.เนเน         

เอนิกา ทาซุมิ  4)น.ส.จิราพัชร คงทอง  5)น.ส.นลินทมณีวงศวิจิตร         

6)น.ส.ธนภร เล็กชูผล  7)นายกฤษณะ แกวเจริญ  8)น.ส.กชกร ตั้งม่ัน  

9)น.ส.ภัคจิรา กิ่งทอง  10)น.ส.กฤตยา พวงธรรม 

3. รวมงาน The 3rd WESTPAC Workshop on Distribution, 

Source, Fate and Impacts of Marine Microplastics in Asia 

and the Pacitic ในระหวางวันที่ 6-8 พ.ย. 62  ณ Shanghai 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 คน ไดแก น.ส.ธิตวรรณ พูลวงศ 



12 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 3 

4. โครงการ Kumamoto University 2020 Spring Program ณ 

ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 24 ก.พ. 63-5 มี.ค. 63 จํานวน 2 คน 

ไดแก 1)นายฐากูร พิพัฒนบรรณกิจ  2)นายสิทธิณฐั ดําเนินสวัสดิ์  

5. ทํางานวิจัย ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 

30 ก.ย. 62-30 ก.ย. 63 จํานวน 1 คน ไดแก 1)นายพีท เข็มณรงค 

23. จํานวนอาจารยชาว

ตางประเทศ 

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

     แผน -      

 

   

24. จํานวนอาจารยที่ไป   คน   แผน 1    2   1   1) อ.ดร.พรศรี ลาศึกษาหลังปริญญาเอก ระหวางเดือน มี.ค. 62-ธ.ค. 62  

ทํางานวิจัยหรือสอนใน

ตางประเทศ 

     ผล 3   2 1  

 

  และ 16 เม.ย. 63-12 มิ.ย. 63 

2) รศ.ดร.สุวัฒนา เดินทางไปฝกอบรมในเชิงวิจัยหรือสรางสรรค ณ 

ประเทศออสเตรีย ระหวางวันที่ 16 พ.ย. 62-15 ธ.ค. 62 และ 8 พ.ค. 

63-5 ก.ค. 63 

3) รศ.ดร.ปราโมทย ระหวางวันที่ 1 เม.ย. 63-16 พ.ค. 63 

25. จํานวนอาจารยชาว   คน   แผน 1      1 1 1  1) Professor Lars Wiking จาก Department of Food Science,  

ตางประเทศทํางานวิจัย

หรือสอนในคณะฯ 

     ผล 3   2  1 

 

  Aarhus University ประเทศเดนมารค บรรยายใหความรูในหัวขอ 

Crystallization of Milk Fats-from Cow to Products ที่ภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62 

2) Associate Professor Dr. Kyuya Nakagawa จากมหาวิทยาลัย

เกียวโต ประเทศญี่ปุนและนักวิจัยจากประเทศญี่ปุน เดินทางมาทํา

วิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหวางวันที่ 10-14 ธ.ค. 62 

3) Assoc.Prof.Dr.Shunichi Ohmori, Waseda University จาก

ประเทศญี่ปุน บรรยายใหความรูในหัวขอ การศึกษาเวลา (Time 

Study) และมาตรฐานการทํางาน (Standardization) ณ ภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ เม่ือวันที่ 8 ก.ย. 63 

4) Prof. Dr. Shuji Adachi จาก มหาวิทยาลัย Kyoto University of 

Adavced Science และ Prof. Yoshiyuki Watanabe จาก 

มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University เดินทางมาเยยมชม

การดําเนินงานดานการวิจัย และหารือในโครงการวิจัยรวม ระหวาง

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ2563 

26. จํานวนการย่ืนขอข้ึน   ผลงาน   แผน 2 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมลู ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล  

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

     ผล       
 

   



13 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

27. จํานวนสิทธิบัตร    ใบ   แผน 10  รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล สิทธิบัตรการประดิษฐ 1 

สิทธิบัตรออกแบบ ใน

รอบ 5 ป 

     ผล 4  4    

 

  1) เครื่องพนสารละลายขนาดพกพาโดยใชไฟฟาสถิตย (รศ.มาณพ และ

คณะ)(11 ม.ค. 51-16 ม.ค. 69) 

อนุสิทธิบัตร  

2) องคประกอบสูตรดินผสมสําหรับการผลิตเซรามิกแบบการอัดรีดข้ึน

รูปกึ่งเปยกโดย ใชเถาลอยอลูมินัมเปนสวนผสมหลัก (ผศ.ดร.ภัทร 

และคณะ)(26 พ.ค. 58-1 ก.ค. 63) 

3) องคประกอบสูตรเซรามิกมวลเบาจากเถาลอยอลูมินัมที่ขึ้นรูปโดย

การอัดวัตถุดิบผสมดวยแรงดันสูง (ผศ.ดร.ภัทร และคณะ)(12 พ.ย. 

58-1 ก.ค. 63) 

4) เครื่องสุมตัวเลขดวยพลังงานลม (อ.ดร.นฤทธิ์)(12 ก.พ. 61-22 พ.ย. 

65) 

28. จํานวนผลงานตีพิมพ   มหาวิทยาลยั   แผน 10 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 1) University of Tokyo-23 

เผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

มหาวิทยาลัยที่อยูใน QS 

Top 500 ในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI (ผลงาน

ป 2015-2019,  

QS Top 500 ในป 2019) 

     ผล 20      

 

  2) Northwestern University-34 

3) Kyoto University-35 

4) The University of Sydney-42 

5) University of Bristol-51 

6) University of Nottingham-82 

7) University of Leeds-93 

8) University of California, Davis-100 

9) Nagoya University-111 

10) Hokkaido University-128 

11) Lancaster University-131 

12) Newcastle University, United Kingdom-141 

13) Universiti Putra Malaysia-202 

14) Universiti Sains Malaysia-207 

15) Western University-214 

16) Chulalongkorn University-271 

17) Mahidol University-380 

18) Aston University-381 

19) Tianjin University-443 

20) Oregon State University-450 

 

 

            
 

   



14 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

29. จํานวนผลงานตีพิมพ   ผลงาน   แผน 20 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 3 

เผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

มหาวิทยาลัยที่อยูใน QS 

Top 500 ในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

(ผลงานป 2019, QS Top 

500 ในป 2019) 

     ผล 16  3 1 1   11  1) Soft and highly responsive multi- walled carbon 

nanotube/pullulan hydrogel composites as electroactive 

materials (Chulalongkorn University)(ผศ.ดร.วันชัย) 

2) Highly Porous Ce-W TiO2 free-Standing Electrospun 

Catalytic Membranes for Efficient de-Nox via Ammonia 

Selective Catalytic Reduction (Northwestern University)    

(ผศ.ดร.บุศรินทร) 

3) Corrosion behavior of Ti-Cr-N coatings on tool steel 

substrates prepared using DC magnetron sputtering at low 

growth temperatures (Chulalongkorn University)(ผศ.ดร.นิติ) 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 1 

4) Ethanol Precipitation of Mannooligosaccharides from 

Subcritical Water-Treated Coconut Meal Hydrolysate 

(Kyoto University)(รศ.ดร.ปราโมทย) 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

5) Conversion of Cassava Leaf to Bioavailable, High-Protein 

Yeast Cell Biomass (University of California, Davis)              
(อ.ดร.นาฏระพี) 

ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี11 

6) Synthesis of Cu/TiO2 catalysts by reactive magnetron 

sputtering deposition and its application for photocatalytic 

reduction of CO2 and H2O to CH4 (Chulalongkorn 

University)   (ผศ.ดร.โอกร) 

7) Liquid−Liquid Phase Equilibria of Aqueous Biphasic 

Systems Based on Glycerol Formal: Application on 

Tetracycline Recovery from Water (Chulalongkorn 

University, Lancaster University, Aston University)(ผศ.ดร.    

วรพล) 

8) Simple and effective technology for sustainable biodiesel 

production using high-power household fruit blender 

(Chulalongkorn University)(ผศ.ดร.วรพล) 

 

 



15 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

9) Impact of various microalgal- wastewater bacterial 

populations on municipal bioremediation and its energy 

feasibility for lipid-based biofuel production (University of 

Nottingham)(ผศ.ดร.วรพล) 

10) Influence of CaO precursor on CO2 capture performance 

and sorption-enhanced steam ethanol reforming 

(Chulalongkorn University)(ผศ.ดร.วรพล) 

11) Catalytic hydrotreatment of pyrolysis-oil with bimetallic    
Ni-Cu catalysts supported by several mono-oxide and 

mixed-oxide materials (Mahidol University)(ผศ.ดร.วรพล) 

12) Photocatalytic Liquid-Phase Selective Hydrogenation of      

3-Nitrostyrene to 3-vinylaniline of Various Treated-

TiO2 Without Use of Reducing Gas (Chulalongkorn 

University)(ผศ.ดร.โอกร) 

13) Impact of Oxygen Vacancy on the Photocatalytic 

Selective Hydrogenation of 3-Nitrostyrene via 

Calcination of TiO2 (Chulalongkorn University)(ผศ.ดร.        

โอกร)(proceeding) 

14) Reactive Magnetron Sputter Deposition of Copper on 

TiO2 Support for Photoreduction of CO2 to CH4 

(Chulalongkorn University)(ผศ.ดร.โอกร) 

15) Hydrogen Production via Chemical Looping Steam 

Reforming of Ethanol: Effect of Ce and La on Ni-based 

Oxygen Carrier Performance (Chulalongkorn University)      

(ผศ.ดร.วรพล)(proceeding) 

16) Effect of Water Content in Waste Cooking Oil on 

Biodiesel Production via Ester-transesterification in a 

Single Reactive Distillation (Chulalongkorn University) 

(ผศ.ดร.วรพล)(proceeding) 

30. จํานวนผลงานตีพิมพ   หนวยงาน   แผน 2 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 1) Thai Edible Oil Co. 

เผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฏในฐาน 

ขอมูล Scopus หรือ ISI 

(ผลงานป 2015-2019) 

     ผล 13         2) Blentech Corporation 

3) Healthy Foods Co. Ltd. 

4) Thailand National Science and Technology Development 

Agency 

5) Karlsruhe Institute of Technology 



16 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

6) PTT Public Company Limited 

7) Smooth International Co 

8) Hydrocarbon Solutions Thailand Company Limited 

9) Lam Soon Thailand PCL 

10) Electricity Generating Authority of Thailand 

11) ETH Zürich 

12) Thailand Government Pharmaceutical Organization 

13) Oak Ridge National Laboratory 

31. จํานวนผลงานตีพิมพ   ผลงาน   แผน 1 รวบรวม ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมลู ใหขอมูล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 3 

เผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฏในฐาน 

ขอมูล Scopus หรือ ISI 

(ผลงานป 2019) 

     ผล 3   3      1) Rheology and structure of oleogelled water-in-oil 

emulsions containing dispersed aqueous droplets as 

inactive fillers (Thai Edible Oil Co.)(รศ.ดร.โสภาค) 

2) Microstructure and rheology of oleogel-stabilized water-in-

oil emulsions containing crystal-stabilized droplets as 

active fillers (Thai Edible Oil Co.)(รศ.ดร.โสภาค) 

3) Impact of Novel Far-Infrared Frying Technique on Quality 

Aspects of Chicken Nuggets and Frying Medium (Healthy 

Foods Co.Ltd.)(ผศ.ดร.บัณฑิต) 

ยุทธศาสตรท่ี 2    ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อแกปญหาของ

ชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

เปาประสงคท่ี 2  เปนท่ีพึ่งพิงของชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ใน 9 ดาน 

มาตรการท่ี 1  พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย 

32. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตอ   คะแนน   แผน 5 รวบรวม 5 5 5 5 5 5 5 - จํานวนบุคลากรทั้งหมด 111 

อาจารย ตามเกณฑสาขา

ของ สกอ ดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 

บาท/คน 

     ผล 5  3.25 5 1 1.40 0.11 5 0.18 1)วิทยาการฯ 18  2)อาหาร 14  3)ชีวภาพ 17  4)อุตสาหการฯ 17   

5) เครื่องกล 21  6)วิศวกรรมเคมี 11  7)ไฟฟา 13 

- จํานวนเงนิทุนวิจัย 29,452,128.49 :   ภายใน 2,933,527.75 

ภายนอก 26,518,600.74 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 2,779,595.38 :    

33. จํานวนเงนิทุนวิจัย   แสนบาท   แผน 2.2 รวบรวม 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ภายใน 340,416.67  ภายนอก 2,439,178.71 

เฉลี่ยตออาจารย      ผล 265,334.49  154,421.97 1,411,160.58 43,852.12 61,470.59 4,761.90  231,221.21 7,932.69 1) การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัตถุดบิและวัสดเุหลือใชทางการเกษตร       

(รศ.มาณพ, ผศ.ดร.บุศรินทร)(สกว. 468,750) 

2) การใชประโยชนจากกากกาแฟเพื่อผลิตสารดวยอนุมูลอิสระและวัสดุ   

คอมโพสิต    สีเขียว (ผศ.ดร.ศุภกิจ)(สกว. 138,838.33) 



17 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

3) ผลกระทบของไมโครพลาสติกจําลองตอเซลลคนภายใต แผนงานวิจัย     

ทาทายไทย : ทะเลไทยไรขยะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ม.

เกษตรศาสตร(ผศ.ดร.ศุภกิจ)(ม.เกษตรศาสตร 66,666.67) 

4) การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสโดยการบูรณาการอัตลักษณเชิง

วัฒนธรรมทองถ่ินและเหตุการณรวมสมัย (ผศ.ดร.นติิ)(แผนดิน 

60,416.67) 

5) การใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบราโดมในการ

ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยอบแหง (อ.ดร.ศราวุธ)(วช. 298,000) 

6) ฟลมจากพอลิเมอรผสมระหวางพอลิเอทลิีนและพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-

โค-เทเรฟทาเรตสําหรับการประยุกตใชงานดานการเกษตร (ผศ.ดร.

สุดศิริ)(แผนดิน 120,000) 

7) การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทเพื่อ

ใชสําหรับยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(แผนดิน 

160,000) 

8) การเตรียมพอลิเอสเตอรที่ไมอิ่มตัวจากขวด PET ที่ผานการใชแลว        

(ผศ.ดร.จันทรฉาย, ผศ.ดร.สุดศิริ)(เอกชน 676,666.67) 

9) การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมยานเยาวราช (ผศ.ดร.ศุภกิจ)

(สกว. 141,176.47) 

10) การเตรียมและการพิสูจนเอกลักลักษณของฟลมเสริมองคประกอบ

พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทลิีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท สําหรับยืด

อายุการเก็บรักษาผลไม (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 26,825) 

11) การศึกษาและการเตรียมฟลมพอลิเมอรผสมของพอลิแลคติกแอซิด

และพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีการเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสําหรับ

การยืดอายุเห็ด (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 27,000) 

12) การศึกษาขนาด ปริมาณ และชนิดของไมโครพลาสติกตลอด

กระบวนการผลิตน้ําประปา (ผศ.ดร.ศุภกิจ)(การประปานครหลวง 

389,255.57) 

13) Green Biomimetic Approach for Preparation of Silver 

Nanoparticles Derived from Aqueous Extract of Water 

Hyacinth and Mint Leaves for Colorimetic Sensing of 

Heavy Metal Ions (รศ.มาณพ)(ศูนยความเปนเลิศดาน

เทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสด ุ206,000)  

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 22,578,569.26 :   ภายใน 770,833.33 

ภายนอก 21,807,735.93 



18 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

14) การแทนที่น้ําตาลซูโครสดวยน้ําตาลแอกอฮอลในผลิตภัณฑเบเกอรี่

เพื่อสุขภาพ (อ.ดร.สินี)(สวทช. 62,500) 

15) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานเศรษฐกิจ (Spearhead 

research and innovation program) ป 2562 (รศ.ดร.โสภาค)

(สกว. 352,355.56) 

16) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลไซโคสโดยใชเทคนิค

ของไหลก่ึงวิกฤต (รศ.ดร.ปราโมทย)(แผนดิน 320,833.33) 

17) สนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรดวยระบบ

อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมสําหรับพื้นที่

พระราชดําร ิ(ผศ.ดร.บุศรากรณ)(กรม พลง. 12,772,602.67) 

18) การสงเสริมการใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบ

ลาโดมในการแปรรูปผลไมอบแหงและขาวฮาง (ผศ.ดร.บุศรากรณ)     

(วช. 896,500) 

19) การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการใชน้ําตาล

ไซโคสในผลไมแชอิ่มอบแหงเพ่ือเพ่ิมมูลคา (ผศ.ดร.บุศรากรณ)

(แผนดิน 450,000) 

20) ชุมชนเขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรมดานการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

หรือพาราโบลาโดม (ผศ.ดร.บุศรากรณ)(วช. 1,600,000) 

21) การใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบราโดมในการ

ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยอบแหง (ผศ.ดร.บุศรากรณ, ผศ.ดร.

ปราโมทย)(วช. 596,000) 

22) ผลักดนัใหรางจืดสามารถข้ึนทะเบียนเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารได 

(ผศ.ดร.สุเชษฐ)(ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุร ี5,527,777.78) 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 745,486.11 :   ภายใน 445,486.11  

ภายนอก 300,000 

23) ชุดโครงการเรื่อง การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑจากกลวยไม (ผศ.ดร.สิริพร)(แผนดิน 5,902.78) 

24) การศึกษาการใชอนุภาคเงนินาโนที่ผลิตโดยวิธีทางชีวภาพเปนสาร

ฆาเชื้อจุลินทรียสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกลวยไม จากชุด

โครงการเรื่อง การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑจากกลวยไม (ผศ.ดร.สิริพร)(แผนดิน 89,583.33) 

25) การปรับปรุงเอนไซมฟลาวินโมโนออกซิจีเนสสําหรับการยอยสลาย

ทางชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ (อ.ดร.ภาณุ)(สกอ.สกว. 300,000) 



19 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

26) การผลิตแผนฟลมบรรจุภัณฑแอคทีฟ จากแบคทีเรียลเซลลูโลสที่

ผลิตจากน้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแปง (รศ.ดร.พิมพ

ชนก)(แผนดิน 160,000) 

27) การแยกและการคัดเลือกจุลินทรียที่สามารถผลิตพอลิเมอรชีวภาพ : 

แบคทีเรียลเซลลูโลส จากน้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภท

แปง (รศ.ดร.พิมพชนก)(แผนดนิ 190,000) 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 1,044,999.99 :    

ภายใน 1,044,999.99  ภายนอก – 

28) การศึกษาและวิเคราะหตลาดอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องจักรสําหรับ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและยาภายใตแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศไทย 4.0 (ผศ.จันทรเพ็ญ)(แผนดิน 130,000) 

29) นวัตกรรมการออกแบบแผนงานตัดสําหรับการตัดโลหะแผนโดยใช

ข้ันตอนวิธีการคนหาความโนมถวง กรณีศึกษา ผูผลิตเครื่องจักร

สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา (ผศ.ดร.ชูศักด์ิ)(แผนดนิ 

170,000) 

30) ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการคงคลังวัตถุดิบภายใต

ความไมแนนอนของราคาวัตถุดิบและความตองการสินคาดวย

โครงขายประสาทเทียม กรณีศึกษา ผลิตเครื่องจักรสําหรับ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ ยาแหงหนึ่ง (อ.ธนาธร)(แผนดิน 

170,000) 

31) การจัดการปญหาการมอบหมายงานติดตั้งและบริการหลังการขาย 

กรณีศึกษา บริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟาภายในบานแหงหนึ่ง           

(ผศ.ดร.ชูศักดิ์)(กองทุน 25,000) 

32) การใชระบบตนทุนกิจกรรมเพ่ือวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท 

ผลิตอุปกรณการแพทย (อ.ดร.สิทธิชัย)(กองทุน 50,000) 

33) การจัดตารางการสั่งซื้อยาในโรงพยาบาลรัฐ กรณีศึกษา : 

โรงพยาบาล   สิรินธร (ผศ.จันทรเพ็ญ)(กองทุน 62,500) 

34) การประเมินกลยุทธการหยิบสินคาตามคําสั่งซื้อและนโยบายการ

จัดเสนทางเดินดวยการจําลองสถานการณ : กรณีศึกษาคลังสินคา

แฟชั่นกีฬา (ผศ.ดร.สุจินต)(กองทุน 83,333.33) 

35) การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสําหรบัพยากรณมลพิษทาง

อากาศ (ผศ.ดร.ศรีรักษ)(กองทุน 83,333.33) 

36) นวัตกรรมแผนการทําใหเปนจํานวนวิยุตสําหรับปญหาการหาคา

เหมาะที่สุดเชิงการจัด (ผศ.ดร.ชูศักด์ิ)(กองทุน 104,166.67) 



20 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

37) การศึกษาเชิงลึกของตนทุนขนสงในธุรกิจขนสงทางถนน

ภายในประเทศ (ผศ.ดร.ชูศักด์ิ)(กองทุน 83,333.33) 

38) การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีปวนและกาวกระโดดตอวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการภายใตบริบทประเทศไทย 4.0 (ผศ.ดร.ชูศักดิ์)

(กองทุน 83,333.33) 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 100,000 :   ภายใน 100,000  ภายนอก - 

39) การศึกษาทดลองการไหลและการถายเทความรอนในทอกลมวย

แผนใบบดิ (ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ)(กองทุน 100000) 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 2,543,433.32 :   ภายใน 128,666.65             

ภายนอก 2,414,766.67 

40) การแยกทองคําออกจากน้ําทิ้งอุตสาหกรรมโดยใชเย่ือแผนเหลวที่

พยุงดวยเสนใยกลวงและสังเคราะหเปนทองคําระดับนาโน (รศ.ดร.

ประกร)(496,400(สกว.-484,400, รายได 12,000)) 

41) ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเมทิลเอสเทอรจาก

ปาลม (ผศ.ดร.วรพล)(496,400(สกว. 484,400, เอกชน 12,000)) 

42) การปรับปรุงสมบัติไบโอดีเซลโดยกระบวนการไฮโดรจิเนชัน

บางสวนของแฟตต้ีแอวิดเมทิลเอสเทอร (ผศ.ดร.วรพล)(สกว. 

476,400) 

43) การพัฒนาวิธีการจัดเก็บเพื่อควบคุมคุณภาพเอทานอล (ผศ.ดร.   

วรพล)(83,666.67(สกว. 75,333.33, เอกชน 8,333.33)) 

44) การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม 

ตวัทําลาย (ผศ.ดร.วรพล)(511,400(สกว. 471,400, เอกชน 

40,000)) 

45) การใชประโยชนชีวมวลเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันโดยใช

กระบวนการไฮโดรเทอรมอลคารบอไนเซชั่น (ผศ.ดร.วีรวัฒน)

(กองทุน 23,333.33) 

46) การพัฒนาอนุภาคทังสเตนออกไซดเพ่ือใชในการกําจัดสารปราบ

ศัตรูพืช (อ.ดร.มัทรี)(กองทุน 23,333.33) 

47) การสกัดลูทีนจากดอกดาวเรืองโดยใชน้ํามันพืช (รศ.ดร.ประกร)

(กองทุน 23,333.33) 

48) การศึกษาการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากการใชตัวเรงปฏิกิริยาซีเรียม

ออกไซดจากแรหายาก (อ.ดร.สุนทร)(กองทุน 23,333.33) 

 

 



21 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

49) ตวัเรงปฏิกิริยาแบบใชแสงรวมทังสเตนไตรออกไซดและ

สตรอนเทียมไททาเนียมไตรออกไซดที่เจือเหล็กเพื่อการสลาย          

เมทิลออเรนดวยปฏิกิริยาการเรงแบบใชแสง (ผศ.ดร.ธรวิภา)

(กองทุน 23,333.33) 

50) การสังเคราะหซีเรียมออกไซดดวยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชัน               

แอพรอนสําหรับเปนตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติก 

(อ.ดร.สุนทร)(สวทช. 62,500) 

51) การเปลี่ยนมีเทนเปนเมทานอลโดยตรงแบบข้ันตอนดวยตัวเรง

ปฏิกิรยิาทองแดง-มอรดีไนตสงเสริมดวยซีเรียมและตวัเรงปฏิกิริยา

ทองแดงซีเรียสังเคราะหดวยการเผาไหมสารละลาย (อ.ดร.ณชัพล)

(สกว. สกอ.300,000) 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 103,125 :    ภายใน 103,125  ภายนอก - 

52) ชุดจําลองคุณลักษณะของกังหันลมดวยการควบคุมมอเตอร

เหนี่ยวนํา 3 เฟส   (อ.ชัยวุฒ)(กองทุน 37,500) 

53) ระบบวัดปริมาณหยดน้ําเกลือ (อ.ดร.จิรัฏฐ)(กองทุน 28,125) 

54) การเรียนรูเชิงปญหา (Problem-based learning) โดยใชชุด       

สาธิตการใชงานเซ็นเซอรแบบตาง ๆ ในระบบสมองกลฝงตัว        

(อ.ดร.จิรัฏฐ)(คก.นวัตกรรมการเรียนการสอน มศก. 37,500) 

34. จํานวนผลงานตีพิมพ   ผลงาน   แผน 80 รวบรวม 12 12 12 12 12 12 12 Journal 61 

เผยแพรในวารสารที ่      ผล 102  27 15 16 2 15 16 9 วิทยาการฯ 16 

ปรากฏ ในฐานขอมูล         Journal 16 15 10 1 7 11 1 1) A case study of recycled poly(Lactic Acid) contaminated           

Scopus หรือ ISI    

(รวม proceeding หรือ

บทคัดยอ) 

       Proceeding 11 - 6 1 8 7 8 with petroleum-based thermoplastics used in packaging 

application (ผศ.ดร.ปาเจรา, รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

2) Curcumin modified titanium dioxide nanotubes with  

35. จํานวนผลงานตีพิมพ   ผลงาน   แผน 60 รวบรวม 12 12 12 12 12 12 12 enhanced Visible light photocatalytic performance  

เผยแพรในวารสารที ่      ผล 106  27 16 16 2 15 21 9 (อ.ดร.นฤทธิ์) 

ปรากฏในฐานขอมูล         Journal 16 16 10 1 7 14 1 3) Dynamic vulcanization of NR/PCL blends: Effect of rotor   

Scopus หรือISI   (รวม 

proceeding หรือ

บทคัดยอ) 

       Proceeding 11 - 6 1 8 7 8 Speed on morphology, tensile properties and tension Set                  

(ผศ.ดร.จันทรฉาย) 

4) Highly porous Ce-W-TiO2 free-standing electrospun  

                catalytic membranes for efficient de-NOx via ammonia 

selective catalytic reduction (ผศ.ดร.บุศรินทร) 

5) Physical properties and microstructures of ceramics 

fabricated from Mae Moh lignite bottom ash (ผศ.ดร.ภัทร) 



22 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

6) Poly(Butylene Succinate) and recycled poly(Ethylene 

Terephthalate) blends adding GMA as compatibilizer: 

Mechanical properties and chemical resistance to 

household chemicals (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

7) Preparation and properties of composite films from 

poly(Butylene Succinate), Poly(Butylene Adipate-co-

Terephthalate) and zeolite (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

8) Properties of Agricultural Films Prepared from 

Biodegradable Poly(Butylene Succinate) Adding Natural 

Sorbent and Fertilizer (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

9) Soft and highly responsive multi-walled carbon nanotube/ 

pullulan hydrogel composites as electroactive materials      

(ผศ.ดร.วันชัย) 

10) The synthesis of 2D CH3 NH3 PbI3 perovskite films with 

tunable bandgaps by solution deposition route (ผศ.ดร.

วรดา, รศ.อาชาไนย) 

11) Development of PLA/EVA reactive blends for heat-

shrinkable film (ผศ.ดร.ศุภกิจ) 

12) Corrosion behavior of Ti-Cr-N coatings on tool steel 

substrates prepared using DC magnetron sputtering at 

low growth temperatures (ผศ.ดร.นิติ)(ISI) 

13) Effects of mixed halide ions incorporation on 

ch3nh3pb(I,br)3-x(scn)x perovskite films via solution 

deposition route (ผศ.ดร.วรดา, รศ.อาชาไนย) 

14) Development of breathable films from blends of low-

density polyethylene and thermoplastic polyester 

elastomer (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

15) Preparation and properties of polylactide reinforced 

with eggshell modified with different fatty acids (ผศ.ดร.

พูนทรัพย, อ.ดร.อํานาจ) 

16) The Enhancement of Photoanode Efficiency in Dye-

Sensitized Solar Cells with TiO2/Graphene 

Nanocomposite (ผศ.ดร.วรดา, รศ.อาชาไนย)(ISI) 

 



23 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อาหาร 16 

17) Crystallisation of palm olein under the influence of 

sucrose esters (รศ.ดร.โสภาค) 

18) Emulsifying properties of conjugates formed between 

whey protein isolate and subcritical-water hydrolyzed 

pectin (รศ.ดร.ปราโมทย) 

19) Ethanol Precipitation of Mannooligosaccharides from 

Subcritical Water-Treated Coconut Meal Hydrolysate           

(รศ.ดร.ปราโมทย) 

20) Impact of novel far-infrared frying technique on quality 

aspects of chicken nuggets and frying medium (ผศ.ดร.

บัณฑิต) 

21) Improvement of texture and gel stability of restructured 

frozen mango pulp by using xanthan gum and locust 

bean gum (ผศ.ดร.ประสงค) 

22) Influence of drying conditions on colour, betacyanin 

content and antioxidant capacities in dried red-fleshed 

dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) (ผศ.ดร.บุศรากรณ,    

รศ.ดร.ปราโมทย) 

23) Microstructure and rheology of oleogel-stabilized water-

in-oil emulsions containing crystal-stabilized droplets as 

active fillers (รศ.ดร.โสภาค) 

24) Physical and chemical properties, antioxidant capacity, 

and total phenolic content of xyloglucan component in 

tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using 

subcritical water (รศ.ดร.ปราโมทย) 

25) Potential protein and biodiesel sources from black 

soldier fly larvae: Insights of larval harvesting instar and 

fermented feeding medium (ผศ.ดร.อรุณศรี, ผศ.ดร.วรพล) 

26) Rheology and structure of oleogelled water-in-oil 

emulsions containing dispersed aqueous droplets as 

inactive fillers (รศ.ดร.โสภาค) 

27) Computer vision system (CVS) for color and surface oil 

measurements of durian chips during post-frying            
(ผศ.ดร.บัณฑิต)(ISI) 



24 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

28) Can the Image Processing Technique Be Potentially Used 

to Evaluate Quality of Frying Oil? (ผศ.ดร.บัณฑิต)(ISI) 

29) Mass estimation of mango fruits (Mangifera indica L., cv. 

‘Nam Dokmai’) by linking image processing and artificial 

neural network (ผศ.ดร.บุศรากรณ) 

30) Oleogelation of emulsified oil delays in vitro intestinal 

lipid digestion (รศ.ดร.โสภาค)(ISI) 

31) Effects of temperature on the main intermediates and 

products of the maillard reaction in a chicken breast 

meat model system (ผศ.ดร.สุเชษฐ) 

32) Application of oil replenishment and mixed adsorbents 

technology to enhance the shelf life of frying oil used in 

chicken drumsticks processing (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

ชีวภาพ 10 

33) Conversion of cassava leaf to bioavailable, high-protein 

yeast cell biomass (อ.ดร.นาฏระพี) 

34) Effects of fertiliser ratio and chitosan on inflorescence 

quality and display life of a Mokara hybrid (ผศ.ดร.                 

บุษราภรณ) 

35) Effects of known and unknown molecular mass chitosan 

products on plantlet development of Dendrobium and 

Cattleya hybrids (ผศ.ดร.บุษราภรณ) 

36) Effects of Multiple Freeze–Thaw Cycles on Biochemical 

and Physical Quality Changes of White Shrimp (Penaeus 

vannamei) Treated with Lysine and Sodium Bicarbonate 

(ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

37) Pasting properties of cassava starch modified by heat-

moisture treatment under acidic and alkaline pH 

environments (ผศ.ดร.จุรีรัตน)  

38) Transformation of rice bran into single-cell protein, 

extracted protein, soluble and insoluble dietary fiber, 

and minerals (รศ.ดร.สุวัฒนา) 

39) Identification of a Hotspot Residue for Improving the 

Thermostability of a Flavin-Dependent Monooxygenase        

(อ.ดร.ภาณุ) 



25 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

40) Effect of ph on the environmentally friendly fabrication 

of silver nanoparticles using rambutan peel extract           

(ผศ.ดร.สิริพร. ผศ.ดร.นิติ) 

41) Production and characterization of bacterial cellulose 

from rice washing drainage (Rwd) by komagataeibacter 

nataicola li1 (รศ.ดร.พิมพชนก) 

42) Post-harvest shelf life extension of mango using 

chitosan and carboxymethyl cellulose-based coatings 

(อ.ดร.วนิดา) 

อุตสาหการฯ 1 

43) An improved gravitational coefficient function for 

enhancing gravitational search algorithm's performance 

(อ.ธนาธร, ผศ.ดร.ชูศักดิ์) 

เครื่องกล 7 

44) A design of decision making-assisted software using 

fuzzy logic technique: a case study of solar cell 

investment project (รศ.ดร.สาโรช) 

45) Conflict management techniques which affect future 

co-operation and task accomplishment in Thailand 

automotive industry (อ.ดร.เดชาพันธ, อ.ดร.จันทนา) 

46) A life cycle assessment study of pre-stressed concrete 

poles in Thailand (ผศ.ดร.ปรเมศร)(ISI) 

47) Experimental investigation and prediction of heat transfer 

in a swirling fluidized-bed combustor (รศ.ดร.กษมา) 

48) Experimental study and empirical modeling of CO and 

NO  behaviors in a fluidized-bed combustor firing 

pelletized biomass fuels (ผศ.ดร.ปรเมศร)(ISI) 

49) Effects of sorting schemes on the most cost-effective 

number of energy conservation measures (ผศ.ดร.ทสพล) 

50) Quality properties and pyrolysis characteristics of 

cassava rhizome pellets produced by alternating 

between pelletizing and torrefaction (Article)(ผศ.ดร.         

นิติพงศ) 

 



26 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

วิศวกรรมเคม ี14 

51) Catalytic activity of trimetallic sulfided Re-Ni-Mo/Γ-

Al2O3 toward deoxygenation of palm feedstocks (ผศ.ดร.

วรพล)  

52) Catalytic hydrotreatment of pyrolysis-oil with bimetallic 

Ni-Cu catalysts supported by several mono-oxide and 

mixed-oxide materials (ผศ.ดร.วรพล) 

53) Impact of various microalgal-bacterial populations on 

municipal wastewater bioremediation and its energy 

feasibility for lipid-based biofuel production (ผศ.ดร.วรพล) 

54) Influence of CaO precursor on CO2 capture performance 

and sorption-enhanced steam ethanol reforming (ผศ.ดร.

วรพล) 

55) Liquid-Liquid Phase Equilibria of Aqueous Biphasic 

Systems Based on Glycerol Formal: Application on 

Tetracycline Recovery from Water (ผศ.ดร.วรพล) 

56) Morphology and mechanical properties of poly(Lactic 

acid) with propylene-ethylene copolymer and                

α-cellulose (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 

57) Morphology and properties of poly(Lactic acid)/ethylene-

octene copolymer nanocomposites (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 

58) Photocatalytic liquid-phase selective hydrogenation of                

3-nitrostyrene to 3-vinylaniline of various treated-

TiO2 without use of reducing gas (ผศ.ดร.โอกร) 

59) Prediction of mechanical properties of polymer 

materials using extreme gradient boosting on high 

molecular weight polymers (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 

60) Simple and effective technology for sustainable 

biodiesel production using high-power household fruit 

blender (ผศ.ดร.วรพล) 

61) Synthesis of Cu/TiO2 catalysts by reactive magnetron 

sputtering deposition and its application for 

photocatalytic reduction of CO2 and H2O to CH4 (ผศ.ดร.

โอกร) 



27 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

62) Techno-economic analysis of biodiesel production from 

waste cooking oil using supercritical and subcritical 

processes (ผศ.ดร.วีรยุทธ) 

63) Morphology, mechanical and thermal properties of 

poly(Lactic acid)/propylene-ethylene 

copolymer/cellulose composites (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 

64) Improvement of poly(Lactic acid) properties by using 

acrylonitrile-butadiene rubber and polyethylene-g-

maleic anhydride (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 

ไฟฟา 1 

65) Low-voltage low-pass and band-pass elliptic filters 

based on log-domain approach suitable for biosensors. 

(อ.ดร.ณฐัพงศ) 

Proceeding 41 

วิทยาการฯ 11+1 

66) Bond strength of laminated films between poly(lactic 

acid) based cast films and metalized cast 

polypropylene films (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

67) Copolycarbonate Derived from Carbon Dioxide as 

Toughness Improvement for Poly (lactic acid) (ผศ.ดร.        

ศุภกิจ) 

68) Development of Nano TiO2 Coated Cement Surface 

Degradation Properties by the Photocatalytic (ผศ.ดร.ภัทร) 

69) Effect of sisal fiber on flexural and impact properties of 

PMMA-b-PU composites (ผศ.ดร.พูนทรัพย) 

70) Effects of dicumyl peroxide on cell formation of 

biopolymer blend-activated carbon composite foams 

(ผศ.ดร.พูนทรัพย) 

71) Effects of poly(lactic acid) and polybutylene succinate 

ratios on properties of composite foams containing 

activated carbons (ผศ.ดร.พูนทรัพย) 

72) Fabrication of lightweight foam glasses for thermal 

insulation applications (ผศ.ดร.ภัทร) 

73) Yellow ceramic pigments from amorphous nanosized 

oxides using rice husk and zircon (ผศ.ดร.นิติ) 



28 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

74) Mechanical and thermal properties of blends between 

poly(butylene succinate) and polyamide 12 (รศ.ดร.                 

ณัฐกาญจน, ผศ.ดร.ปาเจรา) 

75) Preparation and properties of silane-treated banana 

fiber/poly(lactic acid) biocomposites (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ,          

ผศ.ดร.บุศรินทร, รศ.มาณพ) 

76) The fabrication of graphene-polypyrrole composite for 

application with dye-sensitized solar cells (ผศ.ดร.วรดา,        

รศ.อาชาไนย) 

ชีวภาพ 6 

77) Comparison of 2-acetyl-1-pyrroline production between 

Aspergillus awamori and Aspergillus oryzae (ผศ.ดร.              

จุรีรัตน) 

78) Production of vinegar from organic broken rice noodles        

(ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

79) Product development of dried noodle from wheat flour 

and riceberry rice flour by extrusion (ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

80) Effect of freshness and salt on quality of white shrimp         

(ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

81) Effect of culture conditions and medium compositions 

on kojic acid production by Aspergillus oryzae ATCC 

10124 (ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

82) Effect of barrel temperatures and starch type on some 

properties of extruded glass noodles (ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

อุตสาหการฯ 1 

83) An Economical Approach for Disassembly Sequence 

Planning (ผศ.ดร.ชูศักดิ์) 

เครื่องกล 8 

84) Applications of optical fiber sensor technology for 

prioritized industry in Thailand development strategy: A 

review (รศ.ดร.สาโรช) 

85) Fiber Optic Sensor Applications for Vital Signs Monitoring:       

A Review (รศ.ดร.สาโรช) 

86) The Financially Optimum Level for a Green Office 

Building: LEED v4 vs LEED 2009 (ผศ.ดร.วิชุดา, ผศ.ดร.ทสพล) 



29 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

87) Influence Factors for Purchasing Industrial Instrument 

Products: A Case Study of Companies in an Industrial 

Estate (อ.ดร.เดชาพันธ) 

88) A feasibility study of continuous stirred tank reactor 

(CSTR) biogas network from water hyacinth at Hin Moon, 

Bang Len, Nakhon Pathom Province (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์          

ผศ.นพพงศ ผศ.พงษศิริ) 

89) Feasibility study of an electric shuttle bus in silpakorn 

university, sanam chandra palace campus (ผศ.นพพงศ,        

ผศ.ดร.ธีระศักดิ,์ ผศ.พงษศิริ) 

90) Feasibility analysis of investment cost for medical 

equipment business via E-commerce system (รศ.ดร.

สาโรช) 

91) Willingness-to-pay of students for a green apartment 

building (ผศ.ดร.ทสพล) 

วิศวกรรมเคม ี7 

92) Effect of Water Content in Waste Cooking Oil on 

Biodiesel Production via Ester-transesterification in a 

Single Reactive Distillation (ผศ.ดร.วรพล) 

93) Hydrogen Production via Chemical Looping Steam 

Reforming of Ethanol: Effect of Ce and la on Ni-based 

Oxygen Carrier Performance (ผศ.ดร.วรพล) 

94) Impact of Oxygen Vacancy on the Photocatalytic 

Selective Hydrogenation of 3-Nitrostyrene via 

Calcination of TiO2 (ผศ.ดร.โอกร) 

95) Reactive Magnetron Sputter Deposition of Copper on 

TiO2 Support for Photoreduction of CO2 to CH4 (ผศ.ดร.        

โอกร) 

96) An application of convolutional neural network-long 

short-term memory model for service demand 

forecasting (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 

97) A comparison of efficiency improvement for long short-

term memory model using convolutional operations 

and convolutional neural network (ผศ.ดร.ศิริรัตน) 



30 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

98) Effects of plastic film in a loosed powder form of 

sample preparation on elemental analysis by portable 

X-ray fluorescence spectrometer (ผศ.ดร.วีรวัฒน) 

ไฟฟา 8 

99) A similarity measure of musical notes based on 

psychoacoustics of loudness and pitch perception             

(ผศ.ดร.ชูเกียรต)ิ 

100) Development of Hybrid EEG-fEMG-based Stress Levels 

Classification and Biofeedback Training System                

(ผศ.ดร.ยรรยงค) 

101) Frequency tunability of fractance device based on OTA-

C (อ.ดร.ณัฐพงศ) 

102) High-order bp filter using biquad log-domain method           

(อ.ดร.ณฐัพงศ) 

103) Hybrid EEG-fEMG based Human-Machine Interface for 

Communication and Control Applications (ผศ.ดร.ยรรยงค) 

104) A resource-limited FPGA accelerator for deep 

convolutional neural networks (ผศ.ดร.ยุทธนา) 

105) A Hyper-parameter Optimization for Deep Neural 

Network using an Island-based Genetic Algorithm (ผศ.ดร.

ยุทธนา) 

106) Simple structure OTA-C elliptic band-pass filter (อ.ดร.          

ณัฐพงศ) 

36. จํานวนผลงาน   ผลงาน   แผน 15 รวบรวม 2 3 2 1 2 3 2 วิทยาการฯ 22 

นักศึกษาในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

     ผล 45  22 8 4  2 7 2 1) A Case Study of Recycled Poly(Lactic Acid) Contaminated 

with Petroleum-Based Thermoplastics Used in Packaging 

Application (นศ.ป.ตรี) 

2) Poly(Butylene Succinate) and Recycled Poly(Ethylene 

Terephthalate) Blends Adding GMA as Compatibilizer: 

Mechanical Properties and Chemical Resistance to 

Household Chemicals (นศ.ป.โท/นศ.ป.ตรี) 

3) Erratum: Utilization of ICE exhaust gas as a heat source for 

pyrolysis of natural rubber as automobile fuel (นศ.ป.ตรี) 

4) The Synthesis of 2D CH3NH3PbI3 Perovskite Films with 

Tunable Bandgaps by Solution Deposition Route (นศ.ป.ตร)ี 



31 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

5) The Enhancement of Photoanode Efficiency in Dye-

Sensitized Solar Cells with TiO2/Graphene Nanocomposite 

(นศ.ป.ตร)ี 

6) Highly porous Ce–W–TiO2 free-standing electrospun 

catalytic membranes for efficient de-NOxvia ammonia 

selective catalytic reduction (นศ.ป.เอก) 

7) Utilization of ICE exhaust gas as a heat source for pyrolysis 

of natural rubber as automobile fuel (นศ.ป.ตรี) 

8) Yellow ceramic pigments from amorphous nanosized 

oxides using rice husk and zircon (นศ.ป.ตรี) 

9) Effects of mixed halide ions incorporation on 

ch3nh3pb(I,br)3-x(scn)x perovskite films via solution 

deposition route (นศ.ป.ตรี) 

10) Development of breathable films from blends of low-

density polyethylene and thermoplastic polyester 

elastomer (นศ.ป.ตรี) 

11) Preparation and properties of polylactide reinforced with 

eggshell modified with different fatty acids (นศ.ป.ตร)ี 

12) Properties of Agricultural Films Prepared from 

Biodegradable Poly(Butylene Succinate) Adding Natural 

Sorbent and Fertilizer (นศ.ป.โท) 

13) Preparation and properties of composite films from 

poly(Butylene Succinate), Poly(Butylene Adipate-co-

Terephthalate) and zeolite (นศ.ป.ตรี) 

14) Dynamic vulcanization of NR/PCL blends: Effect of rotor 

speed on morphology, tensile properties and tension Set 

(นศ.ป.โท) 

15) Preparation and properties of silane-treated banana 

fiber/poly(lactic acid) biocomposites (นศ.ป.โท) 

16) Bond strength of laminated films between poly(lactic 

acid) based cast films and metalized cast polypropylene 

films (นศ.ป.ตรี) 

17) Copolycarbonate Derived from Carbon Dioxide as 

Toughness Improvement for Poly (lactic acid) (นศ.ป.โท) 



32 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

18) Effects of poly(lactic acid) and polybutylene succinate 

ratios on properties of composite foams containing 

activated carbons (นศ.ป.โท) 

19) Effects of dicumyl peroxide on cell formation of 

biopolymer blendactivated carbon composite foams      

(นศ.ป.โท) 

20) Mechanical and Thermal Properties of Blends Between 

Poly(Butylene Succinate) and Polyamide 12 (นศ.ป.ตรี) 

21) Fabrication of Lightweight Foam Glasses for Thermal 

Insulation Applications (นศ.ป.ตรี) 

22) The fabrication of graphene-polypyrrole composite for 

application with dye-sensitized solar cells (นศ.ป.ตรี) 

อาหาร 8 

23) Preparation and Properties of Composite Films from 

Poly(Butylene Succinate), Poly(Butylene Adipate-co-

Terephthalate) and Zeolite (นศ.ป.ตรี) 

24) Application of oil replenishment and mixed adsorbents 

technology to enhance the shelf life of frying oil used in 

chicken drumsticks processing (นศ.ป.โท)  

25) Improvement of texture and gel stability of restructured 

frozen mango pulp by using xanthan gum and locust 

bean gum (นศ.ป.โท) 

26) Crystallisation of palm olein under the influence of 

sucrose esters (นศ.ป.เอก) 

27) Rheology and structure of oleogelled water-in-oil 

emulsions containing dispersed aqueous droplets as 

inactive fillers (นศ.ป.เอก)  

28) Microstructure and rheology of oleogel-stabilized water-

in-oil emulsions containing crystal-stabilized droplets as 

active fillers (นศ.ป.เอก) 

29) Computer vision system (CVS) for color and surface oil 

measurements of durian chips during post-frying           

(นศ.ป.ตรี) 

30) Oleogelation of emulsified oil delays in vitro intestinal 

lipid digestion(นศ.ป.เอก-จบ2/2562) 



33 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ชีวภาพ 4 

31) Effects of Know and Unknown Molecular Mass Chitosan 

Products on Plantlet Development of Dendrobium and 

Cattleya Hybrids (นศ.ป.โท/นศ.ป.ตรี) 

32) Molecular identifcation of fungi colonizing art objects in 

Thailand and their growth inhibition by local plant 

extracts (นศ.ป.เอก) 

33) Effect of ph on the environmentally friendly fabrication 

of silver nanoparticles using rambutan peel extract 

(นศ.ป.ตรี) 

34) Production and characterization of bacterial cellulose 

from rice washing drainage (Rwd) by komagataeibacter 

nataicola li1 (นศ.ป.โท-จบ2/2560) 

เครื่องกล 2 

35) A design of decision making-assisted software using 

fuzzy logic technique: a case study of solar cell 

investment project (นศ.ป.เอก) 

36) Effects of sorting schemes on the most cost-effective 

number of energy conservation measures (นศ.ป.โท-จบ

1/2561) 

วิศวกรรมเคม ี7 

37) Morphology and Properties of Poly(Lactic 

Acid)/Ethylene-Octene Copolymer Nanocomposites 

(นศ.ป.ตร)ี 

38) Morphology and Mechanical Properties of Poly(Lactic 

Acid) with Propylene-Ethylene Copolymer and ?-

Cellulose (นศ.ป.เอก/นศ.ป.ตรี) 

39) Techno-economic analysis of biodiesel production from 

waste cooking oil using supercritical and subcritical 

processes (นศ.ป.ตร)ี 

40) Liquid-Liquid Phase Equilibria of Aqueous Biphasic 

Systems Based on Glycerol Formal: Application on 

Tetracycline Recovery from Water (นศ.ป.เอก) 

 



34 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

41) Techno-economic analysis of biodiesel production from 

waste cooking oil using supercritical and subcritical 

processes (นศ.ป.ตร)ี 

42) Morphology, mechanical and thermal properties of 

poly(Lactic acid)/propylene-ethylene copolymer/cellulose 

composites (นศ.ป.ตร,ี นศ.ป.เอก) 

43) Improvement of poly(Lactic acid) properties by using 

acrylonitrile-butadiene rubber and polyethylene-g-maleic 

anhydride (นศ.ป.ตร)ี 

ไฟฟา 2 

44) Design of Graphene Annular Ring Microstrip Antenna 

Using Short-Pin Technique for 2.4 GHz Bands (นศ.ป.โท) 

45) A Hyper-parameter Optimization for Deep Neural 

Network using an Island-based Genetic Algorithm        

(นศ.ป.โท) 

37. จํานวนบทความ    ผลงาน   แผน 1 รวบรวม      1  Book chapter 1 

review article/หรือ 

Book chapter ใน

วารสารที่ปรากฏในฐาน 

ขอมูล Scopus หรือ ISI 

     ผล 1   1      1) Passion fruit. In Valorization of Fruit Processing By-Products 

(Galanakis) (ผศ.ดร.ปราโมทย) 

38. จํานวนโครงการที่   โครงการ   แผน 6 รวบรวม    40    ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 1 

ไปรวมวิจัยรวมกับ

อุตสาหกรรม 

     ผล 41  1   37  3  1) การเตรียมพอลิเอสเตอรที่ไมอิ่มตัวจากขวด PET ที่ผานการใชแลว 

(บริษัท พรีเมียรโพรดักส จํากัด (มหาชน)) 

39. จํานวนโครงการ    โครงการ   แผน 3 รวบรวม    10    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการฯ 37 

วิจัย (ตอป) รวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจ และชุมชนเพ่ือ

ขอทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก 

     ผล 41  1   37  3  2) การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบหัวรถตักโดยใชแนวคิดของลีน 

(บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)) 

3) กรอบแนวคิดกระบวนการจัดซื้อ เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วและ

ตนทุนต่ําสุด (บริษัท พรีไซซ อิเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด) 

4) การสํารวจความตองการของผูประกอบการที่ใชชิ้นสวนพลาสติกที่ข้ึน

รูปดวยวิธีการฉีด (บริษัท เค.ที.ไฮเทค จํากัด) 

5) วิเคราะหระบบการตรวจสอบคุณภาพหนังเขียว กอนรับเขา

กระบวนการฟอกยอมสี (บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จํากัด) 

6) การพัฒนาศักยภาพฐานขอมูลเพื่อติดตามจํานวนสินคาในกระบวนการ

ผลิตดวย Microsoft Access (บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จํากัด) 



35 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

7) การปรับปรุงประสทิธิภาพโรงงาน โดยการจัดวางผังโรงงาน จัดทํา

มาตรฐานการรับคืนและจัดสมสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาบริษัท 

ฟวเจอรซายจํากัด ฝายผลิตเชา ผลิตภัณฑPROP PANEL SLAB 

FORM WORK (บริษัท ฟวเจอรซายน จํากัด) 

8) การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิต (บริษัท ดีดซีี สปรอกเก็ต 

จํากัด) 

9) แนวทางการจัดวางสินคาสําเร็จรูป โดยใชแบบจําลองสถานการณ 

กรณศีึกษา บริษัทผลิตอุปกรณไฟฟาแรงสูง (บริษัท พรีไซซ อิเลคตริค 

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด) 

10) ศูนยการเรียนรู ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หลักสูตร การ

ศึกษาไลนบาลานซ (บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-พารท 

จํากัด) 

11) การเพิ่มอัตราการผลิตและลดความสูญเปลาจากกระบวนการผลติ 

stator 9G/GX (บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต-พารท จํากัด) 

12) กรณีศึกษา:การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในคลังสินคา บริษัท 

เวนด้ิงพลัส จํากัด สาขาบางพล ี(บริษัท เวนดิ้งพลัส จํากัด) 

13) การเพิ่มประสิทธิภาพและการบํารุงรักษาเชิงปองกันแขนกล 

(บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)) 

14) การเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันปรุงรส (บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส 

จํากัด มหาชน)) 

15) การเพิ่มประสิทธิภาพและการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง Sigle 

Pack และเครื่อง Multipack (บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด 

(มหาชน)) 

16) การเพิ่มปนะสิทธิภาพและการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่อง Pouch 

dispenser (บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)) 

17) แนวทางการสรางฐานระบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือแสดงผลใน

รูปแบบ Dashboard บริษัทกรณีศึกษา (บริษัท เค.ที. ไฮเทค 

จํากัด) 

18) การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปลา กรณีศึกษา บริษัท     

พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอรคส จํากัด ผลิตภัณฑ AC/DC 

Distribution Board (บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล 

เวอรคส จํากัด) 

19) การจัดทําแผนบํารุงรักษาดวยตนเองและแผนการบํารุงรักษาเชิง

ปองกัน (บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)) 



36 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

20) การปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานเครื่องจักรสายการผลิต 120 

G/D (บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม(1973) จํากัด) 

21) การประเมินความเสี่ยงในโครงการการปองกันอันตรายจากกรณี

สารไมอยูในระดับควบคุมโดยใช HAOP analysis ในการชี้บง

อันตราย (บริษัท เอเซียแปซิฟค ปโตรเคมิคอล จํากัด) 

22) การปรับปรุงคลังสินคาสําเร็จรูป สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม

กรณีศึกษา (บริษัท ไทยเฟง จํากัด) 

23) การลดเวลาและความสูญเปลาในกระบวนการประกอบหัวรถเครน 

Model K (บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)) 

24) การปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตดวยการปรับปรุงเครื่องมือชวย

ในกระบวนการบรรจุหีบหอผลิตภัณฑ PCM Model. (บริษัท มินี

แบมิตซูมิ ประเทศไทย จํากัด) 

25) วิเคราะห และเสนอแนวทางแกไขปญหาในกระบวนการลงวัตถุดิบ

ขาว กรณีศึกษา บริษัท โรงเสนหมี่ชอเฮง จํากัด (บริษัทโรงเสนหมี่ 

ชอเฮง จํากัด) 

26) การปรับปรุงประสทิธิภาพเครื่อง Auto Coding (ACD-04) (บริษัท 

มินีแบมิตซูมิ ประเทศไทย จํากัด) 

27) การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องบันทึกวีดีโอแบบตัวจับใบหนา 

(บริษัท แซนมินา-ไซซิสเทมส จํากัด) 

28) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิตใน

กระบวนการประกอบโซ (บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) 

จํากัด) 

29) การเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการตมหญาเฉากวย โดยการปรับปรุง

และออกแบบอุปกรณและเครื่องจักร (บริษัท สยามดีเสิรท จํากัด) 

30) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการแพ็ค

เนื้อเฉากวยสูญญากาศโดยการออกแบบอุปกรณและเครื่องจักร

ใหม (บริษัท สยามดีเสิรท จํากัด) 

31) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการตดั

เนื้อเฉากวยสูญญากาศโดยการออกแบบอุปกรณและเครื่องจักร

ใหม (บริษัท สยามดีเสิรท จํากัด) 

32) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการกวน

เนื้อเฉากวยสูญญากาศโดยการออกแบบอุปกรณและเครื่องจักร

ใหม (บริษัท สยามดีเสิรท จํากัด) 

33) การตรวจสอบในกระบวนการของตู Swing Rack (บริษัท พรีไซซ 

อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอรคส จํากัด) 



37 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

34) การประยุกตใชแนวทางของซิกซ ซิกมา เพื่อลดของเสียจาก

กระบวนการผลิตแฟรชไดรฟ (บริษัท แคล-คอมพ อิเล็คทรอนิคส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

35) การออกแบบเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบสินคาสินคาสเตอรหลัง 

รุน WAVE125-35T BOM SUPPLY (บริษัท ดีดีซี สปรอกเก็ต 

จํากัด) 

36) การปรับปรุงสถานีงานตรวจสอบต้ังศูนยรถยนต WAHA (Wheel 

alignment & Head lamp aiming) (บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร -      

ซีพี จํากัด) 

37) การปรับปรุงพ้ืนที่คลังสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพื้นที่

คลังสินคา (บริษัท ดีดีซี สปรอกเก็ต จํากัด) 

38) การลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องซีล

แนวนอน (บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 3 

39) ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเมทิลเอสเทอรจาก

ปาลม (บริษัท น้ํามันพืชปทุม จํากัด) 

40) การพัฒนาวิธีการจัดเก็บเพื่อควบคุมคุณภาพเอทานอล (บริษัท ฟา

ขวัญทิพย จํากัด) 

41) การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม

ตวัทําลาย ((บริษัท สุขสําราญ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด) 

40. จํานวนโครงการ    โครงการ   แผน 1 รวบรวม 1       1) รงควัตถุเซรามิกสวรรณไทย : งานสรางสรรคของเครื่องเคลือบดินเผา  

วิจัยที่มีการบูรณาการ

ความรวมมือระหวาง

คณะวิชาหรือระหวาง

มหาวิทยาลัย 

     ผล 1  1       (ผศ.ดร.นิติ รวมกับคณะมัณฑศิลป) 

41. จํานวนโครงการ   โครงการ   แผน 1 รวบรวม        1) โครงการรับฟงการบรรยายนโยบายการจัดสรรทุน บริษัท ปตท.  

เชิญแหลงทุนมาใหขอมูล      ผล 1 1        สํารวจและผลิตปโตรเลียม โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ        

ภวสันต เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 

42. จํานวนทุนที่คณะ   ทุน   แผน 1  รวบรวม         

ใหการสนับสนุนการ

จัดทําโครงราง 

     ผล           

43. จํานวนครั้งการ   ครั้ง   แผน 200 รวบรวม        ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2558-2562/ 

อางอิง (Citation) ที่

ปรากฎอยูในฐานขอมูล 

Scopus 

     ผล 484         ค.ศ. 2015-2019) ในฐานขอมูล Scopus ในป พ.ศ. 2562/ค.ศ. 2019 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2562 ไดรับการอางอิง จํานวน 19 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2561 ไดรับการอางอิง จํานวน 59 ครั้ง 



38 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2560 ไดรับการอางอิง จํานวน 142 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2559 ไดรับการอางอิง จํานวน 123 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2558 ไดรับการอางอิง จํานวน 141 ครั้ง 

44. จํานวนทีมวิจัย      แผน -          

บูรณาการตอป 

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

     ผล -          

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

มาตรการท่ี 1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย จากภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

45. จํานวนเครือขาย   เครือขาย   แผน 2   1   1   1) STISWB 

ดานการวิจัยทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 

     ผล 2         2) เครือขายการประเมินทางประสาทสัมผัสแหงประเทศไทย Thailand 

Sensory Network 

46. จํานวนผลงาน      แผน -          

สรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ 

(ไมนํามาคํานวนผลการ

ดําเนินงาน) 

     ผล -          

47. จํานวนความรวมมือ    แหง   แผน 3 รวบรวม    1 2   1) Lucerne University of Applied Scineces and Art School of  

(MOU) (รวมกับภาค 

อุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนํา

ทั้งในและตางประเทศ) 

     ผล 20         Engineering, Switzerland (1 มี.ค. 59-28 ก.พ. 64) 

2) Kyoto University, Japan (27 พ.ค. 59-26 พ.ค. 64) 

3) Kagawa University (15 มิ.ย. 59-14 ม.ิย. 64) 

4) Thanlyin Technological University, Republic of the Union 

of Myanmar (8 พ.ย. 59-7 พ.ย. 64) 

5) West Yangon Technological University, Republic of the 

Union of Myanmar (8 พ.ย. 59-7 พ.ย. 64) 

6) Yamagata University, Japan (14 มี.ค. 60-13 มี.ค. 65) 

7) Yangon Technological University, Republic of the Union of 

Myanmar (21 ส.ค. 60-20 ส.ค. 65) 

8) Kumamoto University, Japan (12 ต.ค. 61-12 ต.ค. 66) 

9) Nong Lam University, Vietnam (14 ธ.ค. 61-14 ธ.ค. 66) 

10) Yamaguchi University, Japan (9 พ.ค. 62-9 พ.ค. 67) 

11) National Institute of Technology (KOSEN) Toyota College, 

Japan (13 พ.ค. 62-13 พ.ค. 67) 



39 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

12) Chengdu University, China (29 พ.ค. 62-29 พ.ค. 67) 

13) Institute of Technology Petronas SDN.BHD., Nalaysia         

(5 ก.ย. 62-5 ก.ย. 67) 

14) Sichuan Automotive Vacotional and Techical College, 

China (5 ก.ย. 62-5 ก.ย. 67)  

15) Nanchong Vocation and Technical College, China (15 ก.ย. 

62-15 ก.ย. 67) 

16) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 

Japan (17 ก.ย. 62-17 ก.ย. 67) 

17) บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด (30 พ.ย. 61-29 พ.ย. 68) 

18) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ (30 พ.ย. 61-30 พ.ย. 66) 

19) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (17 ก.ย. 

62-17 ก.ย. 65) 

20) สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (18 พ.ย. 62-18 ก.ย. 

63) 

มาตรการท่ี 2 สงเสริมการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

48. จํานวนโครงการ      โครงการ   แผน 3 รวบรวม    1 2  2 -ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 

บริการวิชาการ/ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่

บูรณาการ ศาสตรและ

ศิลป กิจการเพ่ือสังคม 

เพื่อการพัฒนาชุมชน/

สังคม/ประเทศ 

     ผล 3 

 

 1 1  

   

1 1) การใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบราโดมในการ

ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยอบแหง)(31 พ.ค. 62-31 ม.ค. 63)   

(วิทยาการฯ) 

2) โครงการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการใชระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบราโดมในการแปรรูปผลไมอบแหง

และขาวฮาง (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)(31 พ.ค. 62-       

31 ม.ค. 63)(อาหาร) 

-บริการวิชาการ 1 

3) อนุรักษธรรมชาติและบริการวิชาการสูชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(8-9 ก.พ. 63) 

49. จํานวนโครงการ   โครงการ   แผน 1 รวบรวม    1 2  2 อุตสาหการฯ 3 

บริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาชมุชน สังคม และ

ประเทศ 

     ผล 6  

 

   3 3 

 

 1) โครงการบริการวิชาการผูประกอบการอุตสาหกรรมและนักศึกษา

แบบบูรณาการ (1 ต.ค. 62-31 ก.ค. 63) 

2) โครงการจัดพิมพวารสารขายงานวิศวกรรมอุตสาการไทยสําหรับ

สมาชิก(ต.ค. 62-ก.ย. 63) 

3) การสรางระบบฐานขอมูลสําหรับสถานปฏิบัติธรรม (พ.ย. 62-ก.ค. 63) 



40 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

เครื่องกล 3 

4) ที่ปรึกษาโครงการสาธิตการใชระบบสูบน้ําดวยกาซชีวภาพ(27 มิ.ย. 

62-17 ธ.ค. 63) 

5) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความเขาใจและสงเสริมทัศนคติเพ่ือการ

เรียนรูดานพลังงานทางเลือกสําหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

ยุทธศาสตร EN-Camp (11 ก.ค. 62-10 ก.ย. 63) 

6) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและพัฒนาการสื่อสาร

ดานพลังงานเพ่ือเจตคติที่ดีตอการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน             

(22 พ.ย. 62-21 ก.ย. 63) 

50. งบประมาณบริการ   รอยละ   แผน 10 รวบรวม  20 ลาน   10 ลาน   1) งบประมาณบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิชาการ/ทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม ที่ไดจาก

หนวยงานภายนอกตอ

เงินรายได 

     ผล 33.42  298,000 19,792,880.45  275,000 23,904,000 

 

 รวม 44,269,880.45 บาท 

1. งบประมาณบริการวิชาการ 42,479,380.45 บาท ไดแก 

อาหาร 18,300,380.45 

1) โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมสําหรับ

พื้นที่พระราชดําร ิ(2 มี.ค. 62-24 พ.ค. 63)(12,772,602.67) 

2) โครงการผลักดันใหรางจืดสามารถขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑ

เสริมอาหารได (11 ก.ย. 61-3 มี.ค. 63)(5,527,777.78) 

อุตสาหการฯ 275,000 

3) โครงการบริการวิชาการผูประกอบการอุตสาหกรรมและ

นักศึกษาแบบบูรณาการ (1 ต.ค. 62-31 ก.ค. 63)(150,000) 

4) โครงการจัดพิมพวารสารขายงานวิศวกรรมอุตสาการไทยสําหรับ

สมาชิก (ต.ค. 62-ก.ย. 63)(80,000) 

5) การสรางระบบฐานขอมูลสําหรับสถานปฏิบัติธรรม (พ.ย. 62-

ก.ค. 63)(45,000) 

เครื่องกล 23,904,000 

6) ที่ปรึกษาโครงการสาธิตการใชระบบสูบน้ําดวยกาซชีวภาพ            

(27 มิ.ย. 62-17 ธ.ค. 63)(8,079,000) 

7) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความเขาใจและสงเสริมทัศนคติเพ่ือ

การเรียนรูดานพลังงานทางเลือกสําหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

ยุทธศาสตร EN-Camp (11 ก.ค. 62-10 ก.ย. 63)(12,550,000) 

8) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและพัฒนาการ

สื่อสารดานพลังงานเพื่อเจตคตทิี่ดีตอการขับเคลื่อนพลังงานใน

ชุมชน (22 พ.ย. 62-21 ก.ย. 63)(3,275,000) 



41 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

2. งบประมาณทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,790,500 บาท  

วิทยาการฯ 298,000 

1) การใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบราโดมใน

การยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทยอบแหง (สํานักงานการวิจัย

แหงชาต)ิ(31 พ.ค. 62-31 ม.ค. 63)(894,000)(วิทยาการฯ 

298,000, อาหาร 596,000) 

อาหาร 1,492,500 

2) โครงการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการใชระบบ

อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบราโดมในการแปรรูป

ผลไมอบแหงและขาวฮาง (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ)(31 พ.ค. 62-31 ม.ค. 63)(896,500)  

- รายรับเงนิรายได 132,463,243.86 บาท (คาธรรมเนียมการศึกษา 

131,887,947 บาท  และเงนิคงเหลือบริการวิชาการ 575,296.86 บาท) 

ณ เดือนกันยายน.2562-สิงหาคม 2563 

51. จํานวนโครงการที่   โครงการ   แผน 1 1 1      1 1) โครงการขับเคลื่อนผูผลิตผลไมอบแหงพรีเมี่ยมรายยอยรักษสิ่งแวดลอม  

ไดรับการเผยแพรผานสื่อ      ผล 1   1    

 

 ดวยองคความรู การใชพลังงานทางเลือกเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  

ซึ่งมี ผศ.ดร.บุศราภรณ มหาโยธี ไดรับการเผยแพรทาง 

www.TECHNOLOGYCHAOBAN.COM  

52. จํานวนครั้งการจัด   ครั้ง   แผน 2         อาหาร 2 

อบรมสําหรับบุคคล

ทั่วไป 

     ผล 4   2  2  

 

 1) โครงการสนับสนุนการสาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรดวย

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมสําหรับพ้ืนที่

พระราชดําร ิ(2 มี.ค. 62-24 พ.ค. 63) 

2) โครงการผลักดันใหรางจืดสามารถขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑเสริม

อาหารได (11 ก.ย. 61-3 มี.ค. 63) 

อุตสาหการฯ 3 

3) โครงการบริการวิชาการผูประกอบการอุตสาหกรรมและนักศึกษาแบบ

บูรณาการ (1 ต.ค. 62-31 ก.ค. 63) 

4) การสรางระบบฐานขอมูลสําหรับสถานปฏิบัติธรรม (พ.ย. 62-ก.ค. 63) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 

เปาประสงคท่ี 3  เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3.1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย Digital Transformation University 

มาตรการท่ี 1  ขับเคล่ือนและพัฒนามหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจบุัน สามารถบูรณาการขอมูลกันได 

53. จํานวนระบบ   ระบบ   แผน 1 ดาํเนินการ        1) โปรแกรม “วิศวะชนะ” 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่      ผล 2          2) หองเรียนอัจฉริยะ 



42 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

พัฒนา หรือปรับปรุง 

เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมาภิบาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

54. จํานวนผูเขารวม

โครงการพัฒนาบุคลากร

ตามความเชี่ยวชาญ 

(Career path and  

  คน   แผน 100 รวบรวม 70% ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70%ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

70% ของ

บุคลากร

ของ

ภาควิชา 

สํานักงานคณบดี 29 

1)นางกัลยาณี  2)นางทองทิพย  3)นางพนิดา 4)นางพูนสุข 5)นางวรากร   

6)นางสายใจ  7)นางสุนันทร  8)น.ส.กัญฑิมา  9)น.ส.งามลักษณ   

10)น.ส.ณัฐรดา  11)น.ส.ทรรศนียา  12)น.ส.นงคราญ  13)น.ส.ปาริชาติ   

Succession plan)      ผล 138 100% 

(29/29) 

76.92% 

(20/26) 

66.67% 

(14/21) 

78.26% 

(18/23) 

56.00% 

(14/25) 

51.52% 

(17/33) 

85.71% 

(12/14) 

73.68% 

(14/19) 

 14)น.ส.เพ็ญจันทร  15)น.ส.ภาวินี  16)น.ส.รัชจรีย  17)น.ส.รัตนา   

18)น.ส.วชิรารัตน  19)น.ส.วริษฐา  20)น.ส.วรรณนภา  21)น.ส.วิศารัตน  

22)น.ส.ศศรส  23)น.ส.สุนันท  24)น.ส.สมฤดี  25)น.ส.อัณศยา   

26)นายจรัล  27)นายชยวรรณ  28)นายณัฐพงษ  29)นายอภินันท  

วิทยาการฯ 20 

1)รศ.ดร.ณัฐกาญจน  2)รศ.มาณพ  3)รศ.อาชาไนย  4)ผศ.ดร.จันทรฉาย   

5)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ 6)ผศ.ดร.นิติ  7)ผศ.ดร.บุศรินทร  8)ผศ.ดร.ปาเจรา   

9)ผศ.ดร.ภัทร  10)ผศ.ดร.พูนทรัพย  11)ผศ.ดร.วันชัย  12)ผศ.ดร.วรดา  

13)ผศ.ดร.ศุภกิจ  14)ผศ.ดร.สุดสิริ  15)ผศ.สมจิตร  16)ผศ.ดร.นฤทธ์ิ  

17)อ.ดร.ศราวุธ  18)อ.ดร.อํานาจ  19)น.ส.ลูกกวาง  20)น.ส.หรรษา   

อาหาร 14 

1)รศ.ดร.ปราโมทย 2)รศ.ดร.โสภาค 3)ผศ.ดร.กนกวรรณ 4)ผศ.ดร.บัณฑิต   

5)ผศ.ดร.บุศรากรณ 6)ผศ.ดร.ประสงค 7)ผศ.ดร.ปริญดา 8)ผศ.ดร.สุเชษฐ   

9)ผศ.ดร.อรุณศรี  10)อ.ดร.พัณณิดา  11)อ.ดร.พรศรี  12)อ.ดร.สินี   

13)น.ส.สายทอง  14)น.ส.ณิชานันทน   

ชีวภาพ 18 

1)รศ.ดร.กัลยาณี  2)รศ.ดร.พิมพชนก  3)รศ.ดร.สุวัฒนา   

4)ผศ.ดร.จุรีรัตน  5)ผศ.ดร.ชัยยงค  6)ผศ.ดร.บุษยา  7)ผศ.ดร.บุษราภรณ  

8)ผศ.ดร.รุจิกาญจน  9)ผศ.ดร.สิริพร  10)อ.ดร.ชลเทพ  11)อ.ดร.ธีรวัฒน  

12)อ.ดร.นาฎระพี  13)อ.ดร.ภาณุ  14)อ.ดร.สินธุวัฒน  15)นางประไพ  

16)นางวัลพิไล  17)น.ส.ฑิพาภรณ  18)น.ส.นุชนาฏ   

อุตสาหการ 14 

1)รศ.ดร.ประจวบ  2)ผศ.ดร.คเณศ  3)ผศ.ดร.ชูศักดิ์  4)ผศ.ดร.ศรีรักษ   

5)ผศ.ดร.สุจินต  6)อ.ดร.วรฤทัย  7)อ.ดร.สิทธิชัย  8)อ.กวินธร   

9)อ.เกษรินทร  10)อ.เพ็ญพิสุทธิ์  11)น.ส.ชยานิษฐ  12)น.ส.ณัฐธิดา  

13)น.ส.นวลอนงค  14)น.ส.เปรมทิพย  



43 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

เครื่องกล 17 

1)รศ.ดร.กษมา  2)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  3)ผศ.ดร.ทสพล  4)ผศ.ดร.ธิบดินทร   

5)ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  6)ผศ.ดร.ปรเมศร  7)ผศ.ดร.วิชุดา  8)ผศ.ดร.วีระนุช   

9)ผศ.จารุตม  10)ผศ.ศุภชัย  11)อ.ดร.จันทนา  12)อ.ดร.ชัชธานนท   

13)อ.ดร.ณัฐ  14)นางธรากร 15)น.ส.กัลยกร  16)น.ส.จารุวรรณ   

17)น.ส.ภูริตา   

เคมี 12 

1)รศ.ดร.ประกร  2)ผศ.ดร.ชูวงศ  3)ผศ.ดร.วีรยุทธ  4)ผศ.ดร.วีรวัฒน   

5)ผศ.ดร.วรพล  6)ผศ.ดร.ศิริรัตน  7)อ.ดร.ณัชพล  8)อ.ดร.มัทร ี  

9)อ.ดร.สุนทร  10)น.ส.เจนจิรา  11)น.ส.ศศิธร  12)น.ส.อรปภา   

ไฟฟา 14 

1)ผศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.ยรรยงค  3)ผศ.ดร.ยุทธนา   

4)ผศ.ดร.ระพีพันธ  5)อ.ดร.กัณธิดา  6)อ.ดร.จิรัฏฐ  7)อ.ดร.ณัฐพงศ   

8)อ.ดร.ภมร  9)อ.ดร.โสภณ  10)อ.ดร.อรทัย  11)อ.กิตติธัช  12)อ.ชัยวุฒ  

13)อ.พรชัย  14)นายธชทัต    

55. รอยละของอาจารย   รอยละ   แผน 75 รวบรวม        อาจารยประจําทั้งหมด 113 

ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

     ผล 77.88 - 83.33 100.00 94.44 38.89 71.43 100 76.92 1)วิทยาการ 18  2)อาหาร 14  3)ชีวภาพ 18  4)อุตสาหการ 18   

5)เครื่องกล 21  6)วิศวกรรมเคมี 11 7)ไฟฟา 13 

อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 88 

วิทยาการ 15 

1)ดร.จันทรฉาย  2)ดร.ณัฐกาญจน  3)ดร.ณัฐวุฒิ  4)ดร.นฤทธิ์  5)ดร.นิติ   

6)ดร.บุศรินทร  7)ดร.ปาเจรา  8)ดร.พูนทรพัย  9)ดร.ภัทร  10)ดร.วรดา   

11)ดร.วันชัย  12)ดร.ศราวุธ  13)ดร.ศุภกิจ  14)ดร.สุดศิริ  15)ดร.อํานาจ   

อาหาร 14 

1)ดร.พัณณิดา  2)ดร.กนกวรรณ  3)ดร.ดวงใจ  4)ดร.ธัชพงศ   

5)ดร.บัณฑิต  6)ดร.บุศรากรณ  7)ดร.ประสงค  8)ดร.ปริญดา  9)ดร.สินี  

10)ดร.พรศรี  11)ดร.ปราโมทย  12)ดร.สุเชษฐ  13)ดร.โสภาค   

14)ดร.อรุณศรี   

ชีวภาพ 17 

1)ดร.สิริพร  2)ดร.กัลยาณี  3)ดร.จุรีรัตน  4)ดร.สุวัฒนา  5)ดร.ชัยยงค   

6)ดร.ชัยวัฒน  7)ดร.ชลเทพ  8)ดร.ธีรวัฒน  9)ดร.นาฏระพี   

10)ดร.บุษยา  11)ดร.บุษราภรณ  12)ดร.พิทยา  13)ดร.พิมพชนก   

14)ดร.ภานุ  15)ดร.รุจิกาญจน  16)ดร.วนิดา  17)ดร.สินธุวัฒน   

 



44 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อุตสาหการ 7 

1)ดร.สิทธิชัย  2)ดร.สุจินต  3)ดร.คเณศ  4)ดร.ชูศักดิ์  5)ดร.ประจวบ   

6)ดร.วรฤทัย  7)ดร.ศรีรักษ   

เครื่องกล 15 

1)ดร.วิชุดา  2)ดร.สาโรช  3)ดร.กษมา  4)ดร.กิตติศักดิ์  5)ดร.จันทนา   

6)ดร.ทสพล  7)ดร.ณัฐ  8)ดร.ชัชธานนท  9)ดร.ณฐัวุฒิ  10)ดร.เดชาพันธ  

11)ดร.ธีระศักดิ์  12)ดร.ธิบดินทร  13)ดร.นิติพงศ  14)ดร.ปรเมศร   

15)ดร.วีระนุช   

วิศวกรรมเคมี 11 

1)ดร.ศิริรัตน  2)ดร.โอกร  3)ดร.สุนทร  4)ดร.ชูวงศ  5)ดร.ณัชพล   

6)ดร.ธรวิภา  7)ดร.ประกร  8)ดร.มัทรี  9)ดร.วีรวัฒน  10)ดร.วีรยุทธ  

11)ดร.วรพล   

ไฟฟา 9 

1)ดร.ยรรยงค  2)ดร.ระพีพันธ  3)ดร.โสภณ  4)ดร.กัญธิดา  5)ดร.จิรัฏฐ   

6)ดร.ชูเกียรต ิ 7)ดร.ณัฐพงศ  8)ดร.ภมร  9)ดร.ยุทธนา 

56. รอยละของผูที่มี   รอยละ   แผน 67 รวบรวม        อาจารยประจําทั้งหมด 113 

ตาํแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือ

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

     ผล 68.14 - 88.89 78.57 66.67 55.56 71.43 72.73 30.77 1)วิทยาการ 18  2)อาหาร 14  3)ชีวภาพ 18  4)อุตสาหการ 18   

5)เครื่องกล 21  6)วิศวกรรมเคมี 11 7)ไฟฟา 13 

อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 77 

วิทยาการ 16 

10)ผศ.ดร.ภัทร  11)ผศ.ดร.วรดา  12)ผศ.ดร.วันชัย  13)ผศ.ดร.ศุภกิจ   

57. รอยละของผูที่มี   รอยละ   แผน 61 รวบรวม        14)ผศ.ดร.สุดศิริ  15)ผศ.ดร.นฤทธ์ิ  16)ผศ.สมจิตร   

ตาํแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือ

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

     ผล 68.14 - 88.89 78.57 66.67 55.56 71.43 72.73 30.77 1)รศ.ดร.ณัฐกาญจน  2)รศ.มาณพ  3)รศ.อาชาไนย  4)ผศ.ดร.นิติ   

5)ผศ.ดร.จันทรฉาย  6)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  7)ผศ.ดร.บุศรินทร   

8)ผศ.ดร.ปาเจรา  9)ผศ.ดร.พูนทรัพย   

อาหาร 11 

1)รศ.ดร.ปราโมทย 2)รศ.ดร.โสภาค 3)ผศ.ดร.กนกวรรณ 4)ผศ.ดร.ดวงใจ   

5)ผศ.ดร.ธัชพงศ 6)ผศ.ดร.บัณฑิต 7)ผศ.ดร.บุศรากรณ 8)ผศ.ดร.ประสงค   

9)ผศ.ดร.ปริญดา  10)ผศ.ดร.สุเชษฐ  11)ผศ.ดร.อรุณศรี   

ชีวภาพ 12 

1)รศ.ดร.กัลยาณี 2)รศ.ดร.พิมพชนก 3)รศ.ดร.สุวัฒนา 4)ผศ.ดร.จุรีรัตน   

5)ผศ.ดร.ชัยยงค 6)ผศ.ดร.ชัยวัฒน 7)ผศ.ดร.บุษยา 8)ผศ.ดร.บุษราภรณ   

9)ผศ.ดร.พิทยา 10)ผศ.ดร.รุจิกาญจน 11)ผศ.ดร.วนิดา 12)ผศ.ดร.สิริพร 

   



45 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อุตสาหการ 10 

1)รศ.ดร.ประจวบ  2)ผศ.ดร.คเณศ  3)ผศ.ดร.ชูศักดิ์  4)ผศ.ดร.ศรีรักษ   

5)ผศ.ดร.สุจินต  6)ผศ.จันทรเพ็ญ  7)ผศ.ปฏิพัทธ  8)ผศ.มนตรี   

9)ผศ.วันชัย  10)ผศ.สุขุม   

เครื่องกล 16 

1)รศ.ดร.กษมา  2)รศ.ดร.สาโรช  3)ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  4)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ  

5)ผศ.ดร.เดชาพันธ  6)ผศ.ดร.ทสพล  7)ผศ.ดร.ธิบดินทร   

8)ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ 9)ผศ.ดร.นิติพงศ 10)ผศ.ดร.ปรเมศร 11)ผศ.ดร.วิชุดา  

12)ผศ.ดร.วีระนุช  13)ผศ.จารุตม  14)ผศ.นพพงศ  15)ผศ.พงษศิริ   

16)ผศ.ศุภชัย   

วิศวกรรมเคมี 8 

1)รศ.ดร.ประกร  2)ผศ.ดร.ชูวงศ  3)ผศ.ดร.ธรวิภา  4)ผศ.ดร.วีรวัฒน   

5)ผศ.ดร.วีรยุทธ  6)ผศ.ดร.วรพล  7)ผศ.ดร.ศิริรัตน  8)ผศ.ดร.โอกร   

ไฟฟา 4 

1)ผศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.ยุทธนา  3)ผศ.ดร.ยรรยงค   

4)ผศ.ดร.ระพีพันธ   

58. จํานวนโครงการ   โครงการ   แผน 2 ดาํเนินการ        ดาํเนินการแลว 

การจัดการเรียนรู (KM)      ผล 3         1) ดานการผลิตบัณฑิต 

59. จํานวนโครงการ   โครงการ/   แผน 1         1. อบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอน เรือง Facebook  

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณเพื่อการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

  กิจกรรม   ผล 3         for Education เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 

2) ดานการบริหารจัดการ 

1. การจัดการองคความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 5-6 ก.พ. 63) 

3) ดานงานวิจัย  

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานงานวิจัย ประจําปการศึกษา 

2562 : การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ และธุรกิจนวัตกรรม        

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 

กลยุทธที่ 3.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ Green Campus 

60. รอยละความสําเร็จ   รอยละ   แผน 80         คณะฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาคณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ 

ของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคณะ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

     ผล 85.71         ที่ไดรับของนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีตัวชี้วัดในการ

ดาํเนินงาน 3 ขอ 7 ตวัชี้วัด ดังนี้ 

1) ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  



46 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

และประสบการณที่

ไดรับของนักศึกษา 

1. โครงการ WIFI คณะ : ไดดําเนินการติดตั้งเสร็จเรยีบรอยแลว 

2) ดานกายภาพ 

1. โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมคณะฯ 

1.1 ตดิตั้งกลองวงจรปดทดแทนตัวเดิม : อยูระหวางการสํารวจ

พื้นที่การติดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ 

1.2 ตดิตั้งไฟเพิ่มความสวาง : ดําเนินการติดตั้งไฟเพ่ิมความสวาง

บริเวณหลังอาคารปฏิบตักิาร 2 ชั้น เรียบรอยแลว 

1.3 ระบบไฟฉุกเฉิน : ตรวจสอบสภาพระบบไฟฉุกเฉิน ทุก 2 ป  

ซึ่งไดมีการตรวจสอบแลว ระบบไฟฉุกเฉินทุกตัวอยูในสภาพ  

ใชงานไดเปนปกติ 

1.4 มีแผนปรับปรุงพ้ืนที่ลางจานบริเวณโรงอาหาร : อยูระหวาง

การจัดทําแบบแปลนพื้นที่ลางจาน 

1.5 การเดนิรถทางเดียวบริเวณหลังตึกใหญ หรือหนา shop 

รวมทั้งทําทางเขาที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนตเพิ่ม 

ปรับปรุงทางเดินรอบตึก สวนทางเดินรอบตึกเดิมที่พ้ืนปูนแตก

พัง ตามสภาพ : ยังไมไดดําเนินการ 

2. โครงการจัดการความเสี่ยงตามเกณฑ EdPEx : มีแผนการ

บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของคณะฯ สํารวจอุปกรณดบัเพลิง

ใหพรอมใชงาน มีการสํารวจตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัย/

ระบบดับเพลิง และดําเนินการซอมแซม/ติดตั้งเพิ่มเตมิ/ดูแล

อุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มี

การแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานเก่ียวกับระบบความปลอดภัย

ของอาคารและทรัพยสินของคณะฯ และมีการจัดทําแผนอพยพ 

 ซึ่งมีการดําเนินงานเรียบรอยแลว จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

61. รอยละความสําเร็จ   รอยละ   แผน 80.00 รวบรวม 80 80 80 80 80 80 80 ดําเนินการแลว 

ของการดําเนินงานดาน 

University Green 

Campus 

     ผล 70.00 100 100 100   66.67 100 100 1) โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมคณะฯ 

(คณะฯ-3,100,000+ครุภัณฑ 390,000) 

2) โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาการ 

และวิศวกรรมวัสดุ (250,000) 

3) โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษา

ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา : เพ่ิมพื้นที่สีเขียวหนาภาควิชาและหอง 

Co-Working Space (2,000,000+ครุภัณฑ 236,500) 

4) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

(อาหาร-600,000) 



47 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

5) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและสารสนเทศภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล (4,000,000) 

6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสภาพแวดลอมภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

(20,000) 

7) โครงการจัดหาครุภัณฑที่ใชในหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล (2,023,400) 

ไมไดดําเนินการ 

เนื่องจากไดนําเงนิในสวนนี้ไปสนับสนุนในโครงการชวยเหลือผูไดรับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1) โครงการปรับปรุงหองเรียนและหองน้ํา (ชีวภาพ-1,000,000) 

2) โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษา

ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (4,000,000) 

3) โครงการปรับปรุงสถานที่อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 9 

(เครื่องกล-4,000,000) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

เปาประสงคท่ี 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค : STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student 

62. รอยละของ   รอยละ    แผน 5         1) งบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษา 

งบประมาณที่ใชในการ

พัฒนาแหลงเรียนรู

ทางการศึกษาของ

นักศึกษาตอเงินรายได 

     ผล 21.48         28,451,900 บาท 

 งบประมาณเงินรายได-พัฒนาระบบเทคโนโลยี 6,332,000 บาท 

 งบประมาณเงินรายได-ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดลอม

ทางการศึกษา 21,619,900 บาท 

 งบประมาณกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชา-ตดิตั้งระบบ

เครือขายสารสนเทศแบบไรสาย (Wi-Fi) 500,000 บาท 

2) รายรับเงนิรายได 132,463,243.86 บาท (คาธรรมเนียมการศึกษา 

131,887,947 บาท  และเงนิคงเหลือบริการวิชาการ 575,296.86 

บาท) ณ เดือนกันยายน.2562-สิงหาคม 2563 

63. จํานวนโครงการ/   โครงการ/   แผน 2 1 2   2   2 ดาํเนินการแลว 

กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่

สนับสนุนการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษา

ตอภาคการศึกษา 

   กิจกรรม/แหลง   ผล 5  1   1   3 วิทยาการฯ 1 

1) สงเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อสอบ TOEIC (3-20 

ก.พ. 63) 

  



48 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

64. จํานวนโครงการ   โครงการ   แผน 5 1 2   2   2 อุตสาหการฯ 1 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      ผล 5  1   1   3 2) หนังสือยืมเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด 4.0 ประจําป

การศึกษา 2562 (1-31 มี.ค. 63) 

ไฟฟา 3 

3) ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดบับัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ประจําปการศึกษา 2562 

(1-31 ต.ค. 62) 

4) อบรม Basic TOEIC สําหรับวิศวกรสรางสรรค รุนที่ 2 (9 ธ.ค. 62-      

16 มี.ค. 63) 

5) พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนกัศึกษาปริญญาบัณฑติ (ป.ตรี) หัวขอ 

“คลินิกภาษาอังกฤษ” (English Clinic) (21 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

6) นักศึกษาอาสานําเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ                 

(อุตสาหการฯ)  

65. จํานวนโครงการ   โครงการ/   แผน 2 1 1      1 ดาํเนินการแลว 

พัฒนาทักษะที่จําเปน

สําหรับศตวรรษที่ 21 

  กิจกรรม   ผล 13  7   1   5 วิทยาการฯ 7 

1) สงเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อสอบ TOEIC (3-20 

ก.พ. 63) 

2) อบรมระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน (ISO 9001:2015) และ (ISO 

45001:2018) (8-9 ก.พ. 63) 

3) อบรมการบริหารธุรกิจโดยรวม ดวยแนวคิด 3Ts (TQM + TPM + 

TPS) (7-8 มี.ค. 63) 

4) อบรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการปรับปรุง

งาน (15-16 ก.พ. 63) 

5) อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบดวยโปรแกรม Solid Works (8-16 

ก.พ. 63) 

6) การจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ (30 ต.ค. 62) 

7) พัฒนาตนสูสายอาชีพวิศวกรวัสดุ (4 ธ.ค. 62) 

อุตสาหการฯ 1 

8) หนังสือยืมเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด 4.0 ประจําป

การศึกษา 2562 (1-31 มี.ค. 63) 



49 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ไฟฟา 5 

9) ฝกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ระดบับัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ประจําปการศึกษา 2562 

(1-31 ต.ค. 62) 

10) อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องตน       

(4 ต.ค. 62-30 พ.ย. 62) 

11) อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อสารสรางสรรคดวยโปรแกรม 

Photoshop รุนที่ 2 (19,26 ต.ค. 62, 2 พ.ย. 62) 

12) อบรม Basic TOEIC สําหรับวิศวกรสรางสรรค รุนที่ 2 (9 ธ.ค. 62-

16 มี.ค. 63) 

13) อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบงานกราฟกเหนือจินตนาการและ

สื่อสรางสรรคสมัยใหม (14, 21 ธ.ค. 62, 11, 18 ม.ค. 63) 

ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

14) นักศึกษาอาสานําเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ                   

(อุตสาหการฯ) 

66. จํานวนโครงการ/   โครงการ/   แผน 1     2   1 ดาํเนินการแลว 

กิจกรรม Start Up   กิจกรรม   ผล 2     1   1 อุตสาหการฯ 1 

1) สรางนักลงทุนรุนใหม I (Startup I) (11 ธ.ค. 62) 

ไฟฟา 1 

2) แผนธุรกิจธนาคารพลังงานขยะ  

ยกเลิกโครงการ 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

3) สรางนักลงทุนรุนใหม II(Startup II เมื่อวันที่ มิ.ย. 63 (อุตสาหการฯ) 

67. ระดบัประเมินของ   คะแนน   แผน >3.51         1) ดานการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิต 3.48 

ความพึงพอใจเฉลี่ย  

(ผลสํารวจความคิดเห็น) 

ของนักศึกษาตอคุณภาพ

ชีวิตและประสบการณที่

ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

     ผล 3.57         2) ดานการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 3.62 

3) ดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.74 

68. กระบวนการ   กระบวนการ   แผน 2          

ดาํเนินงานที่ไดรับการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

     ผล           



50 
การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

มาตรการท่ี 1 สงเสริมการประสานความรวมมือกบัสมาคมนักศึกษาเกา เพื่อการพัฒนา 

69. จํานวนบุคลากรที ่   คน   แผน 13         วิทยาการฯ 1 : 1)ผศ.ดร.สุดศิริ   

ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ      ผล 13 2 1 3 2 2 1 1 1 อาหาร 3 : 2)ผศ.ดร.สุเชษฐ  3)ผศ.ดร.ธัชพงศ  4)อ.ดร.พรศรี   

70. จํานวนบุคลากรที ่   คน   แผน 5         ชีวภาพ 2 : 5)ผศ.ดร.สิริพร  6)อ.ดร.ชลเทพ   

ทําหนาที่แนะแนวอาชีพ      ผล 13 2 1 3 2 2 1 1 1 อุตสาหการฯ 2 : 7)ผศ.ปฏิพัทธ  8)อ.กวินธร   

เครื่องกล 1 : 9)ผศ.ดร.ธิบดินทร   

วิศวกรรมเคมี 1 : 10)ผศ.ดร.ชูวงศ   

ไฟฟา 1 : 11)อ.ดร.ณัฐพงศ   

สํานักงานคณบดี 2 : 12)นางวรากร  13)น.ส.สุนันท 

71. จํานวนบริษัทที่เขา   บริษัท   แผน 60         บริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair 

รวมการจัดกิจกรรม job 

fair ของหนวยงาน 

     ผล 40         1) Daikin Industries (Thailand) Ltd.  2) Yip In Tsoi & Co.,Ltd.   

3) PINE-PACIFIC CORPORATION LIMITED  4) Isuzu Motors Co.  

72. จํานวนบริษัทที่เขา   บริษัท   แผน 50         (Thailand) Ltd.  5) Inteqc Feed Co. Ltd.  6) GC Maintenance  

รวมการจัดกิจกรรม job 

fair ของหนวยงาน 

     ผล 40         and Engineering Company Limited  7) THAI SIN TECHNICAL 

CO., LTD.  8) Lumentum International (Thailand) Co. Ltd.   

9) Thai Indo Kordsa Co. Ltd.  10) True Corporation Public 

Company Limited  11) Mitsubishi Electric Asia (Thailand) 

Co.,Ltd.  12) BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED  

13) Bangkok Payment Solutions Co.,Ltd.  14) KTB Computer 

Services Co. Ltd.  15) Wisco Alliances Co.,Ltd.  16) H-ONE 

PARTS (Thailand) Co.,Ltd.  17) CITIZEN MACHINERY ASIA CO., 

LTD.  18) BIGL Technologies (Thailand) Co. Ltd.  19) Jasmine 

International Public Company Limited  20) Thai Stanley 

Electric Public Co. Ltd.  21) Continental Tyres (Thailand) Co. 

Ltd.  22) C.J. Express Group Co. Ltd.  23) CEVA Logistics 

(Thailand) Ltd.  24) Vanness Plus Consulting Co. Ltd.   

25) Samart Corporation Public Company Limited  26) THE 

DHARMNITI PUBLIC COMPANY LIMITED  27) Ritta Co. Ltd.   

28) Valeo Automotive (Thailand) Co. Ltd.  29) AllProperty 

Media Co. Ltd.  30) TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED   

31) Millcon Steel Public Company Limited  32) ESP Asian 

Center Co. Ltd.  33) Green Spot Co. Ltd.  34) Tokio Marine 

Life Insurance (Thailand) Public Company Limited  35) Yusen 
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การดําเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

Logistics (Thailand) Co. Ltd.  36) FWS DOUBLE PLUS CO., LTD.  

37) AD Venture Public Company Limited  38) TE Connectivity 

Manufacturing (Thailand) Co. Ltd.  39) Thai Techno Glass 

Group Public Company Limited  40) Bangkok Bank Public 

Company Limited 

73. จํานวนโครงการ   โครงการ/   แผน 1        1 ไฟฟา 

แลกเปลี่ยนประสบการณ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

  กิจกรรม   ผล 1         1) การบรรยายพิเศษหัวขอ Blockchain เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63  

74. จํานวนศิษยเกา   คน   แผน 14         วิทยาการฯ 39  

ที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา

ปจจุบัน 

     ผล 46  39     5 2 สัมมนา Toward future materials เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 63 

1)อํานาจ วอนจ๋ิว  2)ชุตินันท กรชัยวรกุล  3)ชนิกานต บุรีภักดี   

4)พจนีย เหรียญวิลาศ  5)บูรณิณ มิ่งมงคล  6)วีระยุทธ ทองสง   

7)ทิปกรณ จังศรียวงศ  8)วิภวานี แกวประสงค  9)ปณิธิ คีตวศิน   

10)ปฐนธันญา นิยมธรรม  11)อลิษา ออนอุระ  12)นฤมล คําภูมี   

13)พารักษ พิบูลศาสนสกุล  14)นที ศรีรัตนพิบลู  15)ณัฐวัตร เย็นเพ็ชร   

16)ณัฐเสฏฐ ทองพลับ  17)จันจิรา สีสอน  18)ชญานี เกษมสุข   

19)ธรรมฤทธ์ิ ขําปลอด  20)ณัฐวุฒิ บัวศร ี 21)ธนวัต อูอุดมย่ิง   

22)กิตติวรรธน สมสมัย  23)ธนภูมิ สายรัตน   24)วิศรุต คําฉางขาว  

25)รังสิมันตุ จันทนโอ  26)สุภนิจ เอ่ียมจินดา  27)พงศปณต  

ศักดิ์สันเทียะ  28)เสียงเพลง ศรีสมุทร  29)ศุภชัย ภูอยู  30)ธีรภาพ 

ตระการผล  31)พงษพิชิต เทียมจันทร  32)รัตติกาล ขันธเครือ   

33)พลอย เหลืองไพโรจน  34)ชนิกานต บุรีภักดี  35)กษมา ทังสุพานิช  

36)หนึ่งฤทัย ชะโรวงศ  37)อารักษ พินผึ้ง  38)สุทธิดา ประทุมศรี   

Petro community talks เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 โดย นฤมล คําภูมี 

วิศวกรรมเคมี 5  

ศิษยเการวมในการเรียนการสอนวิชาฝกงาน 

1)วิชานนท วาสนาทิพย 2)ศิวัสม ใสโต 3)พีณะ สังขรัตน 4)พรธิชา          

กาทอง  และ 5)ฐิณัฏธิดา โถบํารุง  

ไฟฟา 2 

การบรรยายพิเศษหัวขอ Blockchain เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 โดยศิษยเกา

ระดบัปริญญาตรี 

1) นายพนมพร ยอดชล และ 2) นายอนันชัย กอนทอง  
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดาํเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สํานักงาน

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เปาประสงคท่ี 5 ศลิปากรเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศลิปากร มหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค” (Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธที่ 5.2 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศิลปากร สูภายนอก 

มาตรการท่ี 1 สรางการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศลิปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

75. จํานวนการประชุม   ครั้ง   แผน 1  ดาํเนินการ        1) คณะฯ มีกําหนดจัดการประชุมวิชาการ International Conference  

ระดบัชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

     ผล 2 1     1   on Engineering and Industrial Technology ณ The ZIGN 

Hotel จ.ชลบุร ีวันที่ 11-13 ก.ย. 63 

76. จํานวนงานประชุม   โครงการ   แผน 1         2) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีแผนเขารวมการประชุมวิชาการและ 

วิชาการระดับนานาชาติ      ผล 2 1     1   การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 

27-29 เม.ย. 63 
 


