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1 
สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ครั้งที่ 3 : 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

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 ยุทธศาสตรที่ 1 28 41.18 23 82.14 5 17.86 19 67.86 9 32.14 

2 ยุทธศาสตรที่ 2 17 25.00 16 94.12 1 5.88 16 94.12 1 5.88 

3 ยุทธศาสตรที่ 3 7 10.29 7 100 - - 6 85.71 1 14.29 

4 ยุทธศาสตรที่ 4 13 19.12 13 100 - - 12 92.31 1 7.69 

5 ยุทธศาสตรที่ 5 3 4.41 3 100 - - 3 100 - - 

รวม 68 100 62 91.18 6 8.82 56 82.35 12 17.65 
ที่มา ขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอมูลเพิ่มเตมิจากสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชา 

รวบรวมโดย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 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. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (การเจรจา) 

1 ยุทธศาสตรที ่1 15 41.67 13 86.67 2 13.33 11 73.33 4 26.67 

2 ยุทธศาสตรที่ 2 6 16.67 6 100 - - 6 100 - - 

3 ยุทธศาสตรที่ 3 5 13.89 5 100 - - 4 80.00 1 20.00 

4 ยุทธศาสตรที่ 4 8 22.22 8 100 - - 8 100 - - 

5 ยุทธศาสตรที่ 5 2 5.55 2 100 - - 2 100 - - 

รวม 36 100 34 94.44 2 5.56 31 86.11 5 13.89 

           



2 

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. 2564 

1 ยุทธศาสตรที่ 1 13 35.14 10 76.92 3 23.08 8 61.54 5 38.46 

2 ยุทธศาสตรที่ 2 12 32.43 11 91.67 1 8.33 11 91.67 1 8.33 

3 ยุทธศาสตรที่ 3 4 10.81 4 100 - - 4 100 - - 

4 ยุทธศาสตรที่ 4 7 18.92 7 100 - - 6 85.71 1 14.29 

5 ยุทธศาสตรที่ 5 1 2.70 1 100 - - 1 100 - - 

รวม 37 100 33 89.19 4 10.81 30 81.08 7 18.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คร้ังที่ 3 : 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีชื่อเสียงดานวิชาการ     

เปาประสงคท่ี 1  เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ (Academic Excellence) 

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

มาตรการท่ี 1 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. รอยละความสำเร็จ   รอยละ    แผน 60         -ตัวบงชี้ทั้งหมด 14 

ของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มศก. ปการ 

ศึกษา 2562-2564 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 42.86         -ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 6 

1.1 รอยละการรับรูเกี่ยวกับวิสัยทัศน คานิยม แผนกลยุทธ และอื่น ๆ 

ของบุคลากร ผูเรียน ลูกคา กลุมอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และ

คูความรวมมือ 

1.4 รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 

1.11 รอยละของตัวชี้วัดดานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีผลการ

ดำเนินงานดีขึ้น 

1.12 จำนวนการยื่นจดทรพัยสินทางปญญา 

1.13 ทุกคณะวิชาไดนำขอมูลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปวิเคราะหเพื่อ

ใชประโยชนในการตัดสินใจ 

1.14 จำนวนโครงการ/กิจกรรม/แหลงเรียนรูสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรตอภาคการศึกษา 

1.1 รอยละการรับรู   รอยละ    แผน 60         - บุคลากรของคณะ 187 (วิชาการ 111, สนับสนุน 76) 

เกี่ยวกับวิสัยทัศน คานิยม 

แผนกลยุทธ และอื่น ๆ 

ของบุคลากร ผูเรียน 

ลูกคา กลุมอื่น ผูมีสวนได

สวนเสีย ผูสงมอบ และ

คูความรวมมือ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 67.38         จากโครงการ En-Tech กาวสูความเปนเลิศ : แถลงวิสัยทัศน พนัธกิจ 

นโยบาย และกลยุทธของคณะฯ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 มีผูเขารวม จำนวน 

126 คน เปนบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 61 คน และบุคลากรสาย

สนับสนุน จำนวน 65 คน 

 

1.2 รอยละความสำเร็จ   รอยละ    แผน 60         -ตัวบงชี้ทั้งหมด 13 

ของการดำเนินงานตาม       (9/13)         -ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 6 

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

(ตบช.1.1,1.3,1.4,1.5, 

1.6,1.7,1.8,1.9,1.10, 

     ผล 46.15         1.1 รอยละการรับรูเกี่ยวกับวิสัยทัศน คานิยม แผนกลยุทธ และอืน่ ๆของ

บุคลากร ผูเรียน ลูกคา กลุมอืน่ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และคูความ

รวมมือ 

1.4 รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข 



4 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

1.11,1.12, 1.13,1.14) 

(นับตามป กศ.2563) 

1.11 รอยละของตัวชี้วัดดานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีผลการ

ดำเนินงานดีขึ้น 

1.12 จำนวนการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา 

1.13 ทุกคณะวิชาไดนำขอมูลตนทุนตอหนวยตอหลักสูตรไปวิเคราะหเพื่อ

ใชประโยชนในการตัดสินใจ 

1.14 จำนวนโครงการ/กจิกรรม/แหลงเรียนรูสนับสนุนการพฒันาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรตอภาคการศึกษา 

1.3 จำนวนโครงการวิจัย/   โครงการ   แผน 1         ยังไมมีผลการดำเนินงาน 

ผลงานสรางสรรค 

โครงการบริการวิชาการ 

โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม หรือ

โครงการ S-curve 

ประจำป ที่ม ีSocial 
impact ในวงกวางและ

ใหบริการในเขตพ้ืนที่

เปาหมายของ

มหาวิทยาลัย คือ ภาค
กลางตอนลางและ

ภูมิภาคตะวันตก 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล          

 

1.4 รอยละขอรองเรียนที่   รอยละ   แผน 80         ไมมกีารรองเรียนผานชองทางตาง ๆ  

ไดรับการแกไข 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 100          

1.5 มีคลังเก็บขอมูล      แผน 3         ยังไมมีผลการดำเนินงาน 

ผลงานวิจัยในรูปแบบสื่อ

ดิจิทัล (เผยแพรผลงานที่
โดดเดน) 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล          หมายเหต ุ     

ผลงานที่โดดเดนของคณะ ไมนับรวมผลงานวิชาการ ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ
เผยแพร หรือวิทยานิพนธ เวนแตผลงานนั้งจะเปนผลงานที่มี impact สูง 

จึงสามารถนำข้ึนคลังความรูของมหาวิทยาลัยได 

1.6 มีระบบและกลไกการ      แผน มี/ไมม ี         คณะฯ จัดทำแผนการจัดการความรู ประจำปการศึกษา 2563/ 

จดัการความรู เชน การ
กำหนดประเดน็ความรู 

การคนหาและคัดเลือก

แนวปฏบิัติที่ดี 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล มี         ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการกำหนดประเด็นความรูตามพันธกิจ
ของคณะฯ ไดแก  

1) ดานผลิตบัณฑิต :  

(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง Creative Engineering       

(26 ม.ค. 64)  

(2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ 



5 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

Active Learning (เลื่อนออกไป) 

2) ดานการวิจัย :   

(1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานงานวิจัย ประจำป

การศึกษา 2563 : การวิจัยกับชาววิศวะศิลปากร (เลื่อนออกไป) 

3) ดานการบริหารจัดการ :  

(1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิารหลักสูตร การใชงานระบบ        

สารบรรณอเิล็กทรอนิกส (5 ต.ค. 63) 

แลวประมวลและกลั่นกรองความรูที่ได และมีการติดตามรายงานผลการ

ดำเนินงานเสนอผูบริหาร 

ซึ่งดานการผลิตบัณฑิต โครงการ (2) และดานการวิจัย โครงการ (1) 

วิทยากรขอเลื่อนการจัดโครงการออกไป เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถ

ดำเนินการไดตามแผน 

1.7 มีการวิเคราะหขีด      แผน มี/ไมม ี         ยังไมมีผลการดำเนินงาน 

ความสามารถของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการ/

สายสนับสนุน 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล           

1.8 มีระบบพัฒนา      แผน มี/ไมม ี         ยงัไมมีผลการดำเนินงาน 

บุคลากรและการติดตาม

ผลการนำทักษะไปใชใน

การปฏิบัตงิาน 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล           

1.9 รอยละของบุคลากร   รอยละ   แผน 80         ยังไมมีผลการดำเนินงาน 

ที่ไดรับการพัฒนา 

reskill/upskill เพื่อ

รองรับทิศทาง การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล           

1.10 วิเคราะหปจจัย       แผน มี/ไมม ี         คณะฯ จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น เรือ่ง ความผูกพันภายในองคกร  

ความผูกพนัของบุคลากร 

(กำหนดวิธีการ

ดำเนินงานเพื่อคนหา

ปจจัยความผูกพนั) 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล มี         เพื่อนำขอมูลไปใชปรับปรุงการทำงานของคณะฯ ซึ่งผลประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร ปการศึกษา 2563 พบวาคะแนนของบุคลากรสาย

วิชาการอยูในระดับปานกลาง (3.17) และสายสนับสนุนยูในระดับปาน

กลาง (3.45) โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง (3.33) ความผูกพันตอองคกร

ดานความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกภาพขององคกรมีคะแนน



6 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

มากที่สุด (3.56) รองลงมาดานความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของ

องคกร (3.50) และดานที่มีความผูกพันนอยที่สุด คือ ดานความจงรักภักดี

ตอองคกร (3.06) 

1.11 รอยละของตัวชี้วัด   รอยละ   แผน 80         - ตัวชี้วัดดานการวิจัย 7 

ดานการวิจัยที่       (6/7)         - ตวัชีว้ัดที่มีผลการดำเนินงานดีข้ึน 7 (27, 29, 31, 33, 35, 38, 46) 

มหาวิทยาลัยกำหนดมีผล

การดำเนินงานดีข้ึน       

(ตัวบงชี้ที่ 27, 29, 31, 

33, 35, 38, 46) 

(นับตามป พ.ศ. 2563/ 

ปงบ 2563) 

     ผล 100 

(7/7) 

        ตัวบงชี้ที ่27 จำนวนการยื่นขอขึน้ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา : 

เพิ่มข้ึนจากป 2563 (2563 : 0, 2564 : 9) 

ตัวบงชี้ที ่29 จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมลู Scopus หรือ ISI : 

เพิม่ข้ึนจากป 2563 (2563 : 20, 2564 : 21) 

ตัวบงชี้ที ่31 จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับสวนงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรอื ISI : 

เพิ่มข้ึนจากป 2563 (2563 : 8, 2564 : 13) 

ตัวบงชี้ที ่33 เงินทุนวจิัยเฉลี่ยตออาจารยตามเกณฑสาขาของ สกอ. : 

เพิม่ข้ึนจากป 2563 (2563 : 265,334.49,                   

2564 : 498,116.95) 

ตัวบงชี้ที ่35 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือ

บทคัดยอ) : 

เพิ่มข้ึนจากป 2563 (2563 : 106, 2564 : 113) 

ตัวบงชี้ที ่38 จำนวนบทความ review article/หรือ Book chapter ใน

วารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI : 

เพิ่มข้ึนจากป 2563 (2563 : 1, 2564 : 7) 

ตัวบงชี้ที ่46 จำนวนเครอืขายดานการวิจัยทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ: 

เพิ่มข้ึนจากป 2563 (2563 : 2, 2564 : 6) 

1.12 จำนวนการยื่นจด   ชิ้น/เรื่อง   แผน 2         อนุสิทธิบัตร 9 

ทรัพยสินทางปญญา 

(นับตามป พ.ศ. 2563) 

     ผล 9   9      อาหาร 9 

1. กรรมวิธีการผลิตมันอาลูทอดกรอบปรุปรสและผลิตภัณฑที่จาก

กรรมวิธีดงั (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002408, 

วันที่ขอ 27 ส.ค. 64) 

2. ผลิตภัณฑลูกอมโบราณจากน้ำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต         



7 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

(ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002411, วันที่ขอ         

27 ส.ค. 64)  

3. ผลิตภัณฑคาราเมลไซรัปจากนำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต      

(ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002413, วันที่ขอ         

27 ส.ค. 64)  

4. ผลิตภัณฑซุปกึ่งสำเร็จรูปจากขาวไทยและกรรมวิธีการผลิต (ผศ.ดร.

บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002416, วันที่ขอ 27 ส.ค. 64)  

5. ผลิตภัณฑมะมวงแผนและกรรมวิธีการผลิต (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(คำขอเลขที่ 2103002426, วันทีข่อ 28 ส.ค. 64)  

6. กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากเห็ดหอมและผลิตภณัฑที่ได

จากกรรมวิธีดังกลาว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 

2103002425, วันทีข่อ 28 ส.ค. 64)  

7. กรรมวิธีการสกัดสารฟนอลิกจากดอกเกกฮวย (ผศ.ดร.บัณฑิต และ

คณะ)(คำขอเลขที่ 2103002424, วันที่ขอ 28 ส.ค. 64)  

8. กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากแตงโมและผลิตภัณฑที่ไดจาก

กรรมวิธีดังกลาว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002423, 

วันทีข่อ 28 ส.ค. 64)  

9. กรรมวิธีการผลิตน้ำออยเขมขน (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 

2103002409, วันทีข่อ 27 ส.ค. 64)  

1.13 ทุกคณะวิชาไดนำ      แผน มี/ไมม ี         คณะฯ พิจารณาแลวมีความเห็นวาจะนำไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา 

ขอมูลตนทุนตอหนวยตอ

หลักสูตรไปวิเคราะหเพื่อ

ใชประโยชนในการ

ตัดสินใจ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล มี         ดานการบริหารจัดการหลกัสูตร เชน พิจารณาคาธรรมเนียมการศึกษา 

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนตอหนวยของ

แตละหลักสูตรตอไป แตเนื่องจากรายงานตนทุนหลักสูตรไมมี

รายละเอียดของคาใชจายตาง ๆ ทั้งที่เปนทางตรงและทางออมที่ปน

สวนมาใหกับคณะวิชา ดังนั้นคณะฯ จึงไมสามารถนำตนทุนดังกลาวมา

ใชเพื่อการลดใชจาย เชน คาวัสดุ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ หรือคาสอน

ของอาจารยพิเศษได จึงเสนอวาในระบบ su-erp ควรจะสามารถให

รายละเอียดของคาใชจายในสวนตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลนำไปใชประโยชน

ในการพิจารณาลดตนทุนหลักสูตรตอไป 

1.14 จำนวนโครงการ/   โครงการ/   แผน 1         วิทยาการฯ 1 

กิจกรรม/แหลงเรียนรู

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษนอก  

หลักสูตรตอภาคการศึกษา

  กิจกรรม/ 

 แหลงเรียนรู 

  ผล 5  1  1    3 1) โครงการติวเพื่อเตรียมตัวเขาสูการสอบ TOEIC (แบบออนไลน)        

(8-18 ก.พ. 64) 

ชีวภาพ 1 

2) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 



8 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

(นับตามป กศ.2563) ไฟฟา 3 

3) โครงการวิศวะไฟฟาเสริมปญญาดานภาษาอังกฤษ TOEIC ระดับ

เริ่มตน (Basic TOEIC) การเรียนการสอนผานรูปแบบการสอน

ออนไลน (Online) (5 ม.ค. 64-23 มี.ค. 64) 

4) โครงการอบรมการเขยีนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคปลาย ปการศึกษา 2563 

(16-17 มี.ค. 64) 

5) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคตน ปการศึกษา 2564    

(29-30 ก.ย. 64) 

2. รอยละของความพึง   รอยละ    แผน 80 รวบรวม        สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารยผูสอน 86.72 

พอใจของนักศึกษาตอ

การจัดการเรยีนการสอน

ของมหาวิทยาลัย 

(นับตามป กศ.2563) 

(สำรวจโดยคณะ) 

     ผล 85.02 

(4.25) 

 86.32 86.59 83.93 82.47 86.42 84.32 87.30 สวนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเองในดานพฤติกรรม 85.30 

สวนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูจากการเรียนการสอนวิชานี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัชาต ิ5 ดาน 85.78 

สวนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดลองในหองเรียนและวัสดุ

อุปกรณประจำหองเรียน 79.79 

หมายเหตุ   สำรวจในแตละรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

3. รอยละของผูสำเร็จ   รอยละ   แผน 85 รวบรวม        - ผูตอบแบบสอบถาม 889  

การศึกษาที่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 80.78  88.89 

(ปโตรฯ-88.75 

นาโน-89.47) 

96.51 

(อาหาร-

96.51) 

80.36 

(ชีวภาพ- 

64.52 

กระบวนการ- 

100) 

61.50 

(อุตสาหการ- 

50.77 

โลจิสติกส- 

67.21) 

92.44 

(เครื่องกล- 

88.52 

ธุรกิจ- 

96.55) 

65.85 

(วิศวกรรม

เคมี-65.85) 

73.03 

(อิเล็ก   

ทรอนิกส- 

73.03) 

ปโตรฯ 119  นาโนฯ 21  อาหาร 95  ชีวภาพ 32  กระบวนการ 27

อุตสาหการ 65  โลจสิตกิส 126  เครือ่งกล 128  ธุรกจิ 125   

วิศวกรรมเคมี 53  อิเล็กทรอนิกส 98   

- ผูมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ  643 

ปโตรฯ 71  นาโนฯ 17  อาหาร 83  ชีวภาพ 20  กระบวนการ 25   

อุตสาหการ 33  โลจิสติกส 82  เครื่องกล 108  ธุรกิจ 112  

วิศวกรรมเคมี 27  อิเล็กทรอนิกส 65   

- ผูที่ศึกษาตอ 83 

ปโตรฯ 35  นาโนฯ 1  อาหาร 8  ชีวภาพ 1  กระบวนการ 2   

อุตสาหการ -  โลจิสติกส 3  เครื่องกล 4  ธุรกิจ 8  วิศวกรรมเคมี 12  

อิเล็กทรอนิกส 9   

- ผูที่ลาบวช/เกณฑทหาร 10 

ปโตรฯ 4  นาโนฯ 1  อาหาร 1  ชีวภาพ -  กระบวนการ -   

อุตสาหการ -  โลจิสติกส 1  เครื่องกล 2  ธุรกิจ 1  

วิศวกรรมเคมี 0  อิเล็กทรอนิกส - 

หมายเหตุ  ขอมลูวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 26 พ.ย. 63 

และขอมูลเพิ่มเตมิ ณ วันที่ 4 ม.ิย. 64 



9 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

4. จำนวนหลักสูตรที่มี   รอยละ   แผน 50 รวบรวม        - หลักสูตรทั้งหมด 25 

การจัดการประเมินที่ผูใช

บัณฑติและ 

Stakeholder อื่น เปน  

ผูรวมประเมิน 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 96 

(24/25) 

 100 

(4/4) 

100 

(3/3) 

100 

(4/4) 

75 

(3/4) 

100 

(5/5) 

100 

(3/3) 

100 

(2/2) 

- หลักสูตรที่มีผูใชบัณฑิตฯ เปนผูรวมประเมิน 24 

วิทยาการฯ 4 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและวัสดุ

พอลิเมอร 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลย ี

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม

พอลิเมอร 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการและวิศวกรรม         

พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

อาหาร 3 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 

ชีวภาพ 4 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

อุตสาหการฯ 3 

12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

และโลจิสติกส 

14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม 

เครื่องกล 5 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

16) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

19) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 



10 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

วิศวกรรมเคมี 3 

20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี 

ไฟฟา 2 

23) หลักสูตรวิศวกรรมศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร 

24) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร 

มาตรการท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ความเปนเลิศทางวิชาการ 

5. จำนวนรายวิชาระดับ   รายวิชา   แผน 10  รวบรวม        - Project 31 

ปริญญาบัณฑิตที่เปน 

active learning, social 

engagement 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 40  4 2 4 11 10 4 5 วิทยาการฯ 4 

611492-2560/ 

611492-55 

DIRECTED RESEARCH PROJECT FOR 

PETROCHEMISTRY STUDENTS I 

611493-2560/ 

611493-55 

DIRECTED RESEARCH PROJECT FOR 

PETROCHEMISTRY STUDENTS II 

620492-2560/ 

620492-55 

DIRECTED RESEARCH PROJECT FOR 

MATERIALS ENGINEERING AND 

NANOTECHNOLOGY STUDENTS I 

620493-2650/ 

620493-55 

DIRECTED RESEARCH PROJECT FOR 

MATERIALS ENGINEERING AND 

NANOTECHNOLOGY STUDENTS II 

อาหาร 2 

612492-2560/ 

612492-55 

RESEARCH PROJECT I 

612493-2560/ 

612493-55 

RESEARCH PROJECT II 

ชีวภาพ 4 

613492-2560/ 

613492-55 

RESEARCH PROJECT FOR BIOTECHNOLOGY 

STUDENTS I 

613493-2560/ 

613493-55 

RESEARCH PROJECT FOR BIOTECHNOLOGY 

STUDENTS II 



11 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

621492-2560/ 

621492-55 

BIOPROCESS ENGINEERING PROJECT I 

621493-2560/ 

621493-55 

BIOPROCESS ENGINEERING PROJECT II 

 

อุตสาหการฯ 7 

614491-2560 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT I 

614492-2560 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT II 

614493-55 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT I 

614494-55 INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT II 

619331-2560 PROJECT MANAGEMENT 

619491-2560/ 

619491-55 

MANAGEMENT ENGINEERING AND 

LOGISTICS PROJECT I 

619492-2560/ 

619492-55 

MANAGEMENT ENGINEERING AND 

LOGISTICS PROJECT II 

เครื่องกล 10    

615372-2560 MECHANICAL ENGINEERING PROJECT I 

615471-2560/ 

615471-55 

MECHANICAL ENGINEERING PROJECT II 

615472-2560/ 

615472-55 

MECHANICAL ENGINEERING PROJECT II 

615473-55 MECHANICAL ENGINEERING PROJECT III 

623351-2560/ 

623351-55 

ENGINEERING BUSINESS PROJECT I 

623431-2560 ENGINEERING BUSINESS PROJECT 

MANAGEMENT 

623451-2560/ 

623451-55 

ENGINEERING BUSINESS PROJECT II 

623452-2560/ 

623452-55 

ENGINEERING BUSINESS PROJECT III 



12 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

623532-2560/ 

623532-55 

PROJECT FEASIBILITY ASSESSMENT 

626604-61 PROJECT FEASIBILITY ANALYSIS 

วิศวกรรมเคมี 2 

616491-2560/ 

616491-55 

Chemical engineering project I 

616492-2560/ 

616492-55 

CHEMICAL ENGINEERING PROJECT II 

ไฟฟา 2 

618495-2560 ELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEM 

ENGINEERING PROJECT I 

618496-2560/ 

618496-55 

ELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEM 

ENGINEERING PROJECT II 

- สหกิจศึกษา 6 

614494-2560 PREPARATION FOR COOPERATIVE 

EDUCATION 

614495-2560 COOPERATIVE EDUCATION 

618392-2560 PREPARATION FOR COOPERATIVE 

EDUCATION 

618493-2560 COOPERATIVE EDUCATION 

618494-2560 ELECTRONICS AND COMPUTER SYSTEM 

ENGINEERING PROJECT FOR COOPERATIVE 

EDUCATION 

619495-2560 COOPERATIVE EDUCATION 

- อุตสาหการ 1 

619312-2560 MATERIAL HANDLING SYSTEM DESIGN 

- วิศวกรรมเคมี 2   

616381-2560 Unit operation laboratory I 

616481-2560/ 

616481-55 

Unit operation laboratory II 

 

 
 



13 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

6. จำนวนรายวิชาที่มีการ   รายวิชา   แผน 3 รวบรวม        - e-learning 65 

จัดการเรียนการสอน

โดยใชนวัตกรรม  

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 65  5 2 5 28 16 5 4 วิทยาการฯ 5 

1)611211 BASIC PRINCIPLES OF POLYMER SCIENCE 

2)611301 MOMENTUM, HEAT AND MASS TRANSFER I 

3)611341 PROPERTIES OF POLYMERS 

4)620261 SOLID STATE SCIENCE 

5)620361 CHARACTERIZATION OF MATERIALS 

อาหาร 2 

6)612322 PRODUCT DEVELOPMENT I 

7)612334 PRODUCTION MANAGEMENT IN FOOD INDUSTR 

ชีวภาพ 5 

8)613315-52 BIOCHEMICAL ENGINEERIN 

9)613316-52 BIOCHEMICAL ENGINEERING LABORATORY 

10) 613331-52 PLANT CELL AND TISSUE TECHNOLOGY 

11) 613371-45 ALCOHOLIC BEVERAGE TECHNOLOGY 

12) 621211-55 BASIC CALCULATIONS IN UNIT OPERATIONS 

อุตสาหการฯ 28 

13) 600120-59  MARKETING AND FINANCE 

14) 614213-50 ENGINEERING GRAPHICS 

15) 614251-55 OPERATIONS RESEARCH 

16) 614321-2560 INDUSTRIAL WORK STUDY 

17) 614311-2560 MATERIALS TESTING LABORATORY 

18) 614313-55 AUTOMATIC SYSTEM 

19) 614321-55 INDUSTRIAL WORK STUDY 

20) 614331-55 QUALITY CONTROL 

21) 614341-50 INDUSTRIAL WORK STUDY 

22) 614341-55 ENGINEERING ECONOMY 

23) 614351-2560/614351-55 PRODUCTION PLANNING AND 

CONTROL 

24) 614361-55 INDUSTRIAL PLANT DESIGN 

25) 614361-2560  DESIGN FOR MANUFACTURABILITY 

26) 614364-2560 ENGINEERING DESIGN 

27) 614452-55 PRODUCTION SCHEDULING AND SEQUENCING 

28) 614452-2560 LEAN MANUFACTURING SYSTEMS 

29) 619201-2560 SPREADSHEET LABORATORY FOR 

ENGINEERING 



14 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

30) 619211-2560 OPERATIONS RESEARCH FOR LOGISTICS 

31) 619311-2560 LEAN FOR LOGISTICS 

32) 619313-50  LOGISTICS SYSTEM DESIGN 

33) 619314-55 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT 

34) 619331-2560 PROJECT MANAGEMENT 

35) 619411-55 INVENTORY CONTROL 

36) 619415-55 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LOGISTICS 

37) 619461-50 SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT 

ENGINEERING AND LOGISTICS I 

38) 625600-61 PRODUCTIONS AND OPERATION MANAGEMENT 

39) 625627-61 Advance Manufacturing Engineering 

40) 630601-60 PHILOSOPHY OF RESEARCH METHODOLOGY 

เครื่องกล 16 

41) 600118-55 BUSINESS FOR EVERYDAY LIFE 

42) 615112-55 ENGINEERING MECHANICS 

43) 615202-51 NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL 

ENGINEERS 

44) 615212-55 (MECHANICS OF SOLID I 

45) 615213-55 MECHANICS OF MACHINERY 

46) 615221-51 FLUIDS MECHANICS I 

47) 615312-55 MACHINE DESIGN 

48) 615441-45 ENGINEERING MEASUREMENT 

49) 615527-55 แหลงพลังงานทดแทน (RENEWABLE ENERGY 

RESOURCES 

50) 623111-55 CALCULATION AND MECHANICS FOR 

EVERYDAY LIFE 

51) 623131-55 ENGINEERING BUSINESS ECONOMICS 

52) 623211-55 CONSTRUCTION MATERIALS AND ELECTRICAL 

DEVICES BUSINESS 

53) 623222-55 COST ACCOUNTING I 

54) 623321-55 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 

55) 623323-55 (INTERMEDIATE ACCOUNTING II 

56) 623412-55 PNEUMATIC AND HYDRAULIC COMPONENT 

BUSINESS 

วิศวกรรมเคมี 5 

57) 616333-2560 HEAT TRANSFER OPERATIONS 



15 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

58) 616332-2560 MOMENTUM TRANSFER OPERATIONS 

59) 616121-60 CHEMICAL ENGINEERING PROCESSES 

60) 616313  PIPING AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL 

PROCESSES 

61) 616334-55 MASS TRANSFER OPERATIONS 

ไฟฟา 4 

62)  618224-55 ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT DESIGN 

63) 618224-2560 ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT DESIGN 

64) 618225-2560 ELECTRONIC ENGINEERING LABORATORY 

65) 618536-55 ADVANCED ELECTRONIC DEVICES AND 

CIRCUIT DESIGN 

7. จำนวนหลักสูตร/   หลักสูตร/    แผน 2 รวบรวม    1   1 วิทยาการ 1 

รายวิชาที่สนับสนุนการ

สรางผูประกอบการ/

ผูประกอบการสังคม 

(นับตามป กศ.2563) 

  รายวิชา   ผล 5  1 1  1  1 1 1) รายวิชา 622551-61 นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ 

อาหาร 1 

2) รายวิชา 612438-2560 การจัดการธุรกิจอาหาร 

อุตสาหการฯ 1 

3) รายวิชา 600118-59 ธุรกิจสำหรับชีวิตประจำวัน 

วิศวกรรมเคมี 1 

4) รายวิชา 616401-2560 เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรมเคม ี

ไฟฟา 1 

5) รายวิชา 618498-2560 การเปนผูประกอบและงานนวัตกรรม 

8. จำนวนหลักสูตร    หลักสูตร    แผน - รวบรวม     1   1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(รวมกับภาคอุตสาหกรรม 

และสถาบันการศึกษา     

ชั้นนำ)  
(ไมนำมาคำนวนผลการ

ดำเนินงาน) 

     ผล 1      1   (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมกับ บริษัท ไทยไฟว เทรนนิ่ง 

จำกัด ไดรวมกันจัดทำหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอมบำรุงอากาศยาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ตามขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการของสถาบันรวมกับบริษัท ไทยไฟว    เทรนนิ่ง 

จำกัด ซึ่งอยูระหวางการจัดทำหลักสูตร 

9. จำนวนหลักสูตร   หลักสูตร    แผน 1 รวบรวม 1       1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม  

นานาชาติ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 2  1    1   พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร (Professional Standard Framework : SU) และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาความกาวหนาของอาจารยเพื่อเขาสูสมรรถนะอาจารยมืออาชีพ (Professional Standard Framework) ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและตำแหนงทางวิชาการ 



16 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

10. จำนวนโครงการ/    โครงการ/   แผน 1  1        ยังไมไดดำเนินการ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย 

(นับตามป กศ.2563) 

  กิจกรรม   ผล       

 

  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน  

11. จำนวนโครงการ/   โครงการ/   แผน -          

กิจกรรมพัฒนาความ 

กาวหนาของอาจารยเพื่อ

เขาสูสมรรถนะอาจารย   

มืออาชีพ PSF  
(ไมนำมาคำนวนผลการ

ดำเนินงาน) 

  กิจกรรม          

 

   

12. รอยละของบุคลากร   รอยละ   แผน 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 183 

และสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ เชน 

การอบรม สัมมนา และ

รวมกิจกรรมเพิ่มความสุข 

(นับตามป งบ 2564) 

     ผล 91.26 96.55 92.31 72.22 90.48 84 100 86.67 100 1)สนง.คณบดี 29  2)วิทยาการฯ 26  3)อาหาร 18  4)ชีวภาพ 21   

5)อุตสาหการฯ 25  6)เครื่องกล 30  7)วิศวกรรมเคมี 15  8)ไฟฟา 19 

- จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 167 

สนง.คณบดี 28 

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

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

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   

16)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)นายชยวรรณ  27)นายณัฐพงษ 

28)นายอภนิันท   

วิทยาการฯ 24 

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

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

9)ผศ.ดร.ปาเจรา  10)ผศ.ดร.พูนทรัพย  11)ผศ.ดร.ภัทร   

12)ผศ.ดร.วันชัย  13)ผศ.ดร.วรดา  14)รศ.ดร.ศุภกิจ  15)ผศ.ดร.สุดศิริ  

16)ผศ.สมจิตร  17)อ.ดร.ศราวุธ  18)นางวรานิษฐ  19)นางสุชาดา   

20)น.ส.กัญญา  21น.ส.ลูกกวาง  22)น.ส.หรรษา  23)นายเจตน   

24)นายไพโรจน   

อาหาร 13 

1)รศ.ดร.ปราโมทย  2)ผศ.ดร.บัณฑิต  3)ผศ.ดร.บุศรากรณ   

4)ผศ.ดร.ปริญดา  5)ผศ.ดร.สุเชษฐ  6)ผศ.ดร.อรุณศรี  7)อ.ดร.พรศรี   



17 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

8)อ.ดร.สินี  9)น.ส.กัญรณี  10)น.ส.ณิชานันทน  11)น.ส.สายทอง   

12)นายฉัตรชัย  13)นายธนรัตน 

ชีวภาพ 19 

1)รศ.ดร.กัลยาณ ี 2)รศ.ดร.พิมพชนก  3)รศ.ดร.บุษราภรณ   

4)รศ.ดร.สุวัฒนา  5)ผศ.ดร.จรุีรัตน  6)ผศ.ดร.ชัยวัฒน  7)ผศ.ดร.ชัยยงค  

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

12)อ.ดร.ธีรวัฒน  13)อ.ดร.นาฏระพี  14)อ.ดร.สินธุวัฒน   

15)อ.กัญจนอมล  16)นางประไพ  17)น.ส.นุชนาฎ  18)น.ส.วัลพิไล   

19)นายศิลา   

อุตสาหการฯ 21 

1)รศ.ดร.ประจวบ  2)ผศ.ดร.คเณศ  3)ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ 4)ผศ.ดร.สุจินต   

5)ผศ.ปฏิพัทธ  6)ผศ.สุขุม  7)อ.ดร.วรฤทัย  8)อ.ดร.สิทธิชัย  9)อ.กวินธร  

10)อ.เกษรินทร  11)อ.ธนาธร  12)อ.ธรรมวิชช  13)อ.บัญญัต ิ  

14)อ.เพ็ญพิสุทธิ์  15)น.ส.ชยานิษฐ  16)น.ส.ณัฐธิดา  17)น.ส.นวลอนงค  

18)น.ส.เปรมทิพย  19)นายเจน  20)นายธรเดชา 21)นายสรรวิทย   

เครื่องกล 30 

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

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

8)ผศ.ดร.ธิบดินทร  9)ผศ.ดร.ธีระศักดิ ์ 10)ผศ.ดร.ปรเมศร   

11)ผศ.ดร.วิชุดา  12)ผศ.ดร.วีระนุช  13)ผศ.จารุตม  14)ผศ.ศิวะพงศ   

15)ผศ.ศุภชัย  16)อ.ดร.จันทนา  17)ผศ.ดร.ชัชธานนท  18)ผศ.นพพงศ  

19)อ.ดร.ณัฐ  20)อ.จงรัก  21)นางกัลยกร  22)นางธรากร  

23)น.ส.จารุวรรณ  24)น.ส.วัลลภา  25)น.ส.ภูริตา  26)นายไพศาล   

27)นายเมฆ  28)นายภาณุวัฒน  29)นายอิทธิพล  30)นายฤทธิ์ณรงค 

วิศวกรรมเคมี 13 

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

5)ผศ.ดร.ธรวิภา  6)ผศ.ดร.วีรยุทธ  7)ผศ.ดร.วีรวัฒน  8)ผศ.ดร.ศิริรัตน  

9)อ.ดร.ณัชพล  10)อ.ดร.มัทรี  11)อ.ดร.วสุ  12)น.ส.เจนจิรา   

13)น.ส.ศศิธร   

ไฟฟา 19 

1)ผศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.จริัฏฐ  3)ผศ.ดร.ณัฐพงศ  4)ผศ.ดร.ระพีพันธ  

5)ผศ.ดร.ยุทธนา  6)อ.ดร.กัณธิดา  7)อ.ดร.พลอยบุศรา  8)อ.ดร.ภมร   

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

13)อ.พรชัย  14)นางผกามาศ  15)นางศรีอัมพร  16)น.ส.ณัฏฐนรี   

17)น.ส.ฐนิชา  18)นายธชทตั  19)นายพยุงศักดิ์ 



18 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

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

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

13. จำนวนโครงการ/   โครงการ   แผน -          

กิจกรรมการสราง

ความรูความเขาใจ 

Outcome-based 

education 
(ไมนำมาคำนวนผลการ

ดำเนินงาน) 

            

 

   

14. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 1  1        1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง Creative Engineering  

อบรมหลักสูตร AUN-QA 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 1 1        (26 ม.ค. 64) 

15. จำนวนอาจารยที่   คน   แผน 7 รวบรวม        - ม.ศิลปากร 7 

ผานการอบรมเปนผู

ประเมิน AUN-QA 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 9  1  2 3 2  1 ประธาน 3 : 1)รศ.ดร.พิมพชนก  2)อ.ดร.วรฤทัย  3)อ.เพ็ญพสิุทธิ ์ 

กรรมการ 4 : 1)รศ.ดร.บุษราภรณ  2)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ(ชัยยุตต)   

3)ผศ.ดร.วิชุดา  4)อ.กวินธร   

- ทปอ. 2 

1)อ.ดร.โสภณ  2)ผศ.ดร.เดชาพันธ 

16. จำนวนอาจารยที่   คน   แผน 1  รวบรวม        - ทปอ. 2 

ผานการอบรมเปน           

ผูประเมิน AUN-QA  

(หามซ้ำหนา) 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 2      1  1 1)อ.ดร.โสภณ  2)ผศ.ดร.เดชาพันธ 

17. จำนวนการฝกอบรม   โครงการ/   แผน 1 1        เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หลักสูตร AUN-QA 

(หลักสูตรที่จัดอบรมเปน

เวลาไมต่ำกวา 2 วัน) 

หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูกบัหลักสูตรทีไ่ดรับ 

AUN-QA certificate 

(นับตามป กศ.2563) 

  กิจกรรม   ผล       

 

  (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน 

18. จำนวนอาจารย             คน   แผน 4 รวบรวม        1)ผศ.ดร.ปรเมศร  2)อ.ดร.ณัฐพงศ  3)อ.ดร.วรฤทัย  4)ผศ.ดร.อรุณศรี 

ที่ผานการอบรมเปน        

ผูประเมินตามเกณฑ 

     ผล 5   2  1 1  1 5)อ.ดร.พรศรี 



19 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

TQA/EdPEx internal 

assessor 

(นับตามป กศ.2563) 

19. ผลการประเมิน    คะแนน   แผน 200         คณะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

(EdPEx) 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล       
 

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 

20. จำนวนหลักสูตรที่   หลักสูตร   แผน 11 รวบรวม        ปริญญาโท 7 

เขารับการประเมินตาม

ระบบ AUN-QA 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 12  2 2 2 1 3 2  1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมพอลิเมอร   

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร   

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม   

5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม   

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ปริญญาเอก 5 

8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม          

พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ)   

9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร   

10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              

11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   

12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

กลยุทธที่ 1.4  สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1 สงเสริมการดำเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

21. จำนวนนักศึกษา   คน   แผน 6         จำนวนนกัศึกษาตางชาติไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจาก 

ตางชาติ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 10     2 4 2 2 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน 

22. จำนวนนักศึกษา   คน   แผน 40  30        1) นักศึกษาตางชาตลิงทะเบียนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 10 คน ไดแก 

ตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน in bound 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 10     2 4 2 2 นักศึกษาชั้นปที ่1 

1) Mr. Chun  Zonel  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 

2) Mr. Haitong  Pech  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3) Ms. Ratneary  Ren  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 



20 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

4) Mr. Tongmean Teang  สาขาวิชาวิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 

5) Ms. Sokheng  Long  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

6) Ms. Kanika  Khuon  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

7) Ms. Sokkim  Eng  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ

คอมพิวเตอร 

2) นักศึกษาตางชาตลิงทะเบียนเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ไดแก 

8) Mr. Chen Shunhong สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

3) ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลรบันักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก The 

Institut National Polytechnique Toulouse ประเทศฝรั่งเศษ       

2 คน ไดแก 

9) Mrs. AMICHAUD MATHYLDE 

10) Mr. GRACIN MATTEO JEAN DAN 

23. จำนวนนักศึกษา   คน   แผน 3          เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตางชาต ินักศึกษา

แลกเปลี่ยน out bound 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล      

 

   (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน 

24. จำนวนอาจารยชาว

ตางประเทศ 
(ไมนำมาคำนวนผลการ

ดำเนินงาน) 

     แผน -      

 

   

25. จำนวนอาจารยที่ไป   คน   แผน 1          เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ทำงานวิจัยหรือสอนใน

ตางประเทศ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล       

 

  (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน 

26. จำนวนอาจารยชาว   คน   แผน 1          เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตางประเทศทำงานวิจยั

หรือสอนในคณะฯ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล       

 

  (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน 

27. จำนวนการยื่นขอขึ้น   ผลงาน   แผน 2 รวบรวม  2      อนุสิทธิบัตร 9 

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

(นับตามป พ.ศ. 2563) 

     ผล 9   9   

 

  อาหาร 9 

1. กรรมวิธีการผลิตมนัอาลูทอดกรอบปรุปรสและผลิตภัณฑที่จาก

กรรมวิธีดงั (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002408, 

วันที่ขอ 27 ส.ค. 64) 



21 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

2. ผลิตภัณฑลูกอมโบราณจากน้ำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต         

(ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002411, วันที่ขอ         

27 ส.ค. 64)  

3. ผลิตภัณฑคาราเมลไซรัปจากนำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต      

(ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002413, วันที่ขอ         

27 ส.ค. 64)  

4. ผลิตภัณฑซุปกึ่งสำเร็จรูปจากขาวไทยและกรรมวิธีการผลิต (ผศ.ดร.

บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002416, วันที่ขอ 27 ส.ค. 64)  

5. ผลิตภัณฑมะมวงแผนและกรรมวิธีการผลิต (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(คำขอเลขที่ 2103002426, วันทีข่อ 28 ส.ค. 64)  

6. กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากเห็ดหอมและผลิตภัณฑที่ได

จากกรรมวิธีดังกลาว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 

2103002425, วันทีข่อ 28 ส.ค. 64)  

7. กรรมวิธีการสกดัสารฟนอลิกจากดอกเกกฮวย (ผศ.ดร.บัณฑิต และ

คณะ)(คำขอเลขที ่2103002424, วันที่ขอ 28 ส.ค. 64)  

8. กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากแตงโมและผลิตภัณฑที่ไดจาก

กรรมวิธีดังกลาว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 2103002423, 

วันทีข่อ 28 ส.ค. 64)  

9. กรรมวิธีการผลิตน้ำออยเขมขน (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(คำขอเลขที่ 

2103002409, วันทีข่อ 27 ส.ค. 64)  

28. จำนวนสิทธิบัตร    ใบ   แผน 10  รวบรวม        สิทธิบัตรการประดษิฐ 4 

สิทธิบัตรออกแบบ ใน

รอบ 5 ป 

(นับตามป พ.ศ. 2563) 

(หมายเหตุ 

อายุการคุมครองนับจาก

วันยื่นจดทะเบียน 

4) สิทธิบัตร 20 ป  

5) อนุสิทธิบัตร 6 ป    

ตออายไุด 2 ครั้ง 

ครัง้ที ่1 ปที่ 7-8 

ครั้งที ่2 ปที่ 9-10) 

     ผล 23  4 19   

 

  วิทยาการฯ 3 

1) เครื่องพนสารละลายขนาดพกพาโดยใชไฟฟาสถิตย (รศ.มาณพ และ

คณะ)(เลขที ่23083, 11 ม.ค. 51-16 ม.ค. 69) 

2) องคประกอบสูตรสารปรับปรุงคุณภาพดินที่มีเถาลอยอลูมินัมเปน

สวนผสมหลัก (ผศ.ดร.ภัทร และคณะ)(เลขที ่17011, วันที่จดทะเบียน 

2 ธ.ค. 63) 

3) องคประกอบสูตรวัสดุมวลเบาใชเถาลอยอลูมินัมและตะกอนจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย (ผศ.ดร.ภทัร และคณะ)(เลขที ่17555, วันที่จดทะเบียน                   

30 มี.ค. 64) 

อาหาร 1 

4) เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลังกระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณ

น้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑอาหารทอด (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(เลขที ่42238, วันที่ตออายุ 23 ม.ค. 58 (ปที่ 5-20)) 



22 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อนุสิทธิบัตร 19 

วิทยาการฯ 1 

5) เครื่องสุมตัวเลขดวยพลังงานลม (ผศ.ดร.นฤทธิ์ และคณะ)(เลขที ่

13584, วันที่จดทะเบียน 12 ก.พ. 61) 

อาหาร 18 

6) สูตรและกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมมะมวงสอดไสลูกหมอนแบบแทง

เคลือบช็อคโกแลตขาว (ผศ.ดร.ประสงค และคณะ)(เลขที ่16349, 

วันที่จดทะเบียน 10 มิ.ย. 63) 

7) สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผนเกี๊ยวปราศจากกลูเตนเพื่อยืดอายุการ

เก็บรักษา (ผศ.ดร.ดวงใจ และคณะ)(เลขที ่16863, วันที่จดทะเบียน  

20 ต.ค. 63) 

8) สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักแผนอบกรอบผสมคอลลาเจน            

(ผศ.ดร.กนกวรรณ และคณะ)(เลขที่ 16872, วันที่จดทะเบียน 22 

ต.ค. 2563) 

9) กรรมวิธีการผลิตลูกเดือยอบกรอบ (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่

8555, วันที่ตออาย ุ24 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

10) สูตรขนมอาลัวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(เลขที ่8556, วันที่ตออายุ 24 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

11) สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคบหมูโดยการขึ้นรูปใหมและใช

กระบวนการอบเพื่อใหเกิดการพองตัวแทนการทอดโดยใชน้ำมนั 

(ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่8557, วันที่ตออายุ 24 พ.ย. 63 

(ปที่ 10)) 

12) สูตรและกรรมวิธีการผลิตครีมงาบด (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(เลขที ่8558, วันที่ตออายุ 24 พ.ย. 63 (ปที่ 10))  

13) สูตรขนมปนขลิบเพื่อยืดอายุความกรอบของขนม (ผศ.ดร.บัณฑิต 

และคณะ)(เลขที ่8560, วันที่ตออาย ุ24 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

14) กรรมวธิีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็ว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่

8561, วันที่ตออายุ 24 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

15) สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไมแชอิ่มอบแหงเคลือบช็อกโกแลต 

(ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่9039, วันที่ตออายุ 24 พ.ย. 63 

(ปที่ 10)) 

16) สูตรและกรรมวิธีผลิตแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม สำหรับ

เตาอบไมโครเวฟ (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่10807, วันที่

ตออายุ 2 ต.ค. 63 (ปที่ 8)) 



23 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

17) สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปขาว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(เลขที ่9158, วันที่ตออายุ 24 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

18) กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑประเภทเสนพรอมบริโภคกอนการนึ่ง

ฆาเชื้อ (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่10865, วันที่ตออายุ          

1 ธ.ค. 63 (ปที่ 10)) 

19) การใชกระบวนการวิเคราะหเชิงภาพถายในการวัดมุมสัมผัสเพื่อใช

ในการควบคุม คุณภาพของน้ำมันทอด (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(เลขที ่10878, วันที่ตออายุ 17 มี.ค. 64 (ปที่ 10)) 

20) น้ำแปงอิมัลชันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอาหาร

เลียนแบบ กระบวนการทอดระยะสั้น (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)

(เลขที ่10993, วันที่ตออายุ 6 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

21) สูตรผงมะขามปอมพรอมชงและกรรมวิธีการผลิตผงมะขามปอม

ดงักลาว (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่11631, วันที่ตออายุ 28 

มิ.ย. 64 (ปที่ 8)) 

22) กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคที่มีสวนผสมของ

เนื้อสัตว กอนนึ่งฆาเชื้อ (ผศ.ดร.บัณฑิต และคณะ)(เลขที ่11949, 

วันที่ตออายุ 16 เม.ย. 64 (ปที่ 8)) 

23) กรรมวิธีการปรับปรุงคณุภาพผลิตภัณฑประเภทเสนดวยกรดและ

ดาง (ผศ.ดร.บัณฑติ และคณะ)(เลขที ่13286, วันที่ตออาย ุ           

6 พ.ย. 63 (ปที่ 10)) 

29. จำนวนผลงาน   มหาวิทยาลัย   แผน 10 รวบรวม        1) The University of Tokyo -22 

ตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยที่อยู

ใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐาน 

ขอมลู Scopus หรือ ISI  

(นับผลงานป 2016-2020, 

QS Top 500 ในป 2020) 

     ผล 21      

 

  2) Kyoto University-33 

3) The University of Sydney-42 

4) University of Leeds-93 

5) University of California, Davis-104 

6) Technical University of Denmark-112 

7) Nagoya University-115 

8) Wageningen University-125 

9) Hokkaido University-132 

10) Newcastle University-146 

11) Universiti Putra Malaysia-159 

12) Universiti Sains Malaysia-165 

13) Chulalongkorn University-247 

14) Universität Innsbruck-266 



24 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

15) Khalifa University of Science and Technology-268 

16) North Carolina State University-285 

17) Universiti Brunei Darussalam-298 

18) Mahidol University-314 

19) Tianjin University-429 

20) Oregon State University-461 

21) Universiti Teknologi PETRONAS-482 

30. จำนวนผลงาน   ผลงาน   แผน 20 รวบรวม        วิทยาการฯ 2 

ตีพิมพเผยแพรทีม่ีชื่อ

รวมกับมหาวทิยาลัยที่อยู

ใน QS Top 500 ใน

วารสารที่ปรากฏในฐาน 

ขอมูล Scopus หรือ ISI 

(นับผลงานป 2020,  

QS Top 500 ในป 2020) 

     ผล 24  2 3 2   17  1) Effect of zirconium addition on the phase evolution of 

chromium zirconium nitride prepared by magnetron 

sputtering (ผศ.ดร.นิติ)(ISI/scopus)(Chulalongkorn University-

247) 

2) Facile formation of agarose hydrogel and 

electromechanical responses as electro-responsive 

hydrogel materials in actuator applications (ผศ.ดร.วันชัย)

(ISI/scopus)(Chulalongkorn University-247) 

อาหาร 3   

3) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar 

dryers for dried herb products in Thailand (ผศ.ดร.                 

บุศรากรณ/ผศ.ดร.กนกวรรณ)(ISI/scopus)(Mahidol University-

314) 

4) Near-infrared spectroscopy with linear discriminant 

analysis for green 'Robusta' coffee bean sorting                

(รศ.ดร.ปราโมทย)(Universität Innsbruck) 
5) Review of solar dryers for agricultural products in Asia and 

Africa: An innovation landscape approach (ผศ.ดร. บุศรากรณ)

(scopus)(Wageningen University-125) 

ชีวภาพ 2   

6) Interfacial molecular interactions of cellobiohydrolase 

Cel7A and its variants on cellulose (อ.ดร.นาฏระพี)

(ISI/scopus)(University of California, Davis-104) 

7) Selenium nanoparticles biosynthesized by garlic extract as 

antimicrobial agent (รศ.ดร.กัลยาณี)(scopus)(Mahidol 

University-314) 



25 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

วิศวกรรมเคมี 17  

8) A numerical and experimental investigation on the selective 

separation of Pd (II) from wastewater using Aliquat 336 via 

hollow fiber supported liquid membrane (รศ.ดร.ประกร)

(ISI/scopus)(Chulalongkorn University-247) 

9) A review of organic waste enrichment for inducing 

palatability of black soldier fly larvae: Wastes to valuable 

resources (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)(Universiti Teknologi 

PETRONAS-482/Khalifa University-268) 

10) A review on insights for green production of 

unconventional protein and energy sources derived from 

the larval biomass of black soldier fly (รศ.ดร.วรพล)

(scopus)(Universiti Sains Malaysia-165)Fe2O3/CaO-Al2O3 

multifunctional catalyst for hydrogen production by 

sorption-enhanced chemical looping reforming of ethano 

(รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus) (Chulalongkorn University-247/ 

Mahidol University-314/ Tianjin University-429) 

11) Biosorption of dicloxacillin from pharmaceutical waste 

water using tannin from Indian almond leaf: Kinetic and 

equilibrium studies (รศ.ดร.ประกร)(scopus)(Chulalongkorn 

University-247) 

12) Comparative Performances of Microalgal-Bacterial               

Co-Cultivation to Bioremediate Synthetic and Municipal 

Wastewaters Whilst Producing Biodiesel Sustainabl              

(รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)(Universiti Teknologi PETRONAS-

482) 

13) Deposition of Pt nanoparticles on TiO2 by pulsed direct 

current magnetron sputtering for selective hydrogenation 

of vanillin to vanillyl alcohol (รศ.ดร.โอกร)(ISI/scopus) 

(Chulalongkorn University-247) 

14) Different water removal methods for facilitating biodiesel 

production from low-cost waste cooking oil containing 

high water content in hybridized reactive distillation                 

(รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)(Chulalongkorn University-247) 



26 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

15) Extraction of lycopene from tomato with 

environmentally benign solvents: Box-Behnken design 

and optimization (รศ.ดร.ประกร)(scopus)(Chulalongkorn 

University-247) 

16) Green pathway in utilizing CO2 via cycloaddition reaction 

with epoxide-A mini review (รศ.ดร.วรพล)(scopus)(Universiti 

Teknologi PETRONAS-482/Chulalongkorn University-247) 

17) Insight on extraction and characterisation of biopolymers 

as the green coagulants for microalgae harvesting (รศ.ดร.

วรพล)(scopus)(Universiti Teknologi PETRONAS-482) 

18) Insight review of attached microalgae growth focusing on 

support material packed in photobioreactor for 

sustainable biodiesel production and wastewater 

bioremediation (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)(Universiti 

Teknologi PETRONAS-482/Universiti Brunei Darussalam-

298) 

19) Non-thermal dielectric barrier discharge plasma 

hydrogenation for production of margarine with low 

trans-fatty acid formation (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus) 

(Chulalongkorn University-247) 

20) Performance comparison among different multifunctional 

reactors operated under energy self-sufficiency for 

sustainable hydrogen production from ethanol (รศ.ดร. 

วรพล)(ISI/scopus)(Chulalongkorn University-247/ Tianjin 

University-429) 

21) SDS modified mesoporous silica MCM-41 for the 

adsorption of Cu2+, Cd2+, Zn2+ from aqueous systems 

(รศ.ดร.วรพล)(scopus)(Chulalongkorn University-247) 

22) Simultaneous enhancement of photocatalytic 

bactericidal activity and strength properties of 

acrylonitrile-butadiene-styrene plastic via a facile 

preparation with silane/TiO2 (รศ.ดร.วรพล)(scopus) 

(Universiti Teknologi PETRONAS-482/Chulalongkorn 

University-247) 



27 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

23) Solvent-Free Hydrodeoxygenation of Triglycerides to 

Diesel-like Hydrocarbons over Pt-Decorated MoO2 

Catalysts (รศ.ดร.วรพล)(scopus)(Mahidol University-314/ 

Chulalongkorn University-247) 

31. จำนวนผลงาน   หนวยงาน   แผน 2 รวบรวม        วิทยาการฯ 2 

ตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับหนวยงานเอกชน 

ใน วารสารที่ปรากฏใน 

ฐาน ขอมูล Scopus หรือ 

ISI  

(นับผลงานป 2016-2020)

     ผล 13  2 4 3 2 1 1  1) Matsugasaki Station (Kyoto) 

2) Smooth International Co.,Ltd 

อาหาร 4 

3) Healthy Foods Co. Ltd. 

4) Lam Soon Thailand PCL. 

5) Thai Edible Oil Co., Ltd. 

6) Thai Union Manufacturing Co., Ltd. 

ชีวภาพ 3 

7) Gracenote, Inc. 

8) Marine Gold Products Ltd. 

9) Thai Vermicelli Industry Co., Ltd. 

 

อุตสาหการฯ 2 

10) B. Grimm Power Lao Co., Ltd 

11) Hydrocarbon Solutions (Thailand) Co., Ltd. 

เครื่องกล 1 

12) Electricity Generating Authority of Thailand 

เคมี 1 

13) PTT Publ Co Ltd, 

32. จำนวนผลงาน   ผลงาน   แผน 1 รวบรวม        วิทยาการฯ 1  

ตพีิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับหนวยงานเอกชน

ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐาน ขอมูล Scopus หรือ 

ISI  

(นับผลงานป 2020) 

     ผล 3  1  1 1    1) Fabrication of Open-cell Aluminum Foams by Pressure 

Infiltration and Salt Leaching Method from Commercial 

Grade Alloys (ผศ.ดร.ภัทร)(ISI/scopus)(Smooth International 

Co., Ltd) 

ชีวภาพ 1 

2) Interfacial molecular interactions of cellobiohydrolase 

Cel7A and its variants on cellulose (อ.ดร.นาฏระพี)

(ISI/scopus)(Gracenote, Inc.) 

 



28 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อุตสาหการ 1  

3) High Temperature Degradation of Thermal Oxides on AISI 

304 Stainless Steels by Carbon (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(scopus)         

(B. Grimm Power (Lao) Co., Ltd) 

ยุทธศาสตรท่ี 2    ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับทองถิน่หรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคณุคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อแกปญหา

ของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

เปาประสงคท่ี 2  เปนที่พึ่งพิงของชมุชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 

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

มาตรการท่ี 1  พัฒนาทรัพยากร สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย 

33. เงินทุนวจิัยเฉลี่ยตอ   คะแนน   แผน 5 รวบรวม        - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 111 

อาจารย ตามเกณฑสาขา

ของ สกอ ดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีฯ = 220,000 

บาท/คน 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 5  4.71 5 5 2.26 1.03 5 1.40 1)วิทยาการฯ 18  2)อาหาร 13  3)ชีวภาพ 16  4)อุตสาหการฯ 18   
5) เครื่องกล 21  6)วิศวกรรมเคมี 12  7)ไฟฟา 13 

- จำนวนเงินทุนวิจัย 55,290,981.34 : ภายใน 4,130,667 

ภายนอก 51,160,314.34 

วิทยาการฯ 3,733,064   
ภายใน -   

34. จำนวนเงินทุนวิจยั   แสนบาท   แผน 2.2 รวบรวม 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ภายนอก 3,733,064 

เฉลี่ยตออาจารย 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 498,116.95   207,392.44 2,736,830.77 276,932.29 99,259.28 45,238.10 667,627.81 61,538.46 1)การศึกษาและการเตรียมฟลมพอลิเมอรผสมของพอลิแลคติกแอซิดและ

พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีการเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสำหรับการยืด
อายุเห็ด (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 54,000)(13 เม.ย. 63-12 เม.ย 65) 

2)การเตรียมและการพิสูจนเอกลักษณของฟลมเสริมองคประกอบ

พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท สำหรับยืด   
อายุการเก็บรักษาผลไม (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 53,650)(13 เม.ย. 63- 

12 เม.ย 65) 

3)การศึกษาขนาด ปริมาณ และชนิดของไมโครพลาสติกตลอด

กระบวนการผลิตน้ำประปา (รศ.ดร.ศุภกิจ)(ประปา 544,958)         
(20 มิ.ย. 63 - 13 ส.ค. 64) 

4)Green biomimetic approach for preparation of silver 

nanoparticles derived from aqueous extract of water 
hyacinth and mint leaves for colorimetric sensing of heavy 

metal ions (รศ.มาณพ)(ศูนยความเปนเลิศฯ จุฬาฯ 100,000)           

(1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 65) 

5)การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตและขยายสเกลในอุตสาหกรรม
ฟลมหดแบบใชความรอนที่ทำจากพลาสตกิสลายตัวไดทางชีวภาพ 

(รศ.ดร.ศุภกิจ)(สอวช. 324,456, บริษัท 399,000)(15 ต.ค. 63-       

14 ต.ค. 64) 



29 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

6)การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาฟลมยืดหุมบรรจุภัณฑจาก

พลาสติกชนิดสลายตวัไดทางชีวภาพ (รศ.ดร.ศุภกิจ)                       

(ITAP 150,000, บริษัท 150,000)(4 ม.ค. 64-3ก.ค. 64) 

7)การพัฒนาผลิตภัณฑถุงพลาสติดชีวภาพชนิดทนความรอนสำหรับ

บรรจุอาหาร (รศ.ดร.ศุภกิจ)(ITAP 240,000, บริษัท 240,000)          

(1 ก.พ. 64-31 ส.ค. 64) 

8)การใชเม็ดจีโอพอลิเมอรรวมกับปูนทนไฟสำหรับกอผนังเตาหลอม      

(ผศ.ดร.ภัทร)(วช. 526,000, บริษัท 526,000)(1 มิ.ย. 64-31 พ.ค. 65) 

9)การเพิ่มสมรรถนะการผลิตสมุนไพรไทยอบแหงดวยระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดม (อ.ดร.ศราวธุ)(วช. 425,000) 

(16 ก.ย. 63-15 มี.ค. 64) 

อาหาร 35,578,800    

ภายใน 250,000   

10) A novel approach to produce functional food 

ingredients from coconut meal by stepwise subcritical 

fluid treatment (รศ.ดร.ปราโมทย)(รายได 250,000)(1 ต.ค. 63-

30 ก.ย. 66) 

ภายนอก 35,328,800 

10)  A novel approach to produce functional food 

ingredients from coconut meal by stepwise subcritical 

fluid treatment (รศ.ดร.ปราโมทย)(วช. 250,000)(1 ต.ค. 63-   

30 ก.ย. 66) 

11) การทำอินเตอรเอสเตอริฟเคชั่นแบบใชเอนไซมเพือ่ผลติไขมนั

ทดแทนเนยโกโก (แบบ CBE, CBS, CBR) และ/หรือไขมันเนย

เทียม (รศ.ดร.โสภาค)(บริษัท 547,200)(1 ก.ย. 63-31 ส.ค. 64) 

12) การขยายสเกลและยกระดบังานวิจยัดานอุตสาหกรรมเกษตรสู

ภาคอุตสาหกรรม มศก. (ผศ.ดร.สเุชษฐ)(บพข.19,884,210)        

(25 ก.ย. 63-24ก.ย. 64) 

13) การใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมในการ

แกปญหาการอบแหงเมล็ดกาแฟสำหรับการผลิตระดับวิสาหกิจ 

ชุมชน (ผศ.ดร.บุศรากรณ)(วช.1,800,000)(15 ต.ค. 63-14 ต.ค. 64) 

14) การพัฒนากระบวนการตกตะกอนเอนไซมโบรมีเลนจากตน

สับปะรดแบบตอเนื่อง (รศ.ดร.ปราโมทย)(สวก.1,370,990, บริษัท 

15,000)(9 ก.พ. 64-8 ก.พ. 65) 



30 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

15) การเพิ่มมูลคาผักดวยการทำแหงในระบบอบแหงพลังงานแสง 

อาทิตยแบบพาราโบลาโดมสำหรับสรางรายไดเสริมใหเกษตรกร 

(รศ.ดร.ปราโมทย)(วช. 1,100,000)(15 ต.ค. 63-14 ต.ค. 64) 
16) การขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใน

อุตสาหกรรมเกษตรดวยการสราง งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ผานการทำงานแบบ Eco Research system  
(ผศ.ดร.บัณฑิต)(สกสว. 6,057,100)(1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64) 

17) ผลของกระบวนการแชเยือกแข็งตอคุณภาพของมะมวงแชอิ่ม

อบแหง (รศ.ดร.ปราโมทย, ผศ.ดร.บุศรากรณ)(ววน. 450,000)      

(25 พ.ค. 64-24 เม.ย. 65) 
18) การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากน้ำมนัปาลมสวนกลางผสมกับ

เนยอิลิเป และการปรับปรุงคุณสมบัติดานการทนความรอนของ

เนยโกโกโดยการผสมกับเนยอิลิเป (รศ.ดร.โสภาค)(ววน. 450,000) 
(25 พ.ค. 64-24 เม.ย. 65) 

19) การลดการเกิดลักษณะเนื้อสัมผัสแบบเปนเม็ดในเนยเทียมดวยการ

ทำอินเตอรเอสเตอริฟเคชั่น (รศ.ดร.โสภาค)(บพข. 614,150, 

บริษัท 614,150)(1 พ.ค. 64-30 เม.ย. 65) 
20) การศึกษาองคประกอบกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติ

ดานเคมีกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลว

ของน้ำมันเยื่อกะลามะพราว (รศ.ดร.โสภาค)(วช. 125,500, บริษัท 
125,500)(15 ก.ย. 64-14 ก.ย. 66) 

21) การพัฒนาเอกลักษณสินคาเดนของชุมชนไทยพวนและไทยเวียง 

จังหวัดนครนายกเพื่อนำมาตอยอดโมเดลทางธุรกจิในการยกระดับ

และพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน (ผศ.ดร.สเุชษฐ)(วช. 1,500,000)      
(27 พ.ค. 64-26 พ.ค. 65) 

9)    การเพิ่มสมรรถนะการผลิตสมุนไพรไทยอบแหงดวยระบบอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดม (ผศ.ดร.บุศรากรณ)       
(วช. 425,000)(16 ก.ย. 63-15 มี.ค. 64) 

ชีวภาพ 4,430,916.67   

ภายใน 300,000 

22) การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติตานจุลชีพ จากสารสกัด
ผงพลูคาว (รศ.ดร.พิมพชนก)(กองทุน 120,000)(20 ส.ค. 64-         

19 ส.ค. 65) 

23) การเพิ่มคุณสมบัตคิวามไมชอบน้ำใหกับพลาสติกชีวภาพที่ไดจาก
เปลือกสมโอ (อ.ดร.นาฏระพี)(กองทนุ 120,000)(20 ส.ค. 64-       

19 ส.ค. 65) 



31 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

24) การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนทางชีวภาพดวยสารสกัดเปลือก     

สมโอ (รศ.ดร.บุษราภรณ)(กองทุน 60,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65)

ภายนอก 4,130,916.67 

25) การผลิตกากถั่วเหลืองหมักที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงดวย

จุลินทรียทนรอนเพื่อใชในอาหารสัตว (รศ.ดร.บุษราภรณ)              

(สกว.161,466.67, บริษัท 4,000)(1 ก.พ. 59-31 ม.ค. 64) 

26) โครงการสรางพลเมืองสรางสรรค (Active Citizen) และผูนำเพื่อ

สรางความเปลีย่นแปลง (Prime Mover) ในบริบทการจัดการ

คุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)              

(สสส. 990,450)(20 ส.ค. 63-19 พ.ย. 64) 

27) การพัฒนาแนวทางการใชแบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมทางชีวภาพ 

Escherichia coli ในสุกร ภายใตแผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและ

พัฒนาชีวภัณฑทางสัตวแพทย (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)(ม.เกษตรศาสตร 

1,600,000)(1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64) 

28) การรวบรวม เก็บรักษา และการทำฐานขอมูลยีสตที่สามารถผลิต

แคโรทีนอยดและสารอินทรียระเหยงายที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน ภายใตชุดโครงการวิจัย เรื่อง 

เหมืองขอมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรียเพื่อการใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)                

(ม.เกษตรศาสตร 1,100,000)(28 ธ.ค. 63-27 ธ.ค. 64) 

29) การพัฒนาระบบเพอฟวชันสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลลกระดูกโดย

ใชโครงเลี้ยงเซลลในไฮบริด จากไหมไทยและไบโอแอคทีฟกลาส 

เพื่อการผลิตเนือ้เยื่อกระดูกสำหรับการรักษา (อ.ดร.ชลเทพ)

(สวทช. 275,000)(1 พ.ย. 63-31 ต.ค. 64) 

อุตสาหการฯ 1,786,667  

ภายใน 1,786,667   

30) การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีปวนและกาวกระโดดตอ

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการภายใตบริบทประเทศไทย 4.0              

(ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 16,667)(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

31) การศึกษาเชิงลึกของตนทุนขนสงในธุรกิจขนสงทางถนน

ภายในประเทศ (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 58,333)(21 พ.ย. 62-  

20 พ.ย. 63) 

32) นวัตกรรมแผนการทำใหเปนจำนวนวิยุตสำหรับปญหาการหาคา

เหมาะที่สุดเชิงการจัด (ผศ.ดร.ชูศักดิ์)(กองทุน 145,833)                  

(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 



32 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

33) การจัดการปญหาการมอบหมายงานติดต้ังและบริการหลังการขาย 

กรณีศึกษา บริษัทจำหนายเครื่องใชไฟฟาภายในบานแหงหนึ่ง 

(ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 5,000)(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

34) การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสำหรับพยากรณมลพิษ

ทางอากาศ (ผศ.ดร.ศรีรักษ)(กองทุน 16,667)(21 พ.ย. 62-           

20 พ.ย. 63) 

35) การประเมินกลยุทธการหยิบสินคาตามคำสั่งซื้อและนโยบายการ

จัดเสนทางเดินดวยการจำลองสถานการณ : กรณีศึกษา

คลังสินคาแฟชั่นกีฬา (ผศ.ดร.สุจินต)(กองทุน 16,667)                

(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

36) การจัดตารางการสั่งซื้อยาในโรงพยาบาลรัฐ กรณีศึกษา : 

โรงพยาบาลสิรินธร (ผศ.จันทรเพ็ญ)(กองทุน 12,500)(21 พ.ย. 62-

20 พ.ย. 63) 

37) การใชระบบตนทุนกิจกรรมเพื่อวางแผนการผลิต กรณีศึกษา 

บริษัทผลิตอุปกรณการแพทย (อ.ดร.สิทธิชัย)(กองทุน 10,000) 

(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

38) Disassembly Line Balancing for Medium-Large Size 

Products (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 125,000)(4 มิ.ย. 63-               

3 ม.ิย. 65) 

39) An Alternative Last Mile Delivery Mode for Logistic 

Cost Reduction (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 30,000)(20 ส.ค. 64-

19 ส.ค. 65) 

40) Disassembly Line Balancing with Soft Product Variety is 

allowed (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 125,000)(20 ส.ค. 64-           

19 ส.ค. 66) 

41) Parameters Tuning for Holt-Winters Forecasting Method 

using Particle Swarm Optimization (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์       

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

42) การเปรียบเทียบขัน้ตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมและวิธีการหาคา

เหมาะที่สุด แบบฝูงอนุภาคสำหรับปญหาการจัดตารางผลิตแบบ

ไหลเลื่อน (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-            

19 ส.ค. 65) 

43) การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องการวางแผนและควบคุมการผลิต 

โดยเทคนิคการจำลองสถานการณ (รศ.ดร.ประจวบ)               

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 



33 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

44) การศึกษาคลืน่ไฟฟาสมองในการควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม 

สำหรับงาน Multitasking (รศ.ดร.ประจวบ)(กองทุน 100,000)   

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

45) การลดรอบเวลาการผลิตของสลีฟ รุน V11 1D ที่เครื่องจักร SB 

(ผศ.วันชยั, อ.เกษรินทร)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-           

19 ส.ค. 65) 

46) การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

กรณีศึกษา : ล็อบสเตอรไอศกรีม (ธุรกิจขนาดยอม) (อ.เกษรินทร, 

ผศ.วันชัย)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

47) การพัฒนาชุดทดลองการประยุกตใชเทคโนโลยีคลื่นความถ่ีวิทย ุ     

ในการระบุผลิตภัณฑ (ผศ.ปฏิพัทธ, อ.บัญญัติ)(กองทุน 50,000)     

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 66) 

48) การวางแผนจัดเสนทางเดินรถโดยใชเครื่องมือ Google Colab 

กรณีศึกษาบริษัทผลิตที่นอนแหงหนึ่ง (อ.ธนาธร)               

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

49) ระดับความพรอมของการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในเขต

พืน้ที่เขตพัฒนาพเิศษตะวันออกของประเทศไทย (อ.ธนาธร)

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

50) การตรวจสอบลายเซ็นดวยโครงขายประสาทเทียม (ผศ.ดร.ศรีรักษ)

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

51) การลดปริมาณของเสียประเภทรอยไหม จากกระบวนการฉีดขึ้นรูป

พีวีซีบอลวาลว (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(กองทุน 75,000)(20 ส.ค. 64-            

19 ส.ค. 65) 

52) การอนุรักษพลังงานไฟฟาในกระบวนการอบ Lining 

Compound ของอุตสาหกรรมผลิตกระปอง (อ.เพ็ญพิสุทธิ์) 

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

53) ศึกษาการลดของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมันระหวางกระบวนการ

ฉดีพลาสติก (อ.ธรรมวิชช)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-          

19 ส.ค. 65) 

ภายนอก – 

เครื่องกล 950,000   

ภายใน 950,000   

54) การพัฒนาระบบตรวจจับกาซชีวภาพดวยตัวตรวจจับชนิดใยแกว   

นำแสง (รศ.ดร.สาโรช)(กองทุน 100,000)(2 ก.ค. 63-1 ก.ค. 64) 



34 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

55) การวัดความดันขนาดเล็กแบบไดนามิกสดวยตัวตรวจจับชนิด           

ใยแกวนำแสง (รศ.ดร.สาโรช)(กองทุน 100,000)(10 ก.ย. 63-              

9 ก.ย. 65) 

56) การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากสวนผสมผักตบชวา-ชีวมวลทอรีไฟร 
เพื่อการจัดการผักตบชวา (ผศ.ดร.นิตพิงศ)(กองทุน 100,000)         

(17 ก.ย. 63-16 ก.ย. 65) 

57) การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากกากน้ำตาลดวยวิธีหมักแบบไมใชแสง 

เพื่อนำไปสูการผลิตระดับขยายขนาด (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์)       
(กองทุน 100,000)(10 ก.ย. 63-9 ก.ย. 65) 

58) อิทธิพลของสารเติมแตงธรรมชาติที่มีตอคุณสมบัติทางกายภาพ

และตนทุนพลังงานของการผลิตเชื้อเพลิงแบบอัดแทงตะเกียบ
เหงามันสำปะหลัง (ผศ.ดร.วีระนุช)(กองทุน 100,000)                        

(10 ก.ย. 63-9 ก.ย. 65) 

59) การสรางชุดสาธิตและเรียนรูในระบบเย็นยวดยิง่ (ผศ.ดร.ณัฐวฒุ)ิ 

(กองทุน 50,000)(2 ก.ค. 63-1 ก.ค. 65) 
60) คุณลักษณะของระยะเวลาในการเผาของเตาเผาชีวมวลแบบหมุน     

ในกระบวนการทอรีแฟคชั่นและสมการสหสัมพันธ (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ)

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 66) 
61) การสำรวจปญหาของโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทย        

(ผศ.ดร.ปรเมศร)(กองทุน 100,000)( 20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 66) 

62) การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนภายในเตาฟลูอิดไดซเบด    

ชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝดเมื่อเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล         
(รศ.ดร.กษมา)(กองทุน 200,000)( 20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

ภายนอก – 

วิศวกรรมเคมี 8,011,533.67 
ภายใน 44,000    

63) การกำจัดของเอทานอลออกจากไบโอเมทานอลที่ไดจาก

กระบวนการสังเคราะหกาซชีวภาพดวยโมเลกุลลาร ซีฟ                  
(ผศ.ดร.วีรวัฒน)(กองทุน 40,000)(4 มิ.ย. 63-3 ม.ิย. 65) 

64)  การแยกทองคำออกจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมโดยใชเยื่อแผนเหลวที่

พยุงดวยเสนใยกลวงและสังเคราะหเปนทองคำระดับนาโน            

(รศ.ดร.ประกร)(รายได 4,000)(1 ก.พ. 59-31 ม.ค. 64) 
ภายนอก 7,967,533.67 

64) การแยกทองคำออกจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมโดยใชเยื่อแผนเหลวที่

พยุงดวยเสนใยกลวงและสังเคราะหเปนทองคำระดับนาโน            
(รศ.ดร.ประกร)(สกว. 161,467)(1 ก.พ. 59-31 ม.ค. 64) 



35 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

65) ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเมทิลเอสเทอรจาก

ปาลม (รศ.ดร.วรพล)(สกว. 645,866.67, บริษทั 16,000)                  

(1 ก.พ. 60-31 ม.ค. 65) 

66) การปรับปรุงสมบัติไบโอดีเซลโดยกระบวนการไฮโดรจิเนชัน

บางสวนของแฟตต้ีแอวดิเมทิลเอสเทอร (รศ.ดร.วรพล)               

(สกว. 635,200)(1 ก.พ. 60-31 ม.ค. 65) 

67) การปรับปรุงคุณภาพนำ้มันจากขยะพลาสติกเพื่อใชใน

อุตสาหกรรมตัวทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(สกว. 471,400,             

บริษัท 40,000)(1 ก.พ. 61-31 ม.ค. 66) 

68) การเปลี่ยนมีเทนเปนเมทานอลโดยตรงแบบขัน้ตอนดวยตัวเรง

ปฏิกิริยาทองแดง-มอรดีไนตสงเสริมดวยซีเรียมและตัวเรงปฏิกิริยา

ทองแดงซีเรียสังเคราะหดวยการเผาไหมสารละลาย (อ.ดร.ณัชพล)

(สกว. 62,500, สกอ. 62,500)(1 มี.ค. 62-28 ก.พ. 64) 

69) การเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลดวย

ทางเลือกในการผลิตและการใชของเสียจากกระบวนการกลั่น  

(รศ.ดร.วรพล)(บพข. 4,224,000, บริษัท 300,000)(1 ต.ค. 63- 

30 ก.ย. 64) 

70) Production of biochemical and biofuels from coffee     

by-product (20,000 GBP) (รศ.ดร.วรพล)(Aston U. 898,600) 

(1 ก.ย. 64-31 ส.ค. 65) 

71) การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการ

ทางชีวภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(รศ.ดร.วรพล)(ววน. 450,000)(25 พ.ค. 64-24 เม.ย. 65) 

ไฟฟา 800,000 

ภายใน 800,000   

72) การควบคุมความเร็วแบบไรเซนเซอรสำหรับมอเตอรซิงโครนัส

แมเหล็กถาวร (อ.กิตติธัช)(กองทุน 100,000)(4 ก.พ. 64-3 ก.พ. 65)

73) การวัดปริมาตรวัสดุในไซโลทรงกระบอกดวยการใชสัญญาณ        

อะคูสตกิสแถบความถ่ีกวางและการวิเคราะหการตอบสนองความถี ่

(ผศ.ดร.ชูเกียรติ)(กองทุน 100,000)(4 ก.พ. 64-3 ก.พ. 66) 

74) การเชื่อมตอโครงขายอุปกรณตรวจจับไรสายที่มีกระบวนการ

สื่อสารแตกตางกัน (อ.ดร.กัญธิดา)(กองทุน 100,000)             

(11 ก.พ. 64-10 ก.พ. 65) 

75) การพฒันาวธิีการแบงสวนใบพืชจากภาพที่มีพื้นหลังที่ซับซอน       

(อ.ดร.โสภณ)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 



36 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

76) การพฒันาแสงโพลาไรซเชิงเสนสมบูรณแบบหมุนไดและเทคนิค

การเลื่อนเฟสโดยใชไซคลิคอินเตอรเฟอโรมิเตอรสําหรับนําไปใชใน

งานวัดทางแสง (ผศ.ดร.ระพีพันธ)(กองทนุ 100,000)(20 ส.ค. 64-

19 ส.ค. 65) 

77) การใชงานรถยนตเล็กไรคนขับแบบเรียลไทม (อ.กิตติธัช)(กองทุน 

100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

78) การศึกษาแบบจําลองเพื่อพัฒนาซองตานจลุชีพโดยใชวัสดุ

ทองแดงสําหรบัใสบัตร RFID (อ.ดร.อรทัย)(กองทุน 100,000)     

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

79) การจําลองระบบตรวจจับการบุกรุกดวยเทคนิคการภาพจากการ

ลดทอนสัญญาณวิทย ุ(อ.ดร.กณัธิดา)(กองทุน 100,000)             

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

ภายนอก – 

โครงการที่ไมไดนำมานับ 

1) การปรับปรุงเอนไซมฟลาวินโมโนออกซิจีเนสสำหรับการยอยสลาย

ทางชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ (อ.ดร.ภาณ ุ(ลาออกแลว))       

(สกว. 41,666.67, สกอ. 83,333.33)( 1 มี.ค. 62-28 ก.พ. 64) 

35. จำนวนผลงาน    ผลงาน   แผน 100 รวบรวม 15 15 15 15 15 15 15 วิทยาการฯ 31 

ตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ ปรากฏ ใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ 

ISI (รวม proceeding 

หรือบทคัดยอ)  

(นับผลงานป 2020) 

     ผล 113  31 11 16 3 13 26 13 Journal 31 

1) Bio-based composite from poly(butylene succinate) and 

peanut shell waste adding maleinized linseed oil (รศ.ดร.

ณัฐกาญจน)(scopus) 

2) Bio-based thermoplastic vulcanizates from natural rubber 

(bioplastic/NR)) (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus) 

36. จำนวนผลงาน    ผลงาน   แผน 60 รวบรวม 15 15 15 15 15 15 15 3) Biodegradable poly(butylene adipate-co-terephthalate)/ 

ตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือISI    

(รวม proceeding หรือ

บทคัดยอ) 

(นับผลงานป 2020) 

     ผล 113  31 11 16 3 13 26 13 wheat gluten blends: Effect of PBAT modification on 

morphological, mechanical and water adsorption 

properties (ผศ.ดร.สดุศิริ)(scopus) 

4) Deterioration of Open-cell Aluminum Foam in Strong 

Sulfuric Acid (ผศ.ดร.ภัทร/อ.เพ็ญพสิุทธิ)์(scopus) 

5) Effect of composition ratios and mixing steps on 

properties of BR/NR/NBR blends and blends foam             

(ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus) 

 



37 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

6) Effect of cosolvent on properties of non-woven porous 

neomycin-loaded poly(lactic acid)/polycaprolactone 

fibers (ผศ.ดร.ศุภกิจ)(scopus) 

7) Effect of Glycerol on Gluten filled in Natural Rubber/WG 

Blend (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus) 

8) Effect of poly(ethylene oxide) on the properties of 

poly(lactic acid)-based blends (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(scopus) 

9) Effect of titanium dioxide on the properties of 

poly(butylene adipate-co-terephthalate) films             

(ผศ.ดร.พูนทรัพย)(scopus) 

10) Effect of zeolite on mechanical and barrier properties 

of pbat films for life extension of agricultural products 

(ผศ.ดร.พูนทรัพย)(scopus) 

11) Effect of zeolite types on properties of polybutylene 

succinate/polylactic acid films (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(scopus) 

12) Effect of zirconium addition on the phase evolution of 

chromium zirconium nitride prepared by magnetron 

sputtering (ผศ.ดร.นิติ)(ISI/scopus) 

13) Efficient removal of methylene blue by low-cost and 

biodegradable highly effective adsorbents based on 

biomass in the fixed bed column (ผศ.ดร.บุศรินทร/        

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)(scopus) 

14) Enhanced mechanical performance of cement board 

composite reinforced with coconut coir fiber and tire 

rubber waste (ผศ.ดร.บุศรินทร/ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)

(scopus) 

15) Facile formation of agarose hydrogel and 

electromechanical responses as electro-responsive 

hydrogel materials in actuator applications (ผศ.ดร.วันชัย)

(ISI/scopus)  
16) Fabrication of non-woven hybrid natural 

fiber/poly(lactic acid) composite via prepreg lamination 

(ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus) 

 



38 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

17) Fabrication of Open-cell Aluminum Foams by Pressure 

Infiltration and Salt Leaching Method from Commercial 

Grade Alloys (ผศ.ดร.ภัทร)(ISI/scopus)  

18) Fabrication of Titanium Dioxide Nanotubes and their 

Photovoltaic Performance for Dye-sensitized Solar Cells 

(ผศ.ดร.นฤทธิ์)(IS/scopus)  

19) Foamability of Natural rubber (NR)/Poly(butylenes 

adipate-co-terephthalate) (PBAT) Thermoplastic 

Vulcanizate with OBSH as a blowing agent (ผศ.ดร.จนัทร

ฉาย)(scopus) 

20) Kinetic study for the co-pyrolysis of water hyacinth 

biomass with waste polystyrene (ผศ.ดร.บุศรินทร/              

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)(scopus) 

21) Low density polyethylene/poly(butylene adipate-co-

terephthalate) films: Effect of a compatibilizer on 

morphology and properties (ผศ.ดร.สุดศิริ)(scopus) 

22) Mechanical enhancement and thermal stability of 

composites between polyamide 11 and functionalized 

graphene nanoplatelets (รศ.ดร.ณัฐกาญจน)(scopus) 

23) Mechanical properties and foaming behavior of 

Poly(lactic acid) blend Polybutylene Succinate           

(ผศ.ดร.พูนทรัพย)(scopus) 

24) Performance of lightweight cement board using 

coconut coir fiber and expanded polystyrene foam 

waste (ผศ.ดร.บุศรินทร/ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)(scopus) 

25) Preparation and characterization of PET/SEBS  

incorporated with organomontmorillonite                   

(ผศ.ดร.พูนทรพัย)(scopus) 

26) Properties of non-woven polylactic acid !bers prepared 

by the rotational jet spinning method (ผศ.ดร.ศุภกิจ)

(scopus) 

27) Study of rubber composites between natural rubber 

and Mahogany Shell Powder (MHSP) and potential for 

pavement block (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus) 



39 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

28) The effect of rotor speed on EVA/PBAT blend using 

Twin screw extruder and foamability of EVA/PBAT 

blend (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus) 

29) The preparation of composites between polyaniline-

silver (PANI-Ag) via interfacial polymerization                       

(รศ.อาชาไนย/ผศ.ดร.วรดา)(scopus) 

30) The temperature-dependent structural and optical 

properties of SrAl2O4-based phosphor (รศ.อาชาไนย/             

ผศ.ดร.วรดา)(scopus) 

31) Thermal and barrier properties of poly(butylene 

adipate-coterephthalate) incorporated with zeolite 

doped potassium ion for packaging film (ผศ.ดร.พนูทรัพย)

(scopus) 

อาหาร 11   

Journal 11 

32) A pH sensitive, loop-mediated isothermal amplification 

assay for detection of Salmonellain food (อ.ดร.พรศรี) 

(scopus)  

33) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar 

dryers for dried herb products in Thailand                      

(ผศ.ดร.บุศรากรณ/ผศ.ดร.กนกวรรณ)(ISI/scopus)  

34) Effect of drying temperature and drying method on 

drying rate and bioactive compounds in cassumunar 

ginger (Zingiber montanum) (ผศ.ดร.บุศรากรณ/                 

รศ.ดร.ปราโมทย)(ISI/scopus) 

35) Impact of hydrocolloids on the physico-chemical and 

sensory properties of gluten-free instant noodles from 

rice flour and mung bean starch (ผศ.ดร.ดวงใจ)(ISI/scopus)  

36) Influence of packaging materials, oxygen and storage 

temperature on quality of germinated parboiled rice   

(ผศ.ดร.บุศรากรณ/รศ.ดร.ปราโมทย)(ISI/scopus) 

37) Influence of process parameters on the physico-

chemical and microstructural properties of rice crackers: 

A case study of novel spray-frying technique               

(ผศ.ดร.บัณฑิต)(scopus) 



40 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

38) Near-infrared spectroscopy with linear discriminant 

analysis for green 'Robusta' coffee bean sorting               

(รศ.ดร.ปราโมทย)(ISI/scopus) 

39) Review of solar dryers for agricultural products in Asia 

and Africa: An innovation landscape approach              

(ผศ.ดร.บุศรากรณ) (scopus)  

40) Study on intermittent low-pressure superheated steam 

drying: Effect on drying kinetics and quality changes in 

ripe mangoes (ผศ.ดร.ธัชพงศ)(ISI/scopus) 

41) Temporal changes in the spatial distribution of 

physicochemical properties during postharvest ripening 

of mango fruit (ผศ.ดร.บุศรากรณ/รศ.ดร.ปราโมทย)

(ISI/scopus) 

42) The Effect of Hard Lauric Fats on the Crystallization 

Behavior of Cocoa Butter Substitute (รศ.ดร.โสภาค)        

(ISI/scopus) 

ชีวภาพ 16   

Journal 16 

43) Assessment of yeasts in tropical peat swamp forests in 

Thailand (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)(ISI/scopus)  

44) Biological control of aflatoxin-producing Aspergillus 

flavus by volatile organic compound-producing 

antagonistic yeasts (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)(ISI/scopus) 

45) Characterization of Salmonella bacteriophages and their 

potential use in dishwashing materials (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)

(ISI/scopus)  

46) Coaction of bio-sorption and bio-filtration for the 

remediation of domestic and agricultural wastewater 

contaminated with heavy metal (อ.ดร.ธรีะวัฒน)(scopus)  

47) Comparative study on physicochemical hydrolysis 

methods for glycerides removal from rice bran acid oil 

for subsequent γ-oryzanol recovery (อ.ดร.ชลเทพ)(Article 

in Press) 
 



41 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

48) Correction to: Biological control of aflatoxin-producing 

Aspergillus flavus by volatile organic compound-

producing antagonistic yeasts (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)(scopus) 

49) Effect of glucomannan and potassium sorbate on quality 

and shelf life of fresh-cut cantaloupe (ผศ.ดร.จุรีรัตน) 

(scopus) 

50) Effects of hot-air fluidized-bed drying on cooking quality, 

antioxidant activity and bioactive compounds in 

germinated brown rice (ผศ.ดร.ชัยยงค)(scopus) 

51) Interfacial molecular interactions of cellobiohydrolase 

Cel7A and its variants on cellulose (อ.ดร.นาฏระพี)

(ISI/scopus)  

52) Mining and validation of novel genotyping-by-sequencing 

(GBS)-based simple sequence repeats (SSRs) and their 

application for the estimation of the genetic diversity and 

population structure of coconuts (Cocos nucifera L.) in 

Thailand (อ.กญัจนอมล)(ISI/scopus)  

53) Nanofiltration as a potential process for the reduction of 

sugar in apple juices on an industrial scale (รศ.ดร.สุวัฒนา)

(ISI/scopus)  

54) Selenium nanoparticles biosynthesized by garlic extract 

as antimicrobial agent (รศ.ดร.กลัยาณี)(scopus)  

55) The effect of hydrolysis of cassava starch on the 

characteristics of microspheres prepared by an 

emulsification-crosslinking method (ผศ.ดร.จุรีรัตน)              

(ISI/ scopus)  

56) The utilization of wastewater of Thai fermented rice 

noodle (Kanom-jeen) manufacturing process for the 

production of bacterial cellulose by Acetobacter xylinim 

TISTR 975 (รศ.ดร.พิมพชนก)(scopus) 

57) Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of 

endophytic yeasts against pathogenic fungi causing 

economic crop diseases (อ.ดร.พัณณิดา (ลาออก)) 

 



42 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

58) Yeast communities of secondary peat swamp forests in 

Thailand and their antagonistic activities against fungal 

pathogens cause of plant and postharvest fruit diseases      

(อ.ดร.พัณณิดา (ลาออก)) 

อุตสาหการ 3  

Journal 3 

59) Carbothermic Reduction of the Waste Chromium Oxide 

Rods from Thermal Spray Processes (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(scopus) 

60) Efficiency Improvement by Simulation Technique in the 

Parcel Service Company (รศ.ดร.ประจวบ, ผศ.จันทรเพ็ญ)

(scopus) 

61) High Temperature Degradation of Thermal Oxides on AISI 

304 Stainless Steels by Carbon (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(scopus)  

เครื่องกล 13  

Journal 13 

62) A high sensitivity of vital signs detector using fiber optic-

based fabry-perot interferometer (รศ.ดร.สาโรช)(scopus) 

63) A software development for investment analysis of LED 

lighting production project using fuzzy logic technique 

(รศ.ดร.สาโรช)(scopus) 

64) An educational software suite for comprehensive 

learning of Computer-Aided Engineering (อ.ดร.ชัชธานนท)

(ISI/scopus)  

65) Biogas and biomass pellet production from water 

hyacinth (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์/ผศ.นพพงศ)(ISI/scopus) 

66) Co-firing of sawdust and liquid petroleum gas in the 

application of a modified rocket stove (ผศ.ดร.นิติพงศ)

(ISI/scopus) 

67) Effect of mixing ratios on physical properties and energy 

consumption of leucaena pellets by using fermented 

cassava-rhizome (ผศ.ดร.วีระนุช)(scopus)  

68) Effect of subcritical solvent extraction conditions on 

amount of γ-oryzanol and γ-tocopherol in dawk pa-yom 

rice bran oil (ผศ.ดร.กิตติศักดิ์)(scopus) 



43 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

69) Effects of clay and temperature on the slag formation of 

two biomass fuels: Wood from Acacia mangium and 

rhizome residual from Manihot esculenta (ผศ.ดร.วีระนุช)

(ISI/scopus)  

70) Effects of (Co-)Combustion Techniques and Operating 

Conditions on the Performance and NO Emission 

Reduction in a Biomass-Fueled Twin-Cyclone Fluidized-

Bed Combustor (ผศ.ดร.ปรเมศร)(ISI/scopus) 

71) Monitoring system for 5-kW Solar pumping system         

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์/ผศ.ศิวะพงศ)(scopus) 

72) The economic value and satisfaction of substituting LPG 

in households by a biogas network: A case study of Bo 

Rae Subdistrict in Chai Nat Province Thailand                   

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ/์ผศ.นพพงศ)(ISI/scopus) 

73) Thermal and torrefaction characteristics of a small-scale 

rotating drum reactor (ผศ.ดร.นิติพงศ)(ISI/scopus)   

74) Thermal degradation of cassava rhizome in 

thermosyphon-fixed bed torrefaction reactor               

(ผศ.ดร.นิติพงศ)(ISI/scopus)  

วิศวกรรมเคมี 26  

Journal 21 

75) A facile synthesis of CuCe and CuCeFe mixed-oxide 

catalysts by solution combustion method for catalytic 

methane combustion (อ.ดร.ณัชพล/ผศ.ดร.นฤทธิ์)(scopus) 

76) A numerical and experimental investigation on the 

selective separation of Pd (II) from wastewater using 

Aliquat 336 via hollow fiber supported liquid membrane 

(รศ.ดร.ประกร)(ISI/scopus) 

77) A review of organic waste enrichment for inducing 

palatability of black soldier fly larvae: Wastes to 

valuable resources (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)  

78) Biosorption of dicloxacillin from pharmaceutical waste 

water using tannin from Indian almond leaf: Kinetic and 

equilibrium studies (รศ.ดร.ประกร)(scopus)  
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หนวยวัด 
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คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

79) Comparative Performances of Microalgal-Bacterial               

Co-Cultivation to Bioremediate Synthetic and Municipal 

Wastewaters Whilst Producing Biodiesel Sustainabl              

(รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus) 

80) Deposition of Pt nanoparticles on TiO2 by pulsed direct 

current magnetron sputtering for selective hydrogenation 

of vanillin to vanillyl alcohol (รศ.ดร.โอกร)(ISI/scopus) 

81) Different water removal methods for facilitating biodiesel 

production from low-cost waste cooking oil containing 

high water content in hybridized reactive distillation                 

(รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)  

82) Effect of FSP-inserted Cu on Physicochemical Properties 

of Cu/Al2O3 Catalyst (ผศ.ดร.ชูวงศ)(ISI/scopus) 

83) Extraction of lutein from marigold flower using solvent 

extraction (รศ.ดร.ประกร)(scopus)  

84) Extraction of lycopene from tomato with 

environmentally benign solvents: Box-Behnken design 

and optimization (รศ.ดร.ประกร)(scopus)  

85) Fe2O3/CaO-Al2O3 multifunctional catalyst for hydrogen 

production by sorption-enhanced chemical looping 

reforming of ethano (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)(Article in 

Press) 

86) Green pathway in utilizing CO2 via cycloaddition reaction 

with epoxide-A mini review (รศ.ดร.วรพล)(scopus) 

87) Insight on extraction and characterisation of biopolymers 

as the green coagulants for microalgae harvesting           

(รศ.ดร.วรพล)(scopus) 

88) Insight review of attached microalgae growth focusing on 

support material packed in photobioreactor for 

sustainable biodiesel production and wastewater 

bioremediation (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)  

89) Non-thermal dielectric barrier discharge plasma 

hydrogenation for production of margarine with low 

trans-fatty acid formation (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus)  
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

90) Performance comparison among different multifunctional 

reactors operated under energy self-sufficiency for 

sustainable hydrogen production from ethanol                

(รศ.ดร. วรพล)(ISI/scopus)  

91) Removal of paraquat from aqueous media via HFSLM and 

mathematical modeling (รศ.ดร.ประกร)(scopus)(Article in 

Press) 

92) SDS modified mesoporous silica MCM-41 for the 

adsorption of Cu2+, Cd2+, Zn2+ from aqueous systems 

(รศ.ดร.วรพล)(scopus)  

93) Selective extraction of cordycepin from Cordyceps 

militaris–optimisation, kinetics and equilibrium studies 

(รศ.ดร.ประกร)(scopus)(Article in Press) 

94) Simultaneous enhancement of photocatalytic 

bactericidal activity and strength properties of 

acrylonitrile-butadiene-styrene plastic via a facile 

preparation with silane/TiO2 (รศ.ดร.วรพล)(scopus)  

95) Solvent-Free Hydrodeoxygenation of Triglycerides to 

Diesel-like Hydrocarbons over Pt-Decorated MoO2 

Catalysts (รศ.ดร.วรพล)(scopus)  

Proceeding 5 

96) A Comparison of Extreme Gradient Boosting and 

Convolutional Neural Network-Long Short-Term Memory 

for Service Demand Forecasting (ผศ.ดร.ศิริรัตน)(scopus) 

97) Effect of thermal treatment on thermal properties, 

surface chemistry, crystalline structure and methylene 

blue removal of polyvinyl alcohol/tio2 nanocomposite 

films (ผศ.ดร.ศิริรัตน)(scopus)  

98) Fouling Detection in Heat Exchangers using Extended 

Kalman Filter (ผศ.ดร.วีรยุทธ)(scopus)  

99) Improvement of poly(Lactic acid) properties by 

ethylene-octene copolymer and organoclay                

(ผศ.ดร.ศิรริัตน)(scopus)  
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สนง.
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วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

100) Morphology and properties of poly(lactic acid)/ 

ethylene-octene copolymer blends with different 

organoclay types(ผศ.ดร.ศิริรัตน)(scopus)  

ไฟฟา 13 

Journal 7 

101) A Dual-Band Printed Dipole Antenna for Unidirectional 

Radiation (ผศ.ดร.จิรัฏฐ)(scopus) 

102) A Wideband Printed Monopole Antenna with a Co-

Planar Waveguide Feeding (ผศ.ดร.จิรัฏฐ)(scopus) 

103) Case Study of Data Exchange using Cross-Boundary 

Direct Interconnection between highly constrained 

Wireless Sensor Networks (อ.ดร.กัญธิดา)(scopus) 

104) Design of graphene-based annular ring microstrip 

antenna using short-pin technique for dual band 

applications (ผศ.ดร.ระพีพันธ/อ.ดร.กัญธิดา/อ.ดร.ภมร)(scopus)

105) Easy-to-use and reliable absorbance-based MPH-GST 

biosensor for thedetection of methyl parathion 

pesticide (ผศ.ดร.จิรัฏ)(scopus) 

106) Measurement of material volumes in a cylindrical silo 

using acoustic wave and resonance frequency analysis 

(ผศ.ดร.ชูเกียรติ)(scopus) 

107) Utilization of the cyclic interferometer in polarization 

phase-shifting technique to determine the thickness of 

transparent thin-films (ผศ.ดร.ระพีพันธ)(scopus) 

Proceeding 6 

108) A Current-mode ACG Base on Sub-threshold MOS 

Translinear Principle (ผศ.ดร.ระพีพันธ/อ.ดร.ภมร)(scopus) 

109) Hybrid Multi-population Evolution Based on Genetic 

Algorithm and Regularized Evolution for Neural 

Architecture Search (ผศ.ดร.ยุทธนา)(scopus) 

110) Low-complexity Chebyshev High-pass Filter based on 

OTA-C (ผศ.ดร.ณัฐพงศ)(scopus) 

111) Realization of Tunable Fractional-order Device based on 

Ladder Network Approximation (ผศ.ดร.ณัฐพงศ)(scopus) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 
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คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

112) Simulating Elliptic Low-pass Filter based on MOCCCII         

(ผศ.ดร.ณัฐพงศ)(scopus) 

113) Tunable Elliptic High-pass Filter based on Differentiator 

Approach (ผศ.ดร.ณัฐพงศ)(scopus) 

ผลงานที่ไมไดนำมานับ 

114) Preface and Welcome Speech (ICEIT 2020) 

37. จำนวนผลงาน   ผลงาน   แผน 15 รวบรวม        วิทยาการฯ 26 

นักศึกษาในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

(นับผลงานป 2020) 

     ผล 60  26 9 8  4 8 5 1) Bio-based composite from poly(butylene succinate) and 

peanut shell waste adding maleinized linseed oil (รศ.ดร.

ณัฐกาญจน)(scopus)(นศ.ป.ตรี) 

2) Bio-based thermoplastic vulcanizates from natural rubber 

(bioplastic/NR) (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus)(ขวัญชัย บวกสันเทียะ/ 

ธีรภัทร ตันประเสริฐ/เจตริน เจรญิตา-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

3) Biodegradable poly(butylene adipate-co-

terephthalate)/wheat gluten blends: Effect of PBAT 

modification on morphological, mechanical and water 

adsorption properties (ผศ.ดร.สุดศิริ)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

4) Effect of composition ratios and mixing steps on 

properties of BR/NR/NBR blends and blends foam             

(ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

5) Effect of cosolvent on properties of non-woven porous 

neomycin-loaded poly(lactic acid)/polycaprolactone 

fibers (ผศ.ดร.ศุภกิจ)(scopus)(ทิพยหทัย หงสทิพยวารี-นศ.ป.โท) 

6) Effect of Glycerol on Gluten filled in Natural Rubber/WG 

Blend (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

7) Effect of poly(ethylene oxide) on the properties of 

poly(lactic acid)-based blends (ผศ.ดร.พูนทรัพย)

(scopus)(รมยธีรา ขันตสีา-นศ.ป.โท) 

8) Effect of titanium dioxide on the properties of 

poly(butylene adipate-co-terephthalate) films               

(ผศ.ดร.พูนทรัพย)(scopus)(ณัฐนรี อาศนสุวรรณ-นศ.ป.โท-สำเร็จ

การศึกษา) 

9) Effect of zeolite on mechanical and barrier properties of 

pbat films for life extension of agricultural products (ผศ.

ดร.พูนทรัพย)(scopus)(นศ.ป.ตรี) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 
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บรรล ุ
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สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

10) Effect of zeolite types on properties of polybutylene 

succinate/polylactic acid films (ผศ.ดร.พูนทรัพย)

(scopus)(รักษิณา ปรีดานรวุฒิ-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

11) Efficient removal of methylene blue by low-cost and 

biodegradable highly effective adsorbents based on 

biomass in the fixed bed column (ผศ.ดร.บุศรินทร/                     

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)(scopus)(ดิลก สะแสงตา-นศ.ป.โท-

สำเร็จการศึกษา) 

12) Enhanced mechanical performance of cement board 

composite reinforced with coconut coir fiber and tire 

rubber waste (ผศ.ดร.บุศรินทร/ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)

(scopus)(เฉลิมพร เทพทอง-นศ.ป.โท) 

13) Fabrication of non-woven hybrid natural 

fiber/poly(lactic acid) composite via prepreg lamination 

(ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus)(จุฑามาส เขยีวเมอืง-นศ.ป.โท) 

14) Foamability of Natural rubber (NR)/Poly(butylenes 

adipate-co-terephthalate) (PBAT) Thermoplastic 

Vulcanizate with OBSH as a blowing agent (ผศ.ดร.จนัทร

ฉาย) (scopus)(จิรายุ ศรีคำ-นศ.ป.โท) 

15) Kinetic study for the co-pyrolysis of water hyacinth 

biomass with waste polystyrene (ผศ.ดร.บุศรินทร/           

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)(scopus)(ชโลธร ผวิชะอุม-นศ.ป.โท) 

16) Low density polyethylene/poly(butylene adipate-co-

terephthalate) films: Effect of a compatibilizer on 

morphology and properties (ผศ.ดร.สุดศิริ)(scopus)(นศ.ป.ตรี) 

17) Mechanical enhancement and thermal stability of 

composites between polyamide 11 and functionalized 

graphene nanoplatelets (รศ.ดร.ณัฐกาญจน)(scopus)  

(นศ.ป.ตรี) 

18) Mechanical properties and foaming behavior of Poly 

(lactic acid) blend Polybutylene Succinate (ผศ.ดร.         

พูนทรพัย)(scopus)(วสุธร บัวเหลือง-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

19) Performance of lightweight cement board using 

coconut coir fiber and expanded polystyrene foam 

waste (ผศ.ดร.บุศรินทร/ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ/รศ.มาณพ)

(scopus)(ชนินทร ภูศรี-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

20) Preparation and characterization of PET/SEBS 

incorporated with organomontmorillonite                    

(ผศ.ดร.พูนทรพัย)(scopus)(นศ.ป.ตรี) 

21) Properties of non-woven polylactic acid !bers prepared 

by the rotational jet spinning method (รศ.ดร.ศุภกิจ)

(scopus)(วรพล โรจนสุรียพร-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

22) Study of rubber composites between natural rubber 

and Mahogany Shell Powder (MHSP) and potential for 

pavement block (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus)(เจตริน เจรญิตา-

นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา/นศ.ป.ตร)ี 

23) The effect of rotor speed on EVA/PBAT blend using 

Twin screw extruder and foamability of EVA/PBAT 

blend (ผศ.ดร.จันทรฉาย)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

24) The preparation of composites between polyaniline-

silver (PANI-Ag) via interfacial polymerization                     

(รศ.อาชาไนย/ผศ.ดร.วรดา)(scopus)(วัชรพล พันเลิศพาณิชย-

นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

25) The temperature-dependent structural and optical 

properties of SrAl2O4-based phosphor (รศ.อาชาไนย/             

ผศ.ดร.วรดา)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

26) Thermal and barrier properties of poly(butylene 

adipate-coterephthalate) incorporated with zeolite 

doped potassium ion for packaging film (ผศ.ดร.พูนทรัพย)

(scopus)(นศ.ป.ตรี) 

อาหาร 9   

Journal 9 

27) A pH sensitive, loop-mediated isothermal amplification 

assay for detection of Salmonellain food (อ.ดร.พรศรี) 

(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

28) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar 

dryers for dried herb products in Thailand                      

(ผศ.ดร.บุศรากรณ/ผศ.ดร.กนกวรรณ)(ISI/scopus)(สมัชชา          

กรุงแกว-นศ.ป.เอก) 
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หนวยวัด 
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บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.
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วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

29) Effect of drying temperature and drying method on 

drying rate and bioactive compounds in cassumunar 

ginger (Zingiber montanum) (ผศ.ดร.บุศรากรณ/                 

รศ.ดร.ปราโมทย)(ISI/scopus)(ทิพารัตน ธรรมสละ-นศ.ป.โท-

สำเร็จการศึกษา) 

30) Impact of hydrocolloids on the physico-chemical and 

sensory properties of gluten-free instant noodles from 

rice flour and mung bean starch (ผศ.ดร.ดวงใจ)

(ISI/scopus)(สุพรัตน สุธีเวช-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

31) Influence of process parameters on the physico-

chemical and microstructural properties of rice crackers: 

A case study of novel spray-frying technique                

(ผศ.ดร.บัณฑิต)(scopus)(จันทรจิรา ต้ังสันทัศนกุล-นศ.ป.เอก) 

32) Near-infrared spectroscopy with linear discriminant 

analysis for green 'Robusta' coffee bean sorting                

(รศ.ดร.ปราโมทย)(ISI/scopus)(นศ.ป.ตรี) 

33) Study on intermittent low-pressure superheated steam 

drying: Effect on drying kinetics and quality changes in 

ripe mangoes (ผศ.ดร.ธัชพงศ)(ISI/scopus)                         

(ภาคย มาลยักฤษณะชลี-นศ.ป.เอก-สำเร็จการศึกษา) 

34) The Effect of Hard Lauric Fats on the Crystallization 

Behavior of Cocoa Butter Substitute (รศ.ดร.โสภาค)            

(ISI/scopus)(ภัทราภรณ อนิทรบำรุง-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

35) Temporal changes in the spatial distribution of 

physicochemical properties during postharvest ripening 

of mango fruit (ผศ.ดร.บุศรากรณ/รศ.ดร.ปราโมทย)

(ISI/scopus)(ภาสินี ยุวรรณบญุ-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

ชีวภาพ 8   

Journal 8 

36) Assessment of yeasts in tropical peat swamp forests in 

Thailand (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)(ISI/scopus)(นภาขวัญ อิ่มกลิ่น-

นศ.ป.เอก) 

37) Biological control of aflatoxin-producing Aspergillus 

flavus by volatile organic compound-producing 

antagonistic yeasts (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)(ISI/scopus)(โสภิณ        

ใจบางยาง-นศ.ป.เอก) 
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หนวยวัด 
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บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
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สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

38) Characterization of Salmonella bacteriophages and their 

potential use in dishwashing materials (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)

(ISI/scopus)(นภาขวัญ อิ่มกลิ่น-นศ.ป.เอก) 

39) Coaction of bio-sorption and bio-filtration for the 

remediation of domestic and agricultural wastewater 

contaminated with heavy metal (อ.ดร.ธรีะวัฒน)(scopus) 

(นศ.ป.ตร)ี 

40) Correction to: Biological control of aflatoxin-producing 

Aspergillus flavus by volatile organic compound-

producing antagonistic yeasts (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)

(scopus)(โสภิณ ใจบางยาง-นศ.ป.เอก) 

41) Effects of hot-air fluidized-bed drying on cooking quality, 

antioxidant activity and bioactive compounds in 

germinated brown rice (ผศ.ดร.ชัยยงค)(scopus)(กฤตนัย        

แกวยศ-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

42) Selenium nanoparticles biosynthesized by garlic extract 

as antimicrobial agent (รศ.ดร.กัลยาณี)(scopus)(ปนประภา        

ศรีเบ็ญจรัตน-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

43) The utilization of wastewater of Thai fermented rice 

noodle (Kanom-jeen) manufacturing process for the 

production of bacterial cellulose by Acetobacter xylinim 

TISTR 975 (รศ.ดร.พิมพชนก)(scopus)(พพิัฒน สุดย่ิง-นศ.ป.โท-

สำเร็จการศึกษา/นศ.ป.ตร)ี 

เครื่องกล 4  

Journal 4 

44) A high sensitivity of vital signs detector using fiber optic-

based fabry-perot interferometer (รศ.ดร.สาโรช)

(scopus)(ปยวัฒน สามารถกจิ-นศ.ป.โท) 

45) A software development for investment analysis of LED 

lighting production project using fuzzy logic technique 

(รศ.ดร.สาโรช)(scopus)(ปยวัฒน สามารถกจิ-นศ.ป.โท) 

46) Effect of mixing ratios on physical properties and energy 

consumption of leucaena pellets by using fermented 

cassava-rhizome (ผศ.ดร.วีระนุช)(scopus)(อาริศา มะเด็น-  

นศ.ป.โท) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

47) Monitoring system for 5-kW Solar pumping system          

(ผศ.ดร.ธีระศักดิ์/ผศ.ศิวะพงศ)(scopus)(ปฏิวัติ โสมาศรี-นศ.ป.โท) 

วิศวกรรมเคมี 8  

Journal 3 

48) Effect of FSP-inserted Cu on Physicochemical Properties 

of Cu/Al2O3 Catalyst (ผศ.ดร.ชูวงศ)(ISI/scopus)(จารุวรรณ ภูศร-ี

นศ.ป.เอก-สำเร็จการศึกษา) 

49) Extraction of lutein from marigold flower using solvent 

extraction (รศ.ดร.ประกร)(scopus)(พินัทธา เกษมวัฒนาโรจน-

นศ.ป.โท/นศ.ป.ตร)ี 

50) Extraction of lycopene from tomato with environmentally 

benign solvents: Box-Behnken design and optimization 

(รศ.ดร.ประกร)(scopus)(นภาพรรณ คันธกุฎี-นศ.ป.เอก-สำเร็จ

การศึกษา) 

Proceeding 5 

51) A facile synthesis of CuCe and CuCeFe mixed-oxide 

catalysts by solution combustion method for catalytic 

methane combustion (อ.ดร.ณัชพล/ผศ.ดร.นฤทธิ์)(scopus) 

(นศ.ป.ตร)ี 

52) Effect of thermal treatment on thermal properties, 

surface chemistry, crystalline structure and methylene 

blue removal of polyvinyl alcohol/tio2 nanocomposite 

films (ผศ.ดร.ศิริรัตน)(scopus)(สิรินันท ราชวงษ-นศ.ป.โท-สำเร็จ

การศึกษา) 

53) Fouling Detection in Heat Exchangers using Extended 

Kalman Filter (ผศ.ดร.วีรยุทธ)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

54) Improvement of poly(Lactic acid) properties by 

ethylene-octene copolymer and organoclay               

(ผศ.ดร.ศิริรัตน)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

55) Morphology and properties of poly(lactic acid)/ 

ethylene-octene copolymer blends with different 

organoclay types(ผศ.ดร.ศิริรัตน)(scopus)(นศ.ป.ตร)ี 

 

 



53 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

ไฟฟา 5 

Journal 2 

56) Design of graphene-based annular ring microstrip 

antenna using short-pin technique for dual band 

applications (ผศ.ดร.ระพีพันธ/อ.ดร.กัญธิดา/อ.ดร.ภมร)

(scopus)(พงษชิต พลกิติพันธุ-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

57) Easy-to-use and reliable absorbance-based MPH-GST 

biosensor for thedetection of methyl parathion pesticide 

(ผศ.ดร.จิรัฏ)(scopus)(วิษณุ เซ็นบัว-นศ.ป.โท-สำเร็จการศึกษา) 

Proceeding 3 

58) A Current-mode ACG Base on Sub-threshold MOS 

Translinear Principle (ผศ.ดร.ระพีพันธ/อ.ดร.ภมร)(scopus) 

(ณัฏฐปญญา พิเชฐพิริยะ/ปวิช ชอยขุนทด-นศ.ป.โท) 

59) Hybrid Multi-population Evolution Based on Genetic 

Algorithm and Regularized Evolution for Neural 

Architecture Search (ผศ.ดร.ยุทธนา)(scopus)(พนมพร ยอดชล-

นศ.ป.โท) 

60) Simulating Elliptic Low-pass Filter based on MOCCCII         

(ผศ.ดร.ณัฐพงศ)(scopus)(ณนันท โฉมนาค/สิรดนัย ศรีสำราญ

รุงเรือง-นศ.ป.โท) 

38. จำนวนบทความ    ผลงาน   แผน 1 รวบรวม      4  Review Article 5 

review article/หรือ 

Book chapter ใน

วารสารที่ปรากฏในฐาน 

ขอมูล Scopus หรือ ISI 

(นับผลงานป 2020) 

     ผล 8   1 4   3  อาหาร 1 

1) Review of solar dryers for agricultural products in Asia and 

Africa: An innovation landscape approach (ผศ.ดร.บุศรากรณ)

(ISI/scopus) 

ชีวภาพ 1 

2) Microbial degradation of halogenated aromatics: 

molecular mechanisms and enzymatic reactions (อ.ดร.ภาณุ 

(ลาออก)) 

วิศวกรรมเคมี 3 

3) Insight on extraction and characterisation of biopolymers as 

the green coagulants for microalgae harvesting (รศ.ดร.วรพล)

(scopus) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

4) Insight review of attached microalgae growth focusing on 

support material packed in photobioreactor for sustainable 

biodiesel production and wastewater bioremediation         

(รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus) 

5) A review of organic waste enrichment for inducing 

palatability of black soldier fly larvae: Wastes to valuable 

resources (รศ.ดร.วรพล)(ISI/scopus) 

Book Chapter 3 

ชีวภาพ 3 

1) Phenolic hydroxylases (อ.ดร.ภาณุ (ลาออก)) 

2) Flavin-dependent dehalogenases (อ.ดร.ภาณุ (ลาออก)) 

3) Overview of flavin-dependent enzymes (อ.ดร.ภาณุ (ลาออก)) 

39. จำนวนโครงการที่   โครงการ   แผน 6 รวบรวม 2 1  10  3  วิทยาการฯ 3 

ไปรวมวิจยัรวมกับ

อุตสาหกรรม 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 54  3 1 1 47  2  1) การศึกษาขนาด ปริมาณ และชนดิของไมโครพลาสติกตลอด

กระบวนการผลิตน้ำประปา (รศ.ดร.ศุภกิจ)(การประปานครหลวง) 

2) การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาฟลมยืดหุมบรรจุภัณฑจาก 

40. จำนวนโครงการ    โครงการ   แผน 3 รวบรวม        พลาสติกชนดิสลายตัวไดทางชีวภาพ (รศ.ดร.ศุภกิจ)                        

วิจยั (ตอป) รวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจ และชุมชนเพื่อ

ขอทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก 

(นับตามป งบ.2564) 

 

 

     ผล 54  3 1 1 47 

 

 2  (บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด) 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑถุงพลาสติดชีวภาพชนิดทนความรอนสำหรับ

บรรจุอาหาร (รศ.ดร.ศุภกิจ) (บริษัททานตะวนัอุตสาหกรรม จำกัด 

(มหาชน)) 

อาหาร 1 

4) การทำอินเตอรเอสเตอริฟเคชั่นแบบใชเอนไซมเพื่อผลิตไขมันทดแทน

เนยโกโก (แบบ CBE, CBS, CBR) และ/หรือไขมันเนยเทียม (รศ.ดร.

โสภาค)(บริษัท อามาโนะ เอนไซม เอเชีย แปซิฟค จำกัด) 

ชีวภาพ 1 

5) การผลิตกากถัว่เหลืองหมักที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงดวยจลุินทรีย

ทนรอนเพื่อใชในอาหารสัตว (รศ.ดร.บุษราภรณ)(บรษิัท ฟด เทคโน 

โฟกัส จำกัด) 

อุตสาหการฯ 47 (สหกิจ) 

6) การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในสายการบรรจอุตัโนมัต ิ

(ผศ.วันชัย)(บริษัท ขาว ซี.พี. จำกัด) 

7) การจัดเสนทางการขนสงตามเขตพื้นที่ของลูกคา (อ.กวินธร)(บริษัท 

คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)) 
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การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

8) การศึกษากระบวนการบรรจุขนมปงกรอบเพื่อลดการสูญเสียซอง

บรรจุภัณฑ (ผศ.วันชัย, อ.ธรรมวิชช)(บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟูดส 

จำกัด (มหาชน)) 

9) การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ประกอบโซ กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) 

จำกัด (อ.เกษรินทร) 

10) การประยุกตใชการตรวจนับสินคาคงคลังโดยวิธีการนับตามรอบ        

(อ.กวินธร)(บริษทั ติวานนทยางยนต จำกัด) 

11) เวลามาตรฐานสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นสวนพืน้รองเทาเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(บริษัท เค.ที.

ไฮเทค จำกัด) 

12) การลดปริมาณความสูญเสียวัตถุดิบของกระบวนการฉีดพลาสติก

ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรองเทา (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(บริษัท เค.ที.

ไฮเทค จำกัด) 

13) การปรับปรุงระบบการวางแผนการผลิตชิน้สวนรองเทา เพื่อลด

ปริมาณการสงมอบลาชา (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(บริษัท เค.ที.ไฮเทค จำกัด) 

14) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเตรียมสินคาของคลังสินคา

ตัวอยาง (อ.เกษรินทร)(บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส (ประเทศไทย) จำกัด) 

15) การเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการคนหาสินคาที่ไมเปนไปตาม

ขอกำหนดกรณีศึกษา คลังยางสำเร็จรปู (อ.เกษรินทร)(บริษัท เคอรี่ 

โลจสิติคส (ประเทศไทย) จำกัด) 

16) การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสวนที่มีความแมนยำ          

(ผศ.วันชัย)(บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) 

17) การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของสายการผลิตผัดซีอิ๊วดวยการ

ประยุกตระบบผลิตแบบโตโยตา (ผศ.วันชัย)(บรษิัท ซีพีแรม จำกัด) 

18) การลดการปลอยของเสียในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานรับเขาดวย

วิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม (ผศ.ดร.คเณศ)(บริษัท ดำรง

ศิลป ซัพพลายส จำกดั) 

19) การปรับปรุงประสทิธิภาพการไหลของกระบวนการผลิตชิ้นสวน

รถจักรยานยนต (อ.ดร.วรฤทัย)(บริษัท ดีดีซี สปรอกเก็ต จำกัด) 

20) การลดของเสียในกระบวนการผลิตบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป (ผศ.วันชัย)

(บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด (มหาชน)) 

21) การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลิต (ผศ.ดร.คเณศ)(บริษัท ธนินทธรเมทัลเวิรค จำกัด) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

22) การบำรุงรักษาเชิงปองกันและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ของชุดรีเทนเนอร (ผศ.วันชัย)(บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด 

(มหาชน)) 

23) การใชพลาสติก PVC รีไซเคิลในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพีวีซีบอล

วาลว : กรณีศกึษาบริษัทผลิตพีวีซีบอลวาลว (อ.เพ็ญพสิุทธิ์)(บริษัท 

ไทยเฟง จำกัด) 

24) ระบบออนไลนสำหรับการจองคิวฝกอบรมพนักงานขับรถและการ

ตรวจสอบเอกสารรถน้ำมัน (ผศ.วันชัย)(บรษิัท ไทยออยล จำกัด 

(มหาชน)) 

25) การจัดเก็บเชื้อเพลิงไวใชกรณีฉุกเฉิน ดวยวิธีการคลิมกอง       

(ผศ.วันชัย)(บริษัท นครเพชรกรีนเนอรยี่ จำกัด) 

26) การเพิ่มประสิทธิภาพข้ันตอนการเบิก-จายวัตถุดบิของคลังสินคา

ประเภท Halal Non-allergen (ผศ.วันชัย)(บรษิัท นำเชา 

(ประเทศไทย) จำกัด) 

27) การปรับปรุงประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานในสายการผลิต

ปลั๊กพวง (ผศ.วันชัย)(บริษัท บางบอน พลาสติค กรุป จำกัด) 

28) โปรแกรมคำนวณระยะทางการหยบิสนิคาในคลังสินคา (ผศ.ดร.

คเณศ)(บริษทั พี เอส พี สเปเชียลตี้ส จำกัด (เทอรมินัล 3)) 

29) โปรกรมพัฒนาการจัดการขัอมูลสินคา (ผศ.ดร.คเณศ)(บริษัท พี 

เอส พี สเปเชียลตี้ส จำกัด (เทอรมินัล 3)) 

30) การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงานกลุมผลิตภัณฑ Ringlock 

ดวยการปรับผังโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท ฟวเจอรซายน จำกัด

(ผศ.วันชัย) 

31) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับคืน การซอม และการ

จดัเก็บสินคา : กรณีศึกษา กระบวนการผลิตเชานั่งรานและเหล็ก

กลอง (อ.เกษรินทร)(บริษัท ฟวเจอรซายน จำกัด (สำนักงานใหญ)) 

32) การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในสายการบรรจุ

อัตโนมัติ (ผศ.วันชัย)(บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต-พารท 

จำกัด) 

33) การออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนที่ jig outer 

sidewall กรณีศึกษา : สถานีประกอบยอย Z2.2 Sub Assembly 

(ผศ.วันชัย)(เมอรเซเดส-เบนซ แมนูแฟคเจอรี่ง (ไทยแลนด) จำกัด) 

34) การลดของเสียในกระบวนการผลิต Alternator ของบริษัท มิตซูบิชิ 

อิเลคทรคิไทย ออโต-พารท จำกัด (อ.ธรรมวิชช) 
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หนวยวัด 
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วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

35) การลดของเสียในกระบวนการบรรจุภัณฑคุกกี้ กรณีศึกษา : 

โรงงานผลิตเบเกอรี่ (อ.ธรรมวิชช)(บริษัท วีอารพ ีฟูด แอนด เบเกอรี่ 

จำกัด) 

36) การออกแบบการจัดลำดับสำหรับผลิตเบเกอรี่ (อ.ธรรมวิชช)

(บริษัท วีอารพี ฟูด แอนด เบเกอรี่ จำกัด) 

37) การควบคุมวัตถุดิบโดยการใชโปรแกรม Stock Management 

System (ผศ.ดร.คเณศ)(บริษัท วูเทคไทย จำกัด สาขานิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร) 

38) การพยากรณและการบริหารสินคาคงคลัง กรณีศึกษาคลงัสินคา

บริษัทแหงหนึ่ง (อ.เพ็ญพสิุทธิ์)(บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด) 

39) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชหลักการศึกษาการทำงาน 

กรณีศึกษา บริษัทผลิตตูจำหนายสินคาอัตโนมัติ (อ.เพ็ญพสิุทธิ์)

(บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด) 

40) แผนธุรกจิตลาดออนไลน กรณีศึกษาธุรกิจคาทองคำ (อ.ธรรมวิชช)

(บริษัท หางทองศิริรุงแสง จำกัด) 

41) การปรับปรุงกระบวนการขายสินคาออนไลน กรณีศึกษา บริษัทคา

ปลีกทองคำ (อ.ธรรมวิชช)(บริษัท หางทองศิริรุงแสง จำกัด) 

42) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาธุรกิจคา

ทองคำ (อ.ธรรมวิชช)(บริษัท หางทองศิริรุงแสง จำกัด) 

43) การลดรอบเวลาการผลิตของสลีฟ รุน V11 1D ที่เครื่องจักร SB 

(อ.ธรรมวิชช)(บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด) 

44) การลดของเสียที่เกิดจากหนายางในขัน้ตอนการสรางยาง (Tire 

Building) กรณีศึกษา บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด (อ.เกษรินทร) 

45) การปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตโดยใชหลักการ ECRS : กรณศีึกษา

บริษัทฟูจิคูระ อเิล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (อ.ดร.วรฤทัย) 

46) คูมือการจัดการของเสียในกระบวนการหลอแบริ่งทองเหลือง           

(อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(บริษัท มิลแบริ่ง จำกัด) 

47) การปรับปรุงประสทิธิภาพคลังสินคา โดยการจัดวางผังคลังสินคา

ใหเหมาะสม สำหรับคลังสินคาในธุรกิจตูกดเครื่องดื่มอัตโนมัติ         

(อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด) 

48) การปรบัปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตทองมวน             

(อ.เกษรินทร)(บริษัท ศรีฟาโฟรเซน ฟูด จำกัด) 

49) การลดเวลาการเปลี่ยนรุนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิต

ชิ้นสวนยานยนต (อ.ดร.วรฤทัย)(บริษัท ดีดีซี สปอรกเก็ต จำกัด) 
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50) การลดรอบเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตชิ้นสวนรถยนต 

(ผศ.วันชัย)(JTEKT Automotive (Thailand) Co.,Ltf) 

51) การใช ECRS ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฮีตทรานเฟอร 

กรณีศึกษา บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด (อ.ธรรมวิชช) 

52) การจัดการปญหาเสนทางการขนสงกรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นรูป

อลูมิเนียม (อ.ธรรมวิชช)(Schimmer Metal Standard Co.,LTD) 

วิศวกรรมเคมี 2 

53) ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเมทิลเอสเทอรจาก

ปาลม (รศ.ดร.วรพล)(บริษัท น้ำมนัพืชปทุม จำกัด) 

54) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกเพื่อใชในอุตสาหกรรม     

ตัวทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(บริษัท สุขสำราญ เอ็นจเินียริ่ง จำกัด) 

41. จำนวนโครงการ    โครงการ   แผน 1 รวบรวม 2 1 1 1  3  วิทยาการฯ 3 

วิจัยทีม่ีการบูรณาการ

ความรวมมือระหวาง

คณะวิชาหรือระหวาง

มหาวิทยาลัย 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 7  3  2 2    1) Green biomimetic approach for preparation of silver 

nanoparticles derived from aqueous extract of water 

hyacinth and mint leaves for colorimetric sensing of heavy 

metal ions (รศ.มาณพ)(รวมกับศูนยความเปนเลศิฯ จุฬาฯ)              

(1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 65) 

2) การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากวัตถุดบิและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร    

(รศ.มาณพ, ผศ.ดร.บุศรินทร)(รวมกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,        

ม.วลัยลักษณ, ม.มหาสารคาม, ม.เกษตรศาสตร)(30 มิ.ย. 60-            

29 มิ.ย. 63) 

3) การศึกษาขนาด ปริมาณ และชนิดของไมโครพลาสติกตลอด

กระบวนการผลิตน้ำประปา (รศ.ดร.ศุภกิจ)(รวมกับคณะวิทยาศาสตร)

(20 มิ.ย. 63-13 ส.ค. 64) 

ชีวภาพ 2 

4) การพัฒนาแนวทางการใชแบคเทอริโอเฟจเพื่อควบคุมทางชีวภาพ 

Escherichia coli ในสุกร ภายใตแผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและ

พัฒนาชีวภัณฑทางสัตวแพทย (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)                  

(รวมกับ ม.เกษตรศาสตร)(1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64) 

5) การรวบรวม เก็บรักษา และการทำฐานขอมูลยีสตที่สามารถผลิต      

แคโรทีนอยดและสารอินทรียระเหยงายที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ   

เชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน ภายใตชุดโครงการวิจัย เรื่อง เหมือง

ขอมูลและคลังทรัพยากรจลุินทรียเพือ่การใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมการ เกษตรและอาหาร (ผศ.ดร.รุจิกาญจน)           

(รวมกับ ม.เกษตรศาสตร)(28 ธ.ค. 63-27 ธ.ค. 64) 
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อุตสาหการฯ 2 

6) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการศึกษาวัสดุที่มีศักยภาพจาก

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาปรับปรงุกระบวนการผลิต เพื่อ

นำไปใชในการสรางผลิตภัณฑใหมในอตุสาหกรรมเครื่องประดับ" 

โครงการยอยที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ

โดยใชวัสดุใหม (ผศ.จันทรเพ็ญ, รศ.ดร.ประจวบ)(รวมกับ ม.เอเซีย

อาคเนย)(บพข. 374,682)(1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64) 

7) ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการคงคลังวัตถุดิบภายใต

ความไมแนนอนของราคาวัตถุดิบและความตองการสินคาดวย

โครงขายประสาทเทียม กรณีศึกษา ผลิตเครื่องจักรสำหรับ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและยาแหงหนึ่ง (อ.ธนาธร)              

(รวมกับ ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง)(28 มี.ค. 62-27 ม.ีค. 63) 

42. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 1 รวบรวม        เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เชิญแหลงทุนมาใหขอมูล 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล          (COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผน 

43. จำนวนทุนที่คณะ   ทุน   แผน 1  รวบรวม        ทุนจากเงินกองทุนสนับสนุนวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค ประจำป 

ใหการสนับสนุนการ

จัดทำโครงราง 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 45    3 24 9 1 8 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชีวภาพ 3    

1) การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสที่มคีุณสมบัติตานจุลชีพ จากสารสกัดผง

พลูคาว (รศ.ดร.พิมพชนก)(กองทุน 120,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

2) การเพิ่มคุณสมบัตคิวามไมชอบน้ำใหกับพลาสติกชีวภาพที่ไดจาก

เปลือกสมโอ (อ.ดร.นาฏระพี)(กองทุน 120,000)(20 ส.ค. 64-       

19 ส.ค. 65) 

3) การสังเคราะหอนุภาคเงินนาโนทางชีวภาพดวยสารสกัดเปลือกสมโอ 

(รศ.ดร.บุษราภรณ)(กองทุน 60,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

อุตสาหการฯ 24  

4) การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีปวนและกาวกระโดดตอวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการภายใตบริบทประเทศไทย 4.0 (ผศ.ดร.ชศูักดิ)์

(กองทุน 16,667)(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

5) การศึกษาเชิงลึกของตนทุนขนสงในธุรกิจขนสงทางถนน

ภายในประเทศ (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 58,333)(21 พ.ย. 62-         

20 พ.ย. 63) 

6) การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมสำหรับพยากรณมลพิษทาง

อากาศ (ผศ.ดร.ศรีรักษ)(กองทุน 16,667)(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 
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7) นวัตกรรมแผนการทำใหเปนจำนวนวิยุตสำหรับปญหาการหาคา

เหมาะที่สุดเชิงการจัด (ผศ.ดร.ชูศักดิ์)(กองทุน 145,833)                  

(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

8) การจัดการปญหาการมอบหมายงานติดต้ังและบริการหลังการขาย 

กรณีศึกษา บริษัทจำหนายเครื่องใชไฟฟาภายในบานแหงหนึ่ง (ผศ.

ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 5,000)(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

9) การประเมินกลยุทธการหยิบสินคาตามคำสั่งซื้อและนโยบายการจัด

เสนทางเดินดวยการจำลองสถานการณ : กรณีศึกษาคลังสินคาแฟชั่น

กีฬา (ผศ.ดร.สุจินต)(กองทุน 16,667)(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

10) การจัดตารางการสั่งซื้อยาในโรงพยาบาลรัฐ กรณศีึกษา : 

โรงพยาบาลสิรินธร (ผศ.จันทรเพ็ญ)(กองทุน 12,500)(21 พ.ย. 62-

20 พ.ย. 63) 

11) การใชระบบตนทุนกิจกรรมเพื่อวางแผนการผลิต กรณีศึกษา 

บริษัทผลิตอุปกรณการแพทย (อ.ดร.สิทธิชัย)(กองทุน 10,000) 

(21 พ.ย. 62-20 พ.ย. 63) 

12) Disassembly Line Balancing for Medium-Large Size 

Products (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 125,000)(4 มิ.ย. 63-                  

3 ม.ิย. 65) 

13) An Alternative Last Mile Delivery Mode for Logistic Cost 

Reduction (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 30,000)(20 ส.ค. 64-           

19 ส.ค. 65) 

14) Disassembly Line Balancing with Soft Product Variety is 

allowed (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 125,000)(20 ส.ค. 64-           

19 ส.ค. 66) 

15) Parameters Tuning for Holt-Winters Forecasting Method 

using Particle Swarm Optimization (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์       

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

16) การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมและวิธีการหาคา

เหมาะที่สุด แบบฝูงอนุภาคสำหรับปญหาการจัดตารางผลิตแบบ

ไหลเลื่อน (ผศ.ดร.ชูศักดิ)์(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-            

19 ส.ค. 65) 

17) การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องการวางแผนและควบคุมการผลติ 

โดยเทคนิคการจำลองสถานการณ (รศ.ดร.ประจวบ)               

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

18) การศึกษาคลื่นไฟฟาสมองในการควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม    

สำหรับงาน Multitasking (รศ.ดร.ประจวบ)(กองทุน 100,000)       

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

19) การลดรอบเวลาการผลิตของสลีฟ รุน V11 1D ที่เครื่องจักร SB 

(ผศ.วันชัย, อ.เกษรินทร)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-           

19 ส.ค. 65) 

20) การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

กรณีศึกษา : ล็อบสเตอรไอศกรีม (ธุรกิจขนาดยอม) (อ.เกษรินทร, 

ผศ.วันชัย)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

21) การพัฒนาชุดทดลองการประยุกตใชเทคโนโลยีคลื่นความถ่ีวิทย ุ     

ในการระบุผลิตภัณฑ (ผศ.ปฏิพัทธ, อ.บัญญัติ)(กองทุน 50,000)     

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 66) 

22) การวางแผนจัดเสนทางเดินรถโดยใชเครื่องมือ Google Colab 

กรณีศึกษาบริษัทผลิตที่นอนแหงหนึ่ง (อ.ธนาธร)               

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

23) ระดับความพรอมของการดำเนินการอุตสาหกรรม 4.0 ในเขต

พืน้ที่เขตพัฒนาพเิศษตะวันออกของประเทศไทย (อ.ธนาธร)

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

24) การตรวจสอบลายเซ็นดวยโครงขายประสาทเทียม (ผศ.ดร.ศรีรักษ)

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

25) การลดปริมาณของเสียประเภทรอยไหม จากกระบวนการฉีดขึ้นรูป

พีวีซีบอลวาลว (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)(กองทุน 75,000)(20 ส.ค. 64-            

19 ส.ค. 65) 

26) การอนุรักษพลังงานไฟฟาในกระบวนการอบ Lining 

Compound ของอุตสาหกรรมผลิตกระปอง (อ.เพ็ญพิสุทธิ์) 

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

27) ศึกษาการลดของเสียที่เกิดจากคราบน้ำมันระหวางกระบวนการ

ฉีดพลาสติก (อ.ธรรมวิชช)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-          

19 ส.ค. 65) 

เครื่องกล 9    

28) การพัฒนาระบบตรวจจับกาซชีวภาพดวยตัวตรวจจับชนิดใยแกว   

นำแสง (รศ.ดร.สาโรช)(กองทุน 100,000)(2 ก.ค. 63-1 ก.ค. 64) 

29) การวัดความดันขนาดเล็กแบบไดนามิกสดวยตัวตรวจจับชนิด           

ใยแกวนำแสง (รศ.ดร.สาโรช)(กองทุน 100,000)(10 ก.ย. 63-              

9 ก.ย. 65) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

30) การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากสวนผสมผักตบชวา-ชีวมวลทอรีไฟร 

เพื่อการจัดการผักตบชวา (ผศ.ดร.นิติพงศ)(กองทุน 100,000)         

(17 ก.ย. 63-16 ก.ย. 65) 

31) การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากกากน้ำตาลดวยวิธีหมักแบบไมใชแสง 

เพื่อนำไปสูการผลิตระดับขยายขนาด (ผศ.ดร.ธีระศักดิ์)       

(กองทนุ 100,000)(10 ก.ย. 63-9 ก.ย. 65) 

32) อทิธพิลของสารเติมแตงธรรมชาติที่มีตอคุณสมบัติทางกายภาพ

และตนทุนพลังงานของการผลิตเชื้อเพลิงแบบอัดแทงตะเกียบ

เหงามันสำปะหลัง (ผศ.ดร.วีระนุช)(กองทุน 100,000)                        

(10 ก.ย. 63-9 ก.ย. 65) 

33) การสรางชุดสาธิตและเรียนรูในระบบเย็นยวดยิง่ (ผศ.ดร.ณัฐวุฒ)ิ 

(กองทุน 50,000)(2 ก.ค. 63-1 ก.ค. 65) 

34) คุณลักษณะของระยะเวลาในการเผาของเตาเผาชีวมวลแบบหมุน     

ในกระบวนการทอรีแฟคชั่นและสมการสหสัมพันธ (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ)

(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 66) 

35) การสำรวจปญหาของโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทย        

(ผศ.ดร.ปรเมศร)(กองทุน 100,000)( 20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 66) 

36) การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนภายในเตาฟลูอิดไดซเบด    

ชนิดหมุนวนแบบไซโคลนแฝดเมื่อเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล         

(รศ.ดร.กษมา)(กองทุน 200,000)( 20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

วิศวกรรมเคม ี1 

37) การกำจัดของเอทานอลออกจากไบโอเมทานอลที่ไดจาก

กระบวนการสังเคราะหกาซชีวภาพดวยโมเลกุลลาร ซีฟ                  

(ผศ.ดร.วีรวัฒน)(กองทุน 40,000)(4 ม.ิย. 63-3 มิ.ย. 65) 

ไฟฟา 8  

38) การควบคุมความเร็วแบบไรเซนเซอรสำหรับมอเตอรซิงโครนัส

แมเหล็กถาวร (อ.กติตธิัช)(กองทุน 100,000)(4 ก.พ. 64-3 ก.พ. 65) 

39) การวัดปริมาตรวัสดุในไซโลทรงกระบอกดวยการใชสัญญาณ        

อะคูสตกิสแถบความถ่ีกวางและการวิเคราะหการตอบสนองความถี ่

(ผศ.ดร.ชูเกียรติ)(กองทุน 100,000)(4 ก.พ. 64-3 ก.พ. 66) 

40) การเชื่อมตอโครงขายอุปกรณตรวจจับไรสายที่มีกระบวนการ

สื่อสารแตกตางกัน (อ.ดร.กัญธิดา)(กองทุน 100,000)             

(11 ก.พ. 64-10 ก.พ. 65) 

41) การพัฒนาวิธีการแบงสวนใบพืชจากภาพที่มีพื้นหลังที่ซับซอน       

(อ.ดร.โสภณ)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

42) การพฒันาแสงโพลาไรซเชิงเสนสมบูรณแบบหมุนไดและเทคนิค

การเลื่อนเฟสโดยใชไซคลิคอินเตอรเฟอโรมิเตอรสําหรับนําไปใชใน

งานวัดทางแสง (ผศ.ดร.ระพีพันธ)(กองทุน 100,000)(20 ส.ค. 64-

19 ส.ค. 65) 

43) การใชงานรถยนตเล็กไรคนขับแบบเรียลไทม (อ.กิตติธัช)(กองทุน 

100,000)(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

44) การศึกษาแบบจําลองเพื่อพัฒนาซองตานจุลชีพโดยใชวัสดุ

ทองแดงสําหรบัใสบัตร RFID (อ.ดร.อรทยั)(กองทุน 100,000)     

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

45) การจําลองระบบตรวจจับการบุกรุกดวยเทคนิคการภาพจากการ

ลดทอนสัญญาณวิทยุ (อ.ดร.กณัธิดา)(กองทุน 100,000)             

(20 ส.ค. 64-19 ส.ค. 65) 

44. จำนวนครั้งการ   ครั้ง   แผน 200 รวบรวม        ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2559-2563/ 

อางอิง (Citation) ที่

ปรากฎอยูในฐานขอมูล 

Scopus 

(นับผลงานป 2016-2020,

ถูกอางอิงป 2020) 

     ผล 533         ค.ศ. 2016-2020) ในฐานขอมลู Scopus ในป พ.ศ. 2563/ค.ศ. 2020 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2563 ไดรับการอางอิง จำนวน 36 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2562 ไดรับการอางอิง จำนวน 96 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2561 ไดรับการอางอิง จำนวน 126 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2560 ไดรับการอางอิง จำนวน 143 ครั้ง 

- ผลงานวิจัย ป พ.ศ. 2559 ไดรับการอางอิง จำนวน 132 ครั้ง 

45. จำนวนทีมวิจยั      แผน -          

บูรณาการตอป 
(ไมนำมาคำนวนผลการ

ดำเนินงาน) 

     ผล -          

กลยุทธที ่2.2 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจยั การบริการวชิาการ และการทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

มาตรการท่ี 1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย จากภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

46. จำนวนเครือขาย   เครือขาย   แผน 2   1   1   1) STISWB 

ดานการวิจัยทั้งในระดับ 

ชาติและนานาชาติ 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 6  2 1  1 2   2) เครือขายการประเมินทางประสาทสัมผัสแหงประเทศไทย Thailand 

Sensory Network 

3) เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย 

4) IE Network 

5) SMART MAT 

6) IUMRS 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
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คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

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

(MOU) (รวมกับภาค 

อตุสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนำ

ทั้งในและตางประเทศ) 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 17         Engineering and Architecture (1 มี.ค. 59-28 ก.พ. 64) 

2) Industrial Technology, Silpakorn University, Thailand and 

Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan 

(27 พ.ค. 59-26 พ.ค. 64) 

3) Faculty of Agriculture and Graduate School of Agriculture, 

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

4) Thanlyin Technological University, Republic of the Union 

of Myanmar (8 พ.ย. 59-7 พ.ย. 64) 

5) Faculty of Engineering Yamagata University (14 มี.ค. 60-        

13 มี.ค. 65) 

6) Yangon Technological University, Republic of the Union of 

Myanmar (21 ส.ค. 60-20 ส.ค. 65) 

7) Faculty of Engineering, Yamaguchi University (9 พ.ค. 62-         

8 พ.ค. 67) 

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

Japan (13 พ.ค. 62-12 พ.ค. 67) 

9) Institute of Technology Petronas SDN. BHD. (5 ก.ย. 62-         

4 ก.ย. 67)  

10) Nanchong Vocational and Technical College  (5 ก.ย. 62-

4 ก.ย. 67) 

11) Sichuan Automotive Vocational and Technical College 

(9 ธ.ค. 62-8 ธ.ค. 67) 

12) National Chung Cheng University, Taiwan, R.O.C.               

(5 มี.ค. 63-4 มี.ค. 68) 

13) Center for Synthetic Microbiology (Synmikro), University 

of Marburg, Gremany (28 ต.ค. 63-27 ต.ค. 68) 

14) บริษทั ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จำกัด (30 พ.ย. 61-29 พ.ย. 68) 

15) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ (30 พ.ย. 61-29 พ.ย. 66) 

16) สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (18 พ.ย. 62 ขอตกลง

มีระยะเวลา 1 ป และขยายตอไปโดยปริยาย เวนแตมีการขอระงับ

โดยผูลงนามของทั้งสองฝาย) 

17) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            

(17 ก.ย. 62-16 ก.ย. 65) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

มาตรการท่ี 2 สงเสริมการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สงัคม 

48. จำนวนโครงการ      โครงการ   แผน 3 รวบรวม 1 1   1  2 ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/การวิจัย 3 

บริการวิชาการ/ทำนุ

บำรุงศลิปวัฒนธรรมที่

บูรณาการศาสตรและ

ศิลป กิจการเพื่อสังคม 

เพื่อการพัฒนาชุมชน/

สังคม/ประเทศ 
(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 19  3 1  5 3 

 

7 วิทยาการฯ 3 

1) การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมยานเยาวราช (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

(สกว. 11,764.71)(1 ส.ค. 62-31 ต.ค. 63) 

2)การศึกษาและการเตรียมฟลมพอลิเมอรผสมของพอลิแลคติกแอซิด

และพอลเิอทิลีนไกลคอลที่มีการเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสำหรับ

การยืดอายุเห็ด (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 54,000)(13 เม.ย. 63-           

12 เม.ย 65) 

3)การเตรียมและการพิสูจนเอกลักษณของฟลมเสริมองคประกอบ

พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท สำหรบัยืด   

อายุการเก็บรักษาผลไม (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 53,650)(13 เม.ย. 63- 

12 เม.ย 65) 

            

   

 กิจการเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน 13 

อาหาร 1 

4) ฝกอบรมระดับนานาชาติแบบออนไลน ในเรื่องการใชพาราโบลาโดม 

เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน หลักสูตร “Upskill 

Training Course on the Application of a Parabolic 

Greenhouse Solar Dryer for Preserving Agricultural Products 

and Advancing Sustainable Local Business Operation with 

the Sufficiency Economy Philosophy” ใหแก บาทหลวง แมชี 

ผูนำชุมชน ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล (1-3 ก.ย. 64) 

อุตสาหการ 5 

5) อบรม Power BI (27 มิ.ย 64) 

6) อบรม หัวขอ "การเลือกและประยุกตใชหุนยนตในอุตสาหกรรม              

(2 ก.ค. 64) 

7) อบรม หัวขอ " Wealth Management และแนวทางการลงทุนในหุน" 

(18 ก.ค. 64) 

8) อบรม หัวขอ “LEAN Quick Win” (8 ส.ค. 64) 

9) อบรม หัวขอ “เทคนิคการบริหารจัดการงานซอมบำรุง”                

(15, 22 ส.ค. 64) 

เครื่องกล 3 

10) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความเขาใจและสงเสริมทัศนคติเพื่อ

การเรียนรูดานพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จงัหวดั

ยุทธศาสตร EN-Camp ปที่ 2 (11 ก.ค. 62-20 ก.พ. 64)              

(สนง.ปลดักระทรวง พลง.) 



66 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

11) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและพัฒนาการ

สื่อสารดานพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีตอการขับเคลื่อนพลงังานใน

ชุมชน (22 พ.ย. 62-21 ก.ย. 63)(สนง.ปลัดกระทรวง พลง.) 

12) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอ

การขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน (17 พ.ย. 63-16 ส.ค. 64) 

(สนง.ปลัดกระทรวง พลง.) 

ไฟฟา 7 

13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 3 (9-16 ม.ค. 64) 

14) อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT สำหรับผู

เริ่มตนใช ESP82566, Node-RED, MQTT, Webhook, Blynk 

และ Line (27-29 ม.ค. 64) 

15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 4 (24-25 ก.ค. 64) (ออนไลน) 

16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ 

โดยใช Python รวมกับ OpenCV (31 ก.ค. 64-1 ส.ค. 64) 

(ออนไลน) 

17) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Mobile Web     

      Application ดวย HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap และ  

      php วันเสารที่ 7 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม    

      2564 อบรมออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom   

18) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การประยุกตใชงาน 

      ไมโครคอนโทรเลอรตระกูล C2000 ระดับขั้นตนแบบออนไลน  

      ผานแอปพลิเคชัน Zoom  วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2564   

19) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Speech-to- 

      Text และ Text-to-Speech โดยใช Python รวมกับ  

      SpeechRecognition, gTTS และ wit.ai วันเสารที่ 18 กันยายน  

      2564 อบรมออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom 

49. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 1 รวบรวม    1 2  2 อาหาร 1 

บริการวิชาการเพือ่การ

พัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 16   1  5 3 

 

7 1) ฝกอบรมระดับนานาชาติแบบออนไลน ในเรื่องการใชพาราโบลาโดม 

เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน หลักสูตร “Upskill 

Training Course on the Application of a Parabolic 

Greenhouse Solar Dryer for Preserving Agricultural Products 

and Advancing Sustainable Local Business Operation with 

the Sufficiency Economy Philosophy” ใหแก บาทหลวง แมชี 

ผูนำชุมชน ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล (1-3 ก.ย. 64) 



67 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อุตสาหการ 5 

2) อบรม Power BI (27 มิ.ย 64) 

3) อบรม หัวขอ "การเลือกและประยกุตใชหุนยนตในอุตสาหกรรม              

(2 ก.ค. 64) 

4) อบรม หัวขอ " Wealth Management และแนวทางการลงทุนในหุน" 

(18 ก.ค. 64) 

5) อบรม หัวขอ “LEAN Quick Win” (8 ส.ค. 64) 

6) อบรม หัวขอ “เทคนิคการบริหารจัดการงานซอมบำรุง”                

(15, 22 ส.ค. 64) 

เครื่องกล 3 

7) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความเขาใจและสงเสริมทัศนคติเพื่อการ

เรียนรูดานพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

ยุทธศาสตร EN-Camp ปที่ 2 (11 ก.ค. 62-20 ก.พ. 64)              

(สนง.ปลดักระทรวง พลง.) 

8) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและพฒันาการสื่อสาร

ดานพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีตอการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน           

(22 พ.ย. 62-21 ก.ย. 63)(สนง.ปลัดกระทรวง พลง.) 

9) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการ

ขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน (17 พ.ย. 63-16 ส.ค. 64)             

(สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน) 

ไฟฟา 7 

10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 3 (9-16 ม.ค. 64) 

11) อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT สำหรับผู

เริ่มตนใช ESP82566, Node-RED, MQTT, Webhook, Blynk 

และ Line (27-29 ม.ค. 64) 

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 4 (24-25 ก.ค. 64) (ออนไลน) 

13) โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การเขยีนโปรแกรมประมวลผลภาพ 

โดยใช Python รวมกับ OpenCV (31 ก.ค. 64-1 ส.ค. 64) 

(ออนไลน) 

14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Mobile Web     

      Application ดวย HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap และ  

      php วันเสารที่ 7 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม    

      2564 อบรมออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom   



68 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชงาน 

      ไมโครคอนโทรเลอรตระกูล C2000 ระดับขั้นตนแบบออนไลน  

      ผานแอปพลิเคชัน Zoom  วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2564   

16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Speech-to- 

      Text และ Text-to-Speech โดยใช Python รวมกับ  

      SpeechRecognition, gTTS และ wit.ai วันเสารที่ 18 กันยายน  

      2564 อบรมออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom 

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

วิชาการ/ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ที่ได

จากหนวยงานภายนอก

ตอเงินรายได 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 22.88  119,414.71    17,405,000 

 

 17,524,414.71 บาท 

1. งบประมาณบริการวิชาการ 17,405,000 บาท ไดแก 

เครื่องกล 17,405,000 

1) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความเขาใจและสงเสริมทัศนคติเพื่อ

การเรียนรูดานพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพืน้ที่จังหวัด

ยุทธศาสตร EN-Camp ปที่ 2 (11 ก.ค. 62 - 20 ก.พ. 64)     

(สนง.ปลัดกระทรวง พลง.-12,550,000) 

2) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและพฒันาการ

สื่อสารดานพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีตอการขบัเคลื่อนพลังงานใน

ชุมชน (22 พ.ย. 62-21 ก.ย. 63)(สนง.ปลัดกระทรวง พลง.-

3,275,000) 

3) ที่ปรึกษาโครงการการสรางความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอ

การขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน (17 พ.ย. 63-16 ส.ค. 64)   

(สนง.ปลดักระทรวงพลังงาน-1,580,000) 

2. งบประมาณทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม/วิจัย 119,414.71  

วิทยาการฯ 119,414.71 

1) การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมยานเยาวราช (รศ.ดร.        

ศุภกิจ)(สกว. 11,764.71) )(1 ส.ค. 62-31 ต.ค. 63) 

2) การศึกษาและการเตรียมฟลมพอลิเมอรผสมของพอลิแลคติกแอซิด

และพอลเิอทิลีนไกลคอลที่มีการเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสำหรับ

การยืดอายุเห็ด (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 54,000) (13 เม.ย. 63 - 

12 เม.ย 65) 

3) การเตรียมและการพิสูจนเอกลักษณของฟลมเสริมองคประกอบ

พลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท สำหรับยืด

อายุการเก็บรักษาผลไม (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(วช. 53,650)                    

(13 เม.ย. 63-12 เม.ย 65) 



69 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

- รายรับเงินรายได 76,599,971.13 บาท ณ 2 ก.ย. 64 

คาธรรมเนียมการศึกษา 74,262,887.43 บาท  

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 1,958,943.57 บาท  

เงินคงเหลือบริการวิชาการ 378,140.13 บาท 

51. จำนวนโครงการที่   โครงการ   แผน 1         วิทยาการฯ-อาหาร 1 

ไดรับการเผยแพรผานสื่อ

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 3  1 2 1   

 

 - ผศ.ดร.บุศรากรณ และ อ.ดร.ศราวุธ ดำเนินโครงการติดตัง้ระบบ

อบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบบพาราโบลาโดม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ

การผลิตสมุนไพรไทยอบแหงใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร

เกษตรอินทรียบานดงบัง จ.ปราจีนบุรี โดยไดรับการเผยแพรทาง

วารสาร เทคโนโลยีชาวบาน ฉบับวันที่ 1-14 ก.ย. 64 ปที่ 33 ฉบับที่ 

750 หนา 70-72 คอลมัน คิดเปนเทคโนฯ : “บานดงบัง” ยกระดับ

สมุนไพรอบแหงดวยนวัตกรรมโซลารเซลลแบบพาราโบลาโดม 

อาหาร 1 

- ผศ.ดร.บุศรากรณ ดำเนินโครงการติดตัง้ระบบอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย แบบพาราโบลาโดม เพื่อเพิ่มคากาแฟพืน้ที่สูงใหกับกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานหวยไมดำ กลุมเกษตรกรบานหนองขาวกลาง และ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบานหนองขาวเหนือ ต.หวยปูลิง อำเภอเมือง

แมฮองสอน จ.แมฮองสอน โดยไดรับการเผยแพรทาง ไทยรัฐ

ออนไลน/ขาวในประเทศ ฉบับวันที่ 12 ส.ค. 64 

ชีวภาพ 1 

- ผศ.ดร.รุจิกาญจน ไดรับเกียรติพูดคยุกับ รายการ Hardcore ขาวทาง

ขาวชอง 5 online เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับรื่อง PM2.5 และ

ไวรัสโควิด-19 มีความสัมพันธกันอยางไร มีผลการระบาดไหม และมี

ผลตอสุขภาพเพิ่มขึน้อยางไร ติดตามไดทาง 

https://youtu.be/gPgZZGWLCfc 

52. จำนวนครั้งการจัด   ครั้ง   แผน 2     1  1 1 อาหาร 1 

อบรมสำหรับบุคคล

ทั่วไป 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 13   1  5  

 

7 1) ฝกอบรมระดับนานาชาติแบบออนไลน ในเรื่องการใชพาราโบลาโดม 

เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชน หลักสูตร “Upskill 

Training Course on the Application of a Parabolic 

Greenhouse Solar Dryer for Preserving Agricultural Products 

and Advancing Sustainable Local Business Operation with 

the Sufficiency Economy Philosophy” ใหแก บาทหลวง แมชี 

ผูนำชุมชน ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล (1-3 ก.ย. 64) 

 



70 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

อุตสาหการ 5 

2) อบรม Power BI (27 มิ.ย 64) 

3) อบรม หัวขอ "การเลือกและประยุกตใชหุนยนตในอตุสาหกรรม          

(2 ก.ค. 64) 

4) อบรม หัวขอ " Wealth Management และแนวทางการลงทุนในหุน" 

(18 ก.ค. 64) 

5) อบรม หัวขอ “LEAN Quick Win” (8 ส.ค. 64) 

6) อบรม หัวขอ “เทคนิคการบริหารจัดการงานซอมบำรุง”                

(15, 22 ส.ค. 64) 

ไฟฟา 7 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 3 (9-16 ม.ค. 64) 

8) อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT สำหรับผู

เริ่มตนใช ESP82566, Node-RED, MQTT, Webhook, Blynk และ 

Line (27-29 ม.ค. 64) 

9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 4 (24-25 ก.ค. 64) (ออนไลน) 

10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ 

โดยใช Python รวมกับ OpenCV (31 ก.ค. 64-1 ส.ค. 64) 

(ออนไลน) 

11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Mobile Web     

      Application ดวย HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap และ  

      php วันเสารที่ 7 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม    

      2564 อบรมออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom   

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชงาน 

      ไมโครคอนโทรเลอรตระกูล C2000 ระดบัขั้นตนแบบออนไลน  

      ผานแอปพลิเคชัน Zoom  วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2564   

13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Speech-to- 

      Text และ Text-to-Speech โดยใช Python รวมกับ  

      SpeechRecognition, gTTS และ wit.ai วันเสารที่ 18 กันยายน  

      2564 อบรมออนไลน โดยใชโปรแกรม Zoom 

ยุทธศาสตรท่ี 3 นำระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION 

เปาประสงคท่ี 3  เปน Smart University บริหารจดัการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธที ่3.1  พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนมหาวิทยาลยัที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย Digital Transformation University 



71 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

มาตรการท่ี 1  ขับเคลือ่นและพัฒนามหาวทิยาลัยดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ทันสมัย พัฒนาขอมูลพรอมใชงาน เปนปจจุบัน สามารถบรูณาการขอมูลกันได 

53. จำนวนระบบ   ระบบ   แผน 1 ดำเนินการ        -E-doc 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนา หรือปรับปรุง 

เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 2       

 

 -วิศวะชนะ 

กลยุทธที ่3.2 พัฒนาระบบและทรัพยากรบคุคลใหมีธรรมาภบิาลพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

54. จำนวนผูเขารวม    คน   แผน 100 80%  80%  80%  80%  80%  80%  80%  80%  สนง.คณบดี 11 

โครงการพัฒนาบุคลากร

ตามความเชี่ยวชาญ 

(Career path and 

Succession plan)  

       ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ 

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

ของ

บุคลากร 

ของ 

ภาควิชา 

1)นางกัลยาณ ี 2)นางสายใจ  3)นางสุนันทร  4)น.ส.ภาวินี   

5)น.ส.ทรรศนียา  6)น.ส.ปาริชาต ิ 7)น.ส.วิศารัตน  8)น.ส.วรรณนภา  

9)น.ส.อณัศยา  10)นายณัฐพงษ  11)นายอภนิันท   

วิทยาการฯ 17 

(นับตามป งบ.2564)      ผล 89 

 

37.93% 

(11/29) 

65.38% 

(17/26) 

27.78% 

(5/18) 

23.81% 

(5/21) 

52.00% 

(13/25) 

56.67% 

(17/30) 

60.00% 

(9/15) 

63.16% 

(12/19) 

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

4)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ 5)ผศ.ดร.นฤทธิ์  6)ผศ.ดร.นิติ  7)ผศ.ดร.ปาเจรา   

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

12)รศ.ดร.ศุภกิจ  13)ผศ.ดร.สุดศิริ  14)ผศ.สมจิตร  15)นางสุชาดา   

15)น.ส.ลูกกวาง  17)นายเจตน  

อาหาร 5 

1)ผศ.ดร.ธัชพงศ  2)ผศ.ดร.ปริญดา  3)ผศ.ดร.สุเชษฐ  4)อ.ดร.พรศรี   

5)อ.ดร.สิน ี  

ชีวภาพ 5 

1)รศ.ดร.กัลยาณ ี 2)ผศ.ดร.ชัยวัฒน  3)ผศ.ดร.ชัยยงค  4)ผศ.ดร.สริิพร  

5)อ.ดร.ธีรวัฒน     

อุตสาหการฯ 13 

1)รศ.ดร.ประจวบ  2)ผศ.ดร.สุจินต  3)ผศ.ปฏิพัทธ  4)อ.ดร.วรฤทัย   

5)อ.กวินธร  6)อ.เกษรินทร  7)อ.ธรรมวิชช  8)อ.เพ็ญพิสุทธิ์   

9)น.ส.ณัฐธิดา  10)น.ส.นวลอนงค  11)น.ส.เปรมทิพย  12)นายธรเดชา 

13)นายสรรวิทย   

เครื่องกล 17 

1)รศ.ดร.กษมา  2)รศ.ดร.สาโรช  3)ผศ.ดร.กิตติศักดิ ์ 4)ผศ.ดร.เดชาพันธ  

5)ผศ.ดร.ทสพล  6)ผศ.ดร.ธบิดินทร 7)ผศ.ดร.ธีระศักดิ ์8)ผศ.ดร.ปรเมศร  

9)ผศ.ดร.วิชดุา  10)ผศ.ดร.วีระนุช  11)ผศ.จารุตม  12)ผศ.ศิวะพงศ   



72 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

13)ผศ.ศุภชัย  14)ผศ.ดร.ชัชธานนท  15)อ.จงรัก  16)น.ส.จารุวรรณ   

17)นายไพศาล   

วิศวกรรมเคมี 9 

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

5)อ.ดร.มัทร ี 6)อ.ดร.วสุ  7)น.ส.เจนจิรา  8)น.ส.ศศิธร  9)น.ส.อรปภา 

ไฟฟา 12 

1)ผศ.ดร.ชูเกียรต ิ2)ผศ.ดร.ณัฐพงศ 3)ผศ.ดร.ระพีพันธ 4)ผศ.ดร.ยุทธนา  

5)อ.ดร.กัณธิดา  6)อ.ดร.พลอยบุศรา  7)อ.ดร.ภมร  8)อ.ดร.โสภณ   

9)อ.กิตติธัช  10)อ.ชัยวุฒ  11)นางศรีอัมพร  12)น.ส.ณฏัฐนร ี  

55. รอยละของอาจารย   รอยละ   แผน 78.07 รวบรวม        อาจารยประจำทั้งหมด 111 

ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจาํทั้งหมด 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 78.38 - 83.33 100 93.75 38.89 71.43 100 76.92 1)วิทยาการ 18  2)อาหาร 13  3)ชีวภาพ 16  4)อุตสาหการ 18   

5)เครื่องกล 21  6)วิศวกรรมเคมี 12  7)ไฟฟา 13 

อาจารยประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 87 

วิทยาการ 15 

1)ดร.จนัทรฉาย  2)ดร.ณัฐกาญจน  3)ดร.ณัฐวุฒิ  4)ดร.นฤทธิ์   

5)ดร.นิต ิ 6)ดร.บุศรนิทร  7)ดร.ปาเจรา  8)ดร.พูนทรัพย  9)ดร.ภัทร  

10)ดร.วรดา  11)ดร.วันชัย  12)ดร.ศราวุธ  13)ดร.ศุภกิจ  14)ดร.สุดศิริ  

15)ดร.อรัญ   

อาหาร 13 

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

5)ดร.บุศรากรณ  6)ดร.ประสงค  7)ดร.ปริญดา  8)ดร.ปราโมทย   

9)ดร.พรศรี  10)ดร.สินี  11)ดร.สุเชษฐ  12)ดร.โสภาค  13)ดร.อรุณศรี   

ชีวภาพ 15 

1)ดร.กลัยาณี  2)ดร.จุรีรัตน  3)ดร.ชัยยงค  4)ดร.ชัยวัฒน   

5)ดร.ชลเทพ  6)ดร.ธีรวัฒน  7)ดร.นาฏระพี  8)ดร.บุษราภรณ   

9)ดร.พิทยา  10)ดร.พิมพชนก  11)ดร.รุจิกาญจน  12)ดร.วนิดา   

13)ดร.สิริพร  14) ดร.สินธุวัฒน  15)ดร.สุวัฒนา   

อุตสาหการ 7 

1)ดร.คเณศ  2)ดร.ชูศักดิ ์ 3)ดร.ประจวบ  4)ดร.วรฤทัย  5)ดร.ศรีรักษ   

6)ดร.สิทธิชัย  7)ดร.สุจนิต   

เครื่องกล 15 

1)ดร.กษมา  2)ดร.กิตติศักด์ิ  3)ดร.จันทนา  4)ดร.ชัชธานนท  5)ดร.ณัฐ  

6)ดร.ณัฐวฒุิ  7)ดร.เดชาพันธ  8)ดร.ทสพล  9)ดร.ธิบดินทร   

10)ดร.ธีระศกัดิ ์ 11)ดร.นิติพงศ  12)ดร.ปรเมศร  13)ดร.วิชุดา   



73 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

14)ดร.วีระนุช  15)ดร.สาโรช   

วิศวกรรมเคมี 12 

1)ดร.ชูวงศ  2)ดร.ณัชพล  3)ดร.ธรวิภา  4)ดร.ประกร  5)ดร.มัทรี   

6)ดร.วสุ  7)ดร.วรียุทธ  8)ดร.วีรวัฒน  9)ดร.วรพล  10) ดร.ศิริรัตน  

11)ดร.สุนทร  12)ดร.โอกร   

 

ไฟฟา 10 

1)ดร.กัญธิดา  2)ดร.จิรัฏฐ  3)ดร.ชูเกียรติ  4)ดร.ณัฐพงศ   

5)ดร.พลอยบุศรา  6)ดร.ภมร  7)ดร.ยทุธนา  8)ดร.ระพีพันธ   

9)ดร.โสภณ  10)ดร.อรทัย   

56. รอยละของผูที่มี   รอยละ   แผน 67 รวบรวม        อาจารยประจำทัง้หมด 111 

ตำแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือ

เทียบเทาตอจำนวน

อาจารยประจำทั้งหมด 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 73.87 - 94.44 84.62 75 55.56 90.48 66.67 38.46 1)วิทยาการ 18  2)อาหาร 13  3)ชีวภาพ 16  4)อุตสาหการ 18   

5)เครื่องกล 21  6)วิศวกรรมเคมี 12 7)ไฟฟา 13 

อาจารยประจำที่มีตำแหนงทางวิชาการ 82 

วิทยาการ 17 

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

5)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  6)ผศ.ดร.นฤทธิ์  7)ผศ.ดร.นิติ  8)ผศ.ดร.บุศรินทร   

9)ผศ.ดร.ปาเจรา  10)ผศ.ดร.พูนทรัพย  11)ผศ.ดร.ภทัร   

12)ผศ.ดร.วันชัย  13)ผศ.ดร.วรดา  14)รศ.ดร.ศุภกิจ  15)ผศ.ดร.สุดศิริ  

16)ผศ.ดร.อรัญ  17)ผศ.สมจิตร   

อาหาร 11 

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

4)ผศ.ดร.ดวงใจ  5)ผศ.ดร.ธชัพงศ 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.กลัยาณ ี 2)รศ.ดร.บุษราภรณ  3)รศ.ดร.พิมพชนก  

4)รศ.ดร.สุวัฒนา  5)ผศ.ดร.จุรีรัตน  6)ผศ.ดร.ชัยยงค  7)ผศ.ดร.ชัยวัฒน 

8)ผศ.ดร.พทิยา  9)ผศ.ดร.รุจิกาญจน  10)ผศ.ดร.วนิดา 11)ผศ.ดร.สิริพร  

12)ผศ.ดร.สินธุวัฒน   

อุตสาหการ 10 

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

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

9)ผศ.วันชัย  10)ผศ.สุขุม   

 



74 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

เครื่องกล 19 

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

5)ผศ.ดร.ชัชธานนท  6)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  7)ผศ.ดร.เดชาพันธ   

8)ผศ.ดร.ทสพล  9)ผศ.ดร.ธิบดินทร  10)ผศ.ดร.ธีระศักดิ์   

11)ผศ.ดร.นิติพงศ 12)ผศ.ดร.ปรเมศร  13)ผศ.ดร.วิชุดา   

14)ผศ.ดร.วีระนชุ  15)ผศ.จารุตม  16)ผศ.นพพงศ  17)ผศ.พงษศิริ   

18)ผศ.ศิวะพงศ  19)ผศ.ศุภชัย   

วิศวกรรมเคมี 8 

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

5)ผศ.ดร.ธรวิภา  6)ผศ.ดร.วีรวัฒน  7)ผศ.ดร.วีรยุทธ  8)ผศ.ดร.ศิริรัตน   

ไฟฟา 5 

1)รศ.ดร.ชูเกียรติ  2)ผศ.ดร.จริัฏฐ  3)ผศ.ดร.ณัฐพงศ  4)ผศ.ดร.ยุทธนา  

5)ผศ.ดร.ระพีพันธ   

57. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 2         โครงการที่ดำเนินการแลว 

การจัดการเรียนรู (KM)      ผล 2         1) ดานการผลิตบัณฑิต 

(นับตามป กศ.2563)                1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Creative Engineering            

(26 ม.ค. 64) 

2) ดานการบริหารจัดการ 

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการ หลักสูตร การใชงานระบบ            

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (5 ต.ค. 63) 

กลยุทธที่ 3.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม (GREEN CAMPUS) 

มาตรการท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ Green Campus 

58. รอยละความสำเร็จ   รอยละ   แผน 83  83 83 83 83 83 83 83 - โครงการตามภารกิจนโยบาย : งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  

ของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาคณะ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

และประสบการณที่

ไดรับของนักศึกษา 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 100         สวัสดิการแกนักศึกษาทั้งหมด 2  

- โครงการตามภารกิจนโยบาย : งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สวัสดิการแกนักศึกษาที่ดำเนินการ 2 

1) โครงการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และสนับสนุนการจัด

กิจกรรมนกัศึกษา  

มีการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ดังนี้ 

สนง.คณบดี 

 เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นักศึกษา  

 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day               

(15 มี.ค. 64-30 เม.ย. 64) 



75 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

วิทยาการฯ 

 ติวเพือ่เตรียมตัวเขาสูการสอบ TOEIC (แบบออนไลน)           

(8-18 ก.พ. 64) 

 พฒันาทักษะวิชาชีพใหกบันักศึกษาภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวสัด ุ(22 มี.ค. 64) 

ชีวภาพ 

- แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับศิษยเกา (10 ก.ค. 64) 

อุตสาหการฯ 

 สรางนักลงทุนรุนใหม I (9 ม.ค. 64) 

 อบรมทักษะการสัมภาษณงานและบุคลกิภาพ (24 เม.ย. 64) 

เครื่องกล 

 พัฒนาทักษะเพิ่มทักษะดานวิศวกรรมเครือ่งกลและทักษะดาน

ธุรกิจวศิวกรรม (15 ต.ค. 63-31 ส.ค. 64) 

 สัมภาษณผูใชบัณฑิตเพื่อพัฒนานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล (สอบถามผานระบบ Google Form) 

วิศวกรรมเคมี 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประวัตสิวนตวัโดยยอ (ออนไลน) 

(17 พ.ย. 63) 

 อบรม Job Interview Workshop (ออนไลน) (27 เม.ย. 64)  

ไฟฟา 

 วิศวะไฟฟาเสริมปญญาดานภาษาอังกฤษ TOEIC ระดับเริ่มตน 

(Basic TOEIC) การเรียนการสอนผานรูปแบบการสอนออนไลน 

(Online) (5 ม.ค. 64-23 มี.ค. 64) 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องตน 

รุนที่ 3 (9-16 ม.ค. 64) 

 อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา ภาคปลาย ปการศึกษา 

2563 (16-17 ม.ีค. 64) 

 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องตน 

รุนที่ 4 (24-25 ก.ค. 64) (ออนไลน) 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ โดยใช 

Python รวมกับ OpenCV (31 ก.ค. 64-1 ส.ค. 64) (ออนไลน) 

 โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา ภาคตน ปการศึกษา 

2564 (29-30 ก.ย. 64) 



76 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับนักศึกษา ENTECH  

มีการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ดังนี้ 

วิทยาการฯ 

- อบรมความปลอดภยัในการทำงานกับสารเคมี (9, 16 ต.ค. 63)  

- MATSE รอยรินรักษ : MoB (Mathse on the Beach)            

(3-5 ธ.ค. 63)  

อุตสาหการฯ 

 อบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ (ธ.ค. 63-เม.ย. 64) 

 อบรมอัคคีภัยและการจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร          

(12 มี.ค. 64) 

เครื่องกล 

- พฒันาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเขารวมซัมเมอรแคมป (Summer 

Camp) และแสวงหาความรวมมือทางวชิาการ  

ไฟฟา 4 

 อบรมความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานที่ทำงาน (22 ธ.ค. 63)  

59. รอยละความสำเร็จ   รอยละ   แผน 83  83 83 83 83 83 83 83 - โครงการตามภารกิจนโยบาย : งานการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เนน 

ของการดำเนินงานดาน 

University Green 

Campus 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 100         การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตทิั้งหมด 1 

- โครงการตามภารกิจนโยบาย : งานการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เนน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตทิี่ดำเนินการ 1 

1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมตาม Green University  

มีการปรับปรุงกายภาพตามโครงการโดยดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ดงันี้  

สนง.คณบดี 

 จดัทำสวนและตกแตงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารคณะฯ 

อาหาร   

 ซอมแซมฝาเพดานพรอมระบบไฟฟา  

 ชีวภาพ 

 ปรับปรุงการเดินทอพีวีซี สำหรบัถัง Cylinder เพื่อใหเกิดความ

เหมาะสมปลอดภัย  

วิศวกรรมเคม ี

 ปูหญาเทียมลานเอนกประสงค  

ยทุธศาสตรที ่4 พัฒนานักศึกษาและสงเสรมิความสมัพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART STUDENT AND ALUMNI 

เปาประสงคที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพือ่พัฒนากำลังคนในระดับสูงใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะทีจ่ำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 สรางคนดวยนวตักรรมและการสรางสรรค : STUDENT AND ALUMNI 

กลยุทธที ่4.1 พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 



77 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student 

60. รอยละความสำเร็จ   รอยละ    แผน 80         - โครงการตามภารกิจนโยบาย:งานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของการดำเนินงานดาน

การปรับปรงุพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน/

ประชุมทางไกล 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 100         ทั้งหมด 1 

- โครงการตามภารกิจนโยบาย:งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ดำเนินการ 1 

1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

มีการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ดังนี้ 

 อบรม เรื่อง เทคนิคการออกขอสอบสำหรับการสอบออนไลน   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ออนไลน) (8 ก.พ. 64) 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลนในทุกภาควิชา  

 ดำเนินการใหนักศึกษายื่นคำรองออนไลนผานทาง google 

forms  

 ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน/ประชุมทางไกล โดยไดจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุน

การสอนออนไลนใหแกคณาจารย (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา) 

61. รอยละของ   รอยละ    แผน 5         1) งบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษา 

งบประมาณทีใ่ชในการ

พัฒนาแหลงเรียนรู

ทางการศึกษาของ

นักศึกษาตอเงินรายได 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 13.65         10,453,000 บาท 

- งบประมาณเงินรายได-พัฒนาระบบเทคโนโลยี 4,699,000 บาท 

- งบประมาณเงินรายได-ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดลอม

ทางการศึกษา 5,754,000 บาท 

2) รายรับเงนิรายได 76,599,971.13 บาท ณ 2 ก.ย. 64 

- คาธรรมเนียมการศึกษา 74,262,887.43 บาท  

- กองทุนสนับสนุนการวิจยัฯ 1,958,943.57  

- เงินคงเหลือบริการวิชาการ 378,140.13 บาท 

62. จำนวนโครงการ/   โครงการ/   แผน 2  1  1 1   2 โครงการจากงบประมาณเงินรายไดที่ดำเนินการ 5 

กิจกรรม/แหลงเรียนรูที่

สนับสนุนการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษนอก

หลักสูตรใหกับนักศึกษา

ตอภาคการศึกษา 

(นับตามป กศ.2563) 

   กิจกรรม/แหลง   ผล 5  1  1    3 วิทยาการฯ 1 

1) โครงการติวเพื่อเตรียมตวัเขาสูการสอบ TOEIC (แบบออนไลน)        

(8-18 ก.พ. 64) 

ชีวภาพ 1 

2) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  

ไฟฟา 3 

63. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 5         3) โครงการวิศวะไฟฟาเสริมปญญาดานภาษาอังกฤษ TOEIC ระดบั  

พัฒนาทักษะภาษา 

องักฤษ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 5  1  1    3 เริ่มตน (Basic TOEIC) การเรียนการสอนผานรูปแบบการสอน

ออนไลน (Online) (5 ม.ค. 64-23 ม.ีค. 64) 

 



78 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

4) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคปลาย ปการศึกษา 

2563 (16-17 มี.ค. 64) 

5) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคตน ปการศึกษา 

2564 (29-30 ก.ย. 64)  

64. จำนวนโครงการ   โครงการ/   แผน 7         โครงการจากงบประมาณเงินรายไดที่ดำเนินการ 13 

พัฒนาทกัษะที่จำเปน

สำหรับศตวรรษที่ 21 

(นับตามป งบ.2564) 

  กิจกรรม   ผล 21 1 3   4 4 2 7 คณะฯ 1 

1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day           

(15 ม.ีค. 64-30 เม.ย. 64) 

วิทยาการฯ 3 

2) โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคม ี(9, 16 ต.ค. 63)

3) โครงการติวเพื่อเตรียมตัวเขาสูการสอบ TOEIC (แบบออนไลน)           

(8-18 ก.พ. 64) 

4) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ (22 มี.ค. 64) 

อุตสาหการฯ 3 

5) โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ (ธ.ค. 63-เม.ย. 64) 

6) โครงการสรางนักลงทุนรุนใหม I (9 ม.ค. 64) 

7) โครงการอบรมอคัคีภัยและการจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร 

(ภายใตโครงการพัฒนาทักษะดานการสนทนาภาษาอังกฤษ) 

เครื่องกล 4 

8) โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มทักษะดานวิศวกรรมเครือ่งกลและทักษะดาน

ธุรกจิวศิวกรรม (15 ต.ค. 63-31 ส.ค. 64) 

9) โครงการถายทอดความรูทางวิศวกรรมเครื่องกล ผานคายอจัฉรยิภาพ

วิศวศิลปากรสัญจรของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (เงินกองทุนโครงการสอบคัดเลือกฯ (แทน))          

(26 ต.ค. 63-31 ส.ค. 64) 

10) โครงการถายทอดความรูทางวศิวกรรมเครื่องกล ผานคาย

อัจฉริยภาพวิศวศิลปากรสัญจรของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวชิาธุรกจิวิศวกรรม (เงินกองทุนโครงการสอบคัดเลือกฯ 

(แทน))(26 ต.ค. 63-       31 ส.ค. 64) 

11) โครงการสัมภาษณผูใชบัณฑิตเพื่อพัฒนานกัศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล (สอบถามผานระบบ Google Form)       



79 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

วิศวกรรมเคมี 2 

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนประวัตสิวนตวัโดยยอ 

(ออนไลน) (17 พ.ย. 63) 

13) โครงการอบรม Job Interview Workshop (ออนไลน)                   

(27 เม.ย. 64)  

ไฟฟา 7 

14) โครงการอบรมความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานที่ทำงาน              

(22 ธ.ค. 63) 

15) โครงการวิศวะไฟฟาเสริมปญญาดานภาษาอังกฤษ TOEIC ระดับ

เริ่มตน (Basic TOEIC) การเรียนการสอนผานรูปแบบการสอน

ออนไลน (Online) (5 ม.ค. 64-23 มี.ค. 64) 

16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบือ้งตน รุนที่ 3 (9-16 ม.ค. 64) 

17) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคปลาย ปการศึกษา 

2563 (16-17 ม.ีค. 64) 

18) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษา Python 

เบื้องตน รุนที่ 4 (24-25 ก.ค. 64) (ออนไลน) 

19) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ 

โดยใช Python รวมกับ OpenCV (31 ก.ค. 64-1 ส.ค. 64) 

(ออนไลน)    

20) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาองักฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาคตน ปการศึกษา 

2564 (29-30 ก.ย. 64) 

โครงการจากงบประมาณเงินรายไดแตไมอยูในแผน 

21) โครงการอบรมทักษะการสัมภาษณงานและบุคลิกภาพ                            

(24 เม.ย. 64)  (ภาคอุตสาหการฯ) 

65. จำนวนโครงการ/   โครงการ/   แผน 2     1   1 - โครงการจากงบประมาณเงินรายไดที่ดำเนินการ 1 

กิจกรรม Start Up 

(นับตามป งบ.2564) 

  กิจกรรม   ผล 5  1   2   2 อตุสาหการฯ 1 

1) โครงการสรางนักลงทุนรุนใหม I (40,000)(9 ม.ค. 64) 

- กิจกรรม Start Up 4 

 กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Micropreneur 

Academy ประจำป 2564 

 



80 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

วิทยาการฯ 1 

2) ทีมนักศึกษาผูประกอบการ บริษัท สมารทไบโอพลาสติก จำกัด 

(ผลิตภัณฑพลาสติกทีย่อยสลายไดทางชีวภาพ) ผานการพิจารณา

คัดเลือกรับเงินทุนสำรองสนับสนุนในการสรางธุรกิจ มูลคา 

200,000 บาท จากธนาคารออมสิน 

อุตสาหการฯ 1 

3) ทีมนักศึกษาผูประกอบการ บริษัท อีซี่ กรุป อนิโนเวชั่น จำกัด 

(แพลตฟอรมบรหิารจัดการรานแกส) ผานการพิจารณาคัดเลือกรับ

เงินทุนสำรองสนับสนุนในการสรางธุรกิจ มูลคา 200,000 บาท 

จากธนาคารออมสนิ 

ไฟฟา 1 

4) ทีม I’rice Logistech ผานการคัดเลือกแผนธุรกิจ รอบคัดเลือก 

30 ทีม พรอมรับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนา Prototype 

จำนวน 25,000 บาท จากธนาคารออมสิน 

 การแขงขัน STARTUP THAILAND League 2021 ในสนามระดบั

ภูมิภาค ภาคกลางและตะวันออก 

ไฟฟา 1 

5) ทีม Exzelon : เครื่องผลิตเเกสชีวภาพจากเศษอาหารเเละขยะ     

ชีวมวล ผานเกณฑพรอมไดรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อสราง 

Prototype มูลคา 25,000 บาท (11 ก.ค. 64) (ออนไลน) จาก

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มศก. 

66. ระดับประเมินของ   คะแนน   แผน >3.51         ผูตอบแบบสำรวจ จำนวน 290 คน ณ 9 ก.ค. 2564 

ความพึงพอใจเฉลี่ย  

(ผลสำรวจความคิดเห็น) 

ของนักศึกษาตอ

คุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ 

(คะแนนเต็ม 5) 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 3.41          

67. กระบวนการ   กระบวนการ   แผน 2         1) e-doc 

ดำเนินงานที่ไดรับการ

พฒันาและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 4         2) การสงเอกสาร/คำรองของนักศึกษา (ออนไลน) 

3) การยมืเงินทดรองราชการ (ออนไลน) 

4) การจัดการขอรองเรียน 



81 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/ชุมชน สมาคมนกัศึกษาเกา เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

มาตรการที่ 1 สงเสริมการประสานความรวมมือกับสมาคมนักศกึษาเกา เพื่อการพัฒนา 

68. จำนวนบคุลากรที่   คน   แผน 13         วิทยาการฯ 1 : 1)ผศ.ดร.สุดศริิ   

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   

(นับตามป กศ.2563)                ชีวภาพ 2 : 5)ผศ.ดร.สิริพร  6)อ.ดร.ชลเทพ   

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 

69. จำนวนบริษัทที่เขา   บริษัท   แผน 45         บรษิทัที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 64 

รวมการจัดกิจกรรม job 

fair ของหนวยงาน 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 51         1)Isuzu Motors Co. (Thailand) Ltd.  2)Mitsubishi Electric Asia 

(Thailand) Co.,Ltd.  3)Daikin Industries (Thailand) Ltd.   

4)Bangkok Bank Public Company Limited  5)บรษิัท เอฟ-พลัส  

70. จำนวนบริษัทที่เขา   แหง   แผน 50         จำกัด  6)บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  7)Thai Union Group PCL.   

รวมการจัดกิจกรรม job 

fair ของหนวยงาน 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 51         8)Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL.  9)RV Connex Co.,Ltd.  

10)Jasmine International Public Company Limited   

11)Siam Cement Group (SCG)  12)Thai Sin Technical Co., Ltd.   

13)บริษัท แคนนอน ปราจนีบุรี(ประเทศไทย) จำกัด   

14)บริษทั ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกดั (มหาชน)  15)Flash Express 

co.,ltd.  16)PINE-PACIFIC CORPORATION LIMITED   

17)FWS DOUBLE PLUS CO., LTD.  18)Samart Corporation Public 

Company Limited  19)ESP Asian Center Co. Ltd.   

20)บรษิัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  21)บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอรเรจ 

จำกัด  22)บริษทั ไทยนิปปอน ฟูดส จำกัด  23)บริษัท พลาสตสิสิโม ฟลม 

จำกัด  24)บริษัท บางกอกอินเตอรฟูด จำกัด  25)บริษัท เอ็นเอ็มบีี-มินีแบ

ไทย จำกัด  26)บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส จำกัด   

27)สถาบันพลาสตกิ  28)บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จำกัด  

29)บริษทั วิสโกอลัลายแอนซ จำกดั  30)บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด  

31)บริษัท เอ็นเอชเค สปรงิ (ประเทศไทย) จำกดั  32)บริษัท ไทยวา 

จำกัด (มหาชน)  33)บริษัท จินตนาอินเตอรเทรด จำกัด (มหาชน)   

34)บริษทั ทรูดิสทรบิิวชั่น แอนดเซลล จำกัด (มหาชน)  35)บริษทั ศรีเตง็

กลการ จำกัด (มหาชน)  36)บริษัท ยไูนเต็ด เท็กซไทลมิลส จำกัด   

37)บรษิทั เอ็นพอีีอินดสัทรี (ไทยแลนด) จำกดั  38)บริษัท อินเด็กซลิฟวิ่ง



82 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

มอลล จำกัด (มหาชน)  39)บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)   

40)บริษัท อุตสาหกรรมแปงไทย จำกัด  41)บริษทั ไทยแอลกอฮอล 

จำกัด (มหาชน)  42)บรษิัท โกลเดนเธร็ด จำกัด (มหาชน)  43)บริษัท 

กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)  44)บริษทั ไทยสแตนเลยการไฟฟา 

จำกัด (มหาชน)  45)TE Connecttivity Manufacturing (Thailand) 

Co.,Ltd.  46)บริษัท ไทย โตโย เดนโซ จำกัด  47)บริษทั นนัทวนั 

จำกัด  48)GC Maintenance and Engineering Company Limited  

49)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  50)บริษัท โรงเสนหม่ีชอเฮง 

จำกัด  51)บริษัท เคมมิน จำกัด 

71. จำนวนโครงการ   โครงการ/   แผน 1         โครงการจากงบประมาณเงินรายไดที่ดำเนินการแลว 7 

แลกเปลี่ยนประสบการณ

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ

นักศึกษา 

(นับตามป งบ.2564) 

  กิจกรรม   ผล 7  5 1 1     วิทยาการฯ 5 

1) ศิษยเกามาใหความรูเกี่ยวกับองคกรและการสรรหาผูสมัครเพือ่เขา

รวมงานกับองคกร (ออนไลน) (22 ม.ค. 64) 

2) Meet Petro Community #3 ในหวัขอ “เรียนปโตรเคมแีละวัสดุ

พอลิเมอรทำงานอะไรไดบาง” (ออนไลน) (20 ก.พ. 64) 

3) ศิษยเกาสาขาวิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนกับ

นองวัสดรุุน 14 (ออนไลน) (26 ก.พ. 64) 

4) Meet Petro community #4 ในหัวขอ “เรียนปโตรเคมีและวัสดุพอ

ลิเมอร ทำงานอะไรไดบาง?” (ออนไลน) (31 ก.ค. 64) 

5) Meet Petro community #5 ในหวัขอ “เรียนสาขาปโตรเคมีและ

วัสดุพอลิเมอร ทำงานอะไรไดบาง?” (ออนไลน) (14 ส.ค. 64) 

อาหาร 1 

6) โครงการจากใจพ่ีสูนองเตรียมความพรอมใหบัณฑิตใหมกาวสูการ

ประกอบอาชีพอยางมั่นใจ  

ชีวภาพ 1 

7) โครงการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกบัศิษยเกา (ออนไลน)             

(10 ก.ค. 64)  

72. จำนวนศิษยเกา   คน   แผน 16  20 10 10 10 10 10 10 ศิษยเกาคณะฯ 4 

ที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา

ปจจุบัน 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 32  8 1 7   14 2 - ศิษยเกาคณะฯ ไดจัดทำวิดีโอเผยแพรทาง facebok : ศิษยเกาคณะฯ 

“ชวงศิษยเกาคนเกง” โดยไดเชิญศิษยเกาจากสาขาวิชาตาง ๆ มา

พูดคุยเลาประสบการณในระหวางเรียน และประสบการณนั้นสงผล

ตอการทำงานอยางไร ไดแก 

1)นายพชร สังขทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รุนที่ 3  

2)น.ส.อิชยา (วิภาวนี) เกษมวรภูมิ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รุนที่ 4  
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

3)นายธีรภาพ ตระการผล สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดพุอลิเมอร           

รุนที่ 5  

4)น.ส.รัชกร อรรถพรรังสี สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี รุนที่ 13  

วิทยาการฯ 7 

- โครงการศิษยเกามาใหความรูเกี่ยวกับองคกรและการสรรหาผูสมัคร

เพื่อเขารวมงานกับองคกร (ออนไลน) (22 ม.ค. 64) ไดแก 

1)น.ส.ณัฐธิดา อินตะยศ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ี   

รุนที่ 17 

- โครงการ Meet Petro Community #3 ในหัวขอ “เรียนปโตรเคมี

และวัสดพุอลิเมอรทำงานอะไรไดบาง” (ออนไลน) (20 ก.พ. 64) 

ไดแก                

1)นายปญญา วงศพานิช สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดพุอลิเมอร  

2)นายบูรณิณ มิ่งมงคล สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  

- โครงการศิษยเกาสาขาวิชาวสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีมา

แลกเปลี่ยนกับนองวัสดุรุน 14 (ออนไลน) (26 ก.พ. 64) ไดแก  

1)นายกุลภัสสร ธรรมานกุจิเจริญ 

- กิจกรรม Meet Petro Community #4 ในหัวขอ "เรียนปโตรเคมี

และวัสดุพอลิเมอร ทำงานอะไรไดบาง?" (ออนไลน)  (31 ก.ค. 64) 

ไดแก  

1) นายวริสร เจริญพานิช จากบริษทั TPBI Public Company 

Limited ศิษยเกาสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดพุอลิเมอร 

- กิจกรรม Meet Petro Community #5 ในหัวขอ "เรียนสาขาปโตร

เคมีและวัสดุพอลิเมอร ทำงานอะไรไดบาง?" (ออนไลน) (14 ส.ค. 64) 

ไดแก 

1) นายแมททิว นัทพงศ ริเริ่มการ จาก บริษัท Chematur 

Engineering ประเทศ Sweden 

- ปจฉมินิเทศนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสด ุประจำป

การศึกษา 2563 (แบบออนไลน) หัวขอ “รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น สราง

เปาหมายใหชีวิต” (26 มิ.ย.64) ไดแก 

1) นายธีรภาพ ตระการผล 

- งาน open house (30 ก.ย. 64) ไดแก 

1) นายทัตพงศ จิตรภักดี 

2) นายกุลภัสสร ธรรมานุกิจเจรญิ 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

เทคโนโลยีชีวภาพ 6 

- ศิษยเกาภาควิชาวศิวกรรมเคมีแชรประสบการณในโครงการ

แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับศิษยเกา ประจำปการศึกษา 

2563 (10 ก.ค. 64) ไดแก 

1) น.ส.วิจิตรา ศรีปตวิิทยานันท  บริษัท บิก๊ซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด 

(มหาชน) 

2) น.ส.กรรณิการ แกวสุวรรณ บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

จำกัด 

3) นายชัยวัฒน ฤทธิ์สุข ศูนยเสริมสรางอุตสาหกรรมชีวภาพจาก

นวัตกรรม ม.มหิดล 

4) นายวันชนะ เอสมนึก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 

5) น.ส.ธิติกา นรสิงหสาทร โรงเรียนสารสาสนวิเทศ 

6) น.ส.ถิตาพร แกวจีน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 

วิศวกรรมเคม ี13 

- ศิษยเกาภาควิชาวิศวกรรมเคมีแชรประสบการณการทำงานทาง 

youtube.com ผานทาง facebok : Chemical Engineering, 

Silpakorn University ไดแก  

1)นายธนกร ศิริพัฒนศักดิ ์รุนที่ 1 สายงาน อุตสาหกรรมยา  

2)นายพงศธร จันทรกัษ รุนที่ 3 สายงาน Sales engineer 

3)น.ส.เกตวุดี จันโทวาส รุนที่ 3 สายงาน Sales engineer 

4)นายพีณะ สังขรัตน รุนที่ 4 สายงาน production engineer และ 

process engineer 

5)น.ส.บุณณฑริกา อากาศสุภา รุนที่ 6 สายงาน โซลารเซลล 

6)น.ส.กมลพร ไชยนนท รุนที่ 6 สายงาน Sales engineer 

7)น.ส.กรรณภิรมย คำลอม รุนที่ 7 สายงาน QA/QC engineer, 

process engineer, plant manager  

8)นายนพพงศธร ธรรมชัย รุนที่ 7 สายงาน off-site engineer  

9)น.ส.กัลยรัตน พิริยะสรุวงศ รุนที่ 9 สายงาน อุตสาหกรรมผลิต 

cosmetics and body cares 

10)น.ส.ฐิณัฏธิดา โถบำรุง รุนที่ 10 สายงาน Process 

development engineer 

11)น.ส.ปญริชญาพร แกวแสนตอ รุนที่ 11 สายงาน Process safety 

engineer 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

12)น.ส.เบญจพรรณ ขนัคำ รุนที่ 5 สายงาน อุตสาหกรรมจวิเวลรี่ 

13)น.ส.ลลิตวดี นอยชิน รุน 5 สายงาน Automotive 

ไฟฟา 2 

- ศิษยเกาเขารวมพรอมถายทอดประสอบการณในรั้วมหาวิทยาลัยใหกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในโครงการปฐมนิเทศฯ (30 ม.ิย. 64) 

1)นายประเสริฐ สืบสาย 09601415   

2)นางสาวฉัตรญาดา ศรีสุใบ 09601349  

ยุทธศาสตรที ่5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING 

เปาประสงคที ่5 ศิลปากรเปนที่รูจักในระดับนานาชาติภายใต “ศิลปากร มหาวทิยาลัยช้ันนำแหงการสรางสรรค” (Silpakorn : A Leading Creative University) : SILPAKORN BRANDING 

กลยุทธที่ 5.2 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสาร เผยแพรภาพลักษณศิลปากร สูภายนอก 

มาตรการท่ี 1 สรางการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกและเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร Branding Silpakorn เชิงรุก 

73. จำนวนการประชุม   ครั้ง   แผน 1  ดำเนินการ 1 1   1   คณะฯ 1 

ระดับชาติหรือระดบั

นานาชาติ 

(นับตามป กศ.2563) 

     ผล 3 1 2       1) การประชมุวิชาการ International Conference on Engineering 

and Industrial Technology ณ The ZIGN Hotel จ.ชลบุร ี               

(11-13 ก.ย. 63) 

วิทยาการฯ 2  

2) เจาภาพรวมการประชุมนานาชาต ิThe 5th International 

Conference on Smart Materials and Nanotechnology 

(SMART MAT 2020) รวมกับสมาคมเซรามกิอเมริกัน สาขาประเทศ

ไทย (1-4 ธ.ค. 63) ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี 

3) เจาภาพรวมงานประชุมนานาชาติ The 21th International 

Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020) รวมกับสมาคมวิจัยวัสดุ 

และ ม.เชียงใหม (23-26 ก.พ. 64) แบบออนไลน 

74. จำนวนงานประชุม   โครงการ   แผน 1         วิทยาการฯ 2 

วิชาการระดบันานาชาติ 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 3  2    1   1) เจาภาพรวมการประชุมนานาชาต ิThe 5th International 

Conference on Smart Materials and Nanotechnology 

(SMART MAT 2020) รวมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน สาขาประเทศ

ไทย (1-4 ธ.ค. 63) ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี 

2) เจาภาพรวมงานประชุมนานาชาติ The 21th International 

Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020) รวมกับสมาคมวิจัยวัสดุ 

และ ม.เชียงใหม (23-26 ก.พ. 64) แบบออนไลน 

เครื่องกล 1 

3) โครงการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 35 (ME-NETT 35) (20-23 ก.ค. 64) (ออนไลน) 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตัวบงชี้ เจรจา 
แผน

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบดี 
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อตุสาหการ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา รายละเอียด 

กลยุทธที่ 5.3 พัฒนามหาวทิยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

มาตรการท่ี 1 สงเสริมและพัฒนามหาวทิยาลัยสูความเปนนานาชาติ 

75. รอยละของคณะวิชา   รอยละ   แผน 1         - หลักสูตรทั้งหมด 25  

ที่มีหลักสูตรนานาชาติ 

หรอืมีหลักสูตรที่มี

นักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 

(นับตามป งบ.2564) 

     ผล 24  1   1 3 1 1 - หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติฯ 6 

หลักสูตรนานาชาต ิ1 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม       

พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรทีม่นีักศึกษาตางชาตเิต็มเวลา 5 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

5) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพวิเตอร 

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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