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คำนำ 

 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) จัดทำขึ้นภายใตกรอบของยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณประจำป ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-

2566) โดยแผนดังกลาวมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการ

ดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจำ 

ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 5 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 109 ตัวชี้วัด คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 263,130,280 บาท 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ผูบริหารจะไดใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะใชเปนเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับคณะ อีกท้ังใชใน

การเรงรัด กำกับติดตามการดำเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของ              

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ธันวาคม 2564 
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บทนำ 

1.1 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2566) ซึ่ง

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อนำไปใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินการ

ของสวนงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป 
 

1.2 เปาหมายการดำเนินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการดำเนินงานที่สะทอนเปาหมายการดำเนินงาน

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการนำพาองคกรสูสากล ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกำหนดเปาหมายตาม

มหาวิทยาลัยที่สำคัญเพ่ือใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำแหงการสรางสรรค ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับงานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสราง

และใชประโยชนองคความรู บูรณาการศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3  พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัว

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปนเลิศในเวทีโลก 

 

เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาประสงคที่กำหนดกลยุทธ มาตรการ ดังนี้ 
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เปาหมายท่ี 1 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการเรียนการสอน >มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ (AcademicExcellence) มุงบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายใหมีทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (ActiveCitizen) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรส าหรับผูเรียนรูตลอดชีวิตผาน

สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและเปนระบบดิจิทัล 

กลยุทธ 1 (SO1) 

1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการใหความรูขามศาสตร รวมจัดหลักสูตรในระบบ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (non-degree) กับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มี

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active Citizen) 

2. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสำหรับผูเรียนรูตลอดชีวิตผานสภาพแวดลอมในการ

เรียนรูที่สรางสรรค และการเพิ่มประสบการณ 

4. ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหบริการ และสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมใหมี

ความสรางสรรค มีความเปนสากล สามารถปฏิบัติงานไดจริง และเนนการเปนผูประกอบการ 

แผนปฏิบัติการ 

1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการใหความรูขามศาสตร รวมจัดหลักสูตรในระบบ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (non-degree) กับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค               

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active Citizen) 

2. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตใหเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 

3. การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรส าหรับผูเรียนรูตลอดชีวิตผานสภาพแวดลอมในการ

เรียนรูที่สรางสรรค/การเพิ่มประสบการณ 

4. ปรับปรุงระบบนิเวศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใหบริการ และสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมใหมี

ความสรางสรรค มีความเปนสากล สามารถปฏิบัติงานไดจริง และเนนการเปนผูประกอบการ 

เปาหมายท่ี 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม >เปนผูนำ

ในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

งานสรางสรรคโดยใชองคความรูและบูรณาการศาสตรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางคุณคา และมูลคาทางเศรษฐกิจเพื่อสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับงานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สรางและใชประโยชนองคความรู บูรณาการศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2 การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม

ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 2 (SO2) 

1. ออกแบบคลัสเตอรการวิจัยขามศาสตรใหสอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ด านสั งคม (S) เนนการสรางคุณคาและ

ผลกระทบ (Value & Impact) ใหกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

2. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือขายความรวมมือ เชน ภาคีเครือขาย

ความรวมมือ (Partners) คูความรวมมือ (Collaborators) ผูรวมสรางคุณคา (Co-creators) การ

แบงปนทรัพยากร (Sharing resources) รวมถึงสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัย

สรางสรรคและนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & motivation) 

3. ตอยอดงานวิจัยไปสูทรัพยสินทางปญญา และโอกาสเชิงธุรกิจ (commercialize) เพื่อเพ่ิมแหลงรายได

อยางยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการ 

1. ออกแบบคลัสเตอรการวิจัยขามศาสตรใหสอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เนนการสรางคุณคา (Value & Impact) ใหกับ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

2. พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย (research ecosystem) และเครือขายความรวมมือ รวมถึงสราง

สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมแบบบูรณาการ (support & 

motivation) 

3. ตอยอดงานวิจัยไปสูทรัพยสินทางปญญา และโอกาสเชิงธุรกิจ (commercialize) เพื่อเพ่ิมแหลงรายได

อยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3 การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม

ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 3 (SO3) 

1. ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ การบูรณาการโครงการที่สรางคุณคาใหกับสังคมและ

ประเทศ  

2. พัฒนาระบบนิเวศการบริการวิชาการ (academic service ecosystem) และสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศที่เอื้อตอการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อใหบริการ

ลูกคาแบบครบวงจร (One-stop customer services) 
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แผนปฏิบัติการ 

1. ขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการขนาดใหญ การบูรณาการโครงการที่สรางคุณคาใหกับสังคมและ

ประเทศ 

2. พัฒนาระบบนิเวศการบริการวิชาการ (academic service ecosystem) และสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศที่เอื้อตอการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อการ

ใหบริการลูกคาแบบครบวงจร One-stop customer services 

เปาหมายที่  3 ด านการบริหารจัดการองคกร : มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน “Digitally Transformed 

University” พัฒนาไปสูความเปนเลิศ สามารถปรับตัวยืดหยุนพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง

ผานการประยุกตใชเทคโนโลยีและความรวมมือรวมใจของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองคกร 

บูรณาการศักยภาพของบุคลากรที่เปนมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองอยูเสมอและ

มุงมั่นตอคานิยมองคกรที่สงเสริมใหเปนองคกรแหงการสรางสรรค มีธรรมาภิบาล และมีการ

พัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงทางการเงิน และมีการ

เติบโตอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 3 พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัว

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะ

ของทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 4 (SO4) 

1. เสริมสรางคานิยมองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพรอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยความ

เปนเลิศและนวัตกรรม  

2. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางเสริมสมรรถนะหลักขององคกรในปจจุบันและอนาคต  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ดานบริหารจัดการ  ดานบริหาร

การวิจัย ดานบริหารบริการวิชาการ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล) ดวยการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล (Digital 

Transformation) 

แผนปฏิบัติการ 

1. เสริมสรางคานิยมองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพรอมรับกับ

การเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยความ

เปนเลิศและนวัตกรรม 

2. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางเสริมสมรรถนะหลักขององคกรในปจจุบันและอนาคต 
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3. พัฒนา/ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ดานบริหารจัดการ  ดาน

บริหารการวิจัย ดานบริหารบริการวิชาการ ดานบริหารทรัพยากรบุคคล) ดวยการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล 

(Digital Transformation) 

เปาหมายที่  4 ดานภาพลักษณศิลปากร : เปนสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเดนดานการบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรเปนผูนำในการสรางมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ยกระดับความเปนเลิศใน

เวทีโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5  การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอื่น เพื่อ

ความผาสุกของสังคม 

กลยุทธ 5 (SO5) 

1. สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอื่น เพื่อความผาสุกของสังคม  

แผนปฏิบัติการ 

1. สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอื่นเพ่ือความผาสุกของสังคม 

 

1.3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2565 

ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ ที่สะทอนเปาหมายการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจำ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 5 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ               

109 ตัวชี้วัด 3 งาน ตามงบประมาณเงินแผนดิน 16 งาน/27 โครงการ ตามภารกิจนโยบายของงบประมาณเงินรายได 

17 งาน ตามภารกิจประจำของงบประมาณเงินรายได และ 6 แผนงาน ตามเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ในสวนของคณะฯ) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนทั้งสิ้น 233,515,400 บาท โดยมีแหลงที่มาของ

งบประมาณจาก เงินแผนดิน จำนวน 5,146,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.20 เงินรายได จำนวน 179,811,500 บาท 

(รายได 133,411,500 บาท และรายไดสะสม 46,400,000 บาท) คิดเปนรอยละ 77.00 และเงินกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ในสวนของคณะฯ) จำนวน 48,557,900 บาท คิดเปนรอยละ 20.80 

จำแนกงบประมาณเงินรายไดตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจำ พบวา ใชงบประมาณในการดำเนินงานตาม

ภารกิจเชิงนโยบาย จำนวน 52,242,100 บาท คิดเปนรอยละ 29.05 และมีเงินงบประมาณในการดำเนินงานตาม

ภารกิจประจำ จำนวน 127,569,400 บาท คิดเปนรอยละ 70.95 
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จำแนกงบประมาณเงินรายไดตามยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรที่ใชงบประมาณในการดำเนินงานสูงที่สุด คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ใชงบประมาณจากทุกแหลงเงิน จำนวน 160,651,700 บาท คิดเปนรอยละ 89.34 ลำดับรองลงมา 

คือ ยุทธศาสตรที่ 3 ใชงบประมาณ จำนวน 11,894,200 บาท คิดเปนรอยละ 6.61 ยุทธศาสตรที่ 2 ใชงบประมาณ 

จำนวน 4,805,600 บาท คิดเปนรอยละ 2.67 และยุทธศาสตรที่ 4 ใชงบประมาณ จำนวน 2,460,000 บาท คิดเปน

รอยละ 1.37 ตามลำดับ 

1.4 งบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปาหมาย 

แหลงเงินงบประมาณ (หนวย : บาท) 

แผนดิน 
งบประมาณเงินรายได 

เงินกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 
รายได รายไดสะสม รวม 

ยุทธศาสตรที่ 1   125,626,900 35,024,800 160,651,700  160,651,700 

ภารกิจนโยบาย  17,132,100 21,025,200 38,157,300  38,157,300 

ภารกิจประจำ  108,494,800 13,999,600 122,494,400  122,494,400 

ยุทธศาสตรที่ 2   2,125,600 2,680,000 4,805,600  4,805,600 

ภารกิจนโยบาย  1,090,600 2,680,000 3,770,600  3,770,600 

ภารกิจประจำ  1,035,000 - 1,035,000  1,035,000 

ยุทธศาสตรที่ 3   5,299,000 6,595,200 11,894,200  11,894,200 

ภารกิจนโยบาย  1,799,000 6,055,200 7,854,200  7,854,200 

ภารกิจประจำ  3,500,000 540,000 4,040,000  4,040,000 

ยุทธศาสตรที่ 4   360,000 2,100,000 2,460,000  2,460,000 

ภารกิจนโยบาย  360,000 2,100,000 2,460,000  2,460,000 

ภารกิจประจำ  - - -  - 

รวมงบประมาณ 

ทุกแหลงเงิน 
5,146,000 133,411,500 46,400,000 179,811,500 48,557,900 233,515,400 

รอยละ 2.20 74.20 25.80 77.00 20.80 100 

รวมภารกิจนโยบาย  20,381,700 31,860,400 52,242,100  52,242,100 

รอยละ  15.28 68.66 29.05  29.05 

รวมภารกิจประจำ  113,029,800 14,539,600 127,569,400  127,569,400 

รอยละ  84.72 31.34 70.95  70.95 

1.5 งบประมาณเงินรายไดจำแนกตามภารกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งาน/โครงการ ภารกิจนโยบาย งาน/โครงการ ภารกิจประจำ 

รวม 52,242,100 รวม 127,569,400 

ยุทธศาสตรที่ 1   38,157,300 ยุทธศาสตรที่ 1   122,494,400 

1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 2,900,000 1. งานบริหารทั่วไป 76,937,500 

2. พัฒนาดานหลักสตูรตามความตองการของตลาด 1,640,000 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 480,000 

3. งานสงเสริมประสบการณเรียนการสอน 2,482,000 3. งานกิจกรรมนักศึกษา 1,137,300 

4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบสนองศตวรรษท่ี 21 20,755,500 4. งานจัดการศึกษาฯ 43,939,600 
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งาน/โครงการ ภารกิจนโยบาย งาน/โครงการ ภารกิจประจำ 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวสัดิการแกนักศึกษา 10,179,800   

6. พัฒนาแหลงเรียนรูของนักศึกษา 200,000   

ยุทธศาสตรที่ 2   3,770,600 ยุทธศาสตรที่ 2    1,035,000 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพ/สงเสริมใหเกิดงานวิจัย

สรางสรรคและเผยแพรผลงาน 

1,540,600 1. งานบริหารการวิจยั 1,035,000 

2. สงเสรมิเครือขายงานวิจัย 930,000   

3. สงเสรมิการสรางเครือขายงานบริการวิชาการ 800,000   

4. พัฒนาแพลตฟอรมดานวิจยัและบริการวิชาการ 500,000   

ยุทธศาสตรที่ 3   7,854,200 ยุทธศาสตรที่ 3   4,040,000 

1. การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมดานการบริหารจัดการ 744,000 1. งานพัฒนาบุคลากร 1,600,000 

2. สงเสรมิการประกันคณุภาพตามแนวทาง EdPEx 

และ AUN QA พัฒนาการประกันคุณภาพสูความเปน

สากล 

1,140,000 2. งานปรับปรุงระบบเครือขาย 2,440,000 

3. ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 4,375,200   

4. การแสวงหารายไดจากภายนอก 1,595,000   

ยุทธศาสตรที่ 4   2,460,000 ยุทธศาสตรที่ 4 - 

1. University Ranking 190,000   

2. การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 2,270,000   
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
Creative Engineering 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรคทางดานวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 

 

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

เพื่อใหสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม 

2. บูรณาการความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคในการสรางงานวิจัยรวมกับ

อุตสาหกรรม 

3. บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีทีต่อบโจทยอุตสาหกรรมและชุมชน 
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2.1 คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธ 1   การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสำหรับผูเรียนรูตลอดชีวติผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและ

เปนระบบดิจิทัล 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา และมีทกัษะที่จำเปน

ในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active 

Citizen)  

กศ.2564  รอยละ  70.00 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

เจรจา 

2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป และมีรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยรายไดตอเดือนของประเทศ 

กศ.2563  รอยละ  30.00 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

เจรจา 

3 จำนวนรางวัลที่ศิษยเกา และนกัศึกษาปจจุบันที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติ และนานาชาติ  

งบ 2565 จำนวน

รางวัล 

10 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

เจรจา 

4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่มีความพงึพอใจตอการสงมอบคุณคา 

และประสบการณใหแกบัณฑิต เพื่อรองรับโลกและสังคมเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  

กศ.2564 รอยละ 60.00 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

เจรจา 

5 รอยละของผูเรียนที่เขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขา

รวมกิจกรรม/ฝกอบรม/แหลงเรียนรูตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ

การเรียนรูตลอดชีวิต ที่สามารถนำองคความรูจากการพัฒนาไปตอ

ยอดนำไปพัฒนางาน/พัฒนาการประกอบอาชีพ (ติดตามผูรับการ

ฝกอบรมประเมิน 3 เดือนหลังจากจบหลักสูตร)  

กศ.2564 รอยละ 70.00 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

เจรจา 

6 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณุภาพชีวิตและประสบการณ

ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย (ประเมินโดยผูประเมินภายนอก)  

งบ 2565 คะแนน

เฉลี่ย 

3.51 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

เจรจา 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

7 จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการ/กจิกรรมความรวมมือกับสถาบัน

ภายนอกเพื่อเสริมความรู   

งบ 2565 คน 20 รองคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธฯ 

Leading 

Indicators : 

AP 1.1 

8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือภาคีเครือขาย เพื่อสราง 

entrepreneurship ใหนักศึกษา (เพื่อเสริมการเรียนรายวิชาความเปน

ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม)  

งบ 2565 โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ 

รองคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธฯ 

Leading 

Indicators :    

AP 1.1 

9 จำนวนหลกัสูตร/โครงการ/กิจกรรม เพือ่เสริมการตานการทุจริต

ใหกับนักศึกษา 

งบ 2565 หลักสูตร/

โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

Leading 

Indicators : 

AP 1.1 

10 จำนวนนกัศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาเพือ่เสริมความรูเกี่ยวกับความเปน

ผูประกอบการ หรือธุรกิจทั้งในระดับคณะ/สวนงาน และรายวิชา

ศึกษาทั่วไป  

กศ.2564 คน รอยละ 15 
ของนกัศกึษา

ที่ลงทะเบียน 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

เจรจา 

Leading 

Indicators : 

AP 1.1 

11 จำนวนผูเรียนที่สมัครเขาเรียนในระบบคลังหนวยกิต  งบ 2565 คน ดึงขอมูลใน

ระบบ 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

Leading 

Indicators : 

AP 1.3 

12 จำนวนหลกัสูตร Non-degree ที่เกิดจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย/ 

ที่เกิดจากการวิเคราะหตลาดที่ทำการเปดสอน แบบ Tailor made 

ที่พัฒนารวมกับ partner และไดเปดสอน   

งบ 2565 หลักสูตร 0 รองคณบดีฝาย
บริหาร 

ผูชวยคณบดีฝาย
บริหาร 

Leading 

Indicators : 

AP 1.3 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

13 รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร  งบ 2565 รอยละ 70.00 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

Leading 

Indicators : 

AP 1.4 

14 จำนวนกิจกรรม/ผลงานที่มีการดำเนินการรวมกันกับเครือขาย

ตางประเทศ 

งบ 2565 กิจกรรม/

ผลงาน 

3 รองคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 3.2 

15 จำนวนหลกัสูตร/รายวิชาที่มีความรวมมอืกับตางประเทศ งบ 2565 หลักสูตร/

รายวิชา 

1 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 3.2 

16 จำนวนนกัศึกษาในหลกัสูตร/รายวิชาทีม่ีความรวมมือกับตางประเทศ 

 

งบ 2565 คน 30 รองคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 3.2 

17 รอยละ MOU ที่ Active  ที่ทำความรวมมือกับตางประเทศ  งบ 2565 รอยละ 70.00 รองคณบดีฝาย

วิเทศสัมพันธฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 3.2 

18 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ใน

ระยะเวลา 1 ป  

กศ.2563 รอยละ 80.00 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กระทรวง อว. 

19 จำนวนนกัเรียน นักศึกษา ผูดอยโอกาส ที่ไดรับโอกาสเขาถึงบริการ

การศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพ/บริการทางการศึกษาที่

เหมาะสมตามความตองการจำเปน  

กศ.2564 คน - รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กระทรวง อว. 

20 จำนวนนกัเรียน/ผูเรียน/ผูฝกอบรมที่ไดรับการถายทอดความรูและ

เรียนรูผานการเขารวมกิจกรรมฝกอบรม/แหลงเรียนรู ตลอดจนการ

เขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning  

กศ.2564 คน 800 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กระทรวง อว. 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

21 จำนวนหลกัสูตร (รวมกบัภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา        

ชั้นนำ) 

กศ.2564 หลักสูตร 1 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

กลยุทธ 1.2 

22 

 

จำนวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA กศ.2564 โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 2.1 

23 จำนวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ำหนา) กศ.2564 คน 1 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 2.1 

24 จำนวนหลกัสูตรที่เขารับการประเมินตามระบบ AUN-QA กศ.2564 หลักสูตร 25 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 2.1 

 

25 จำนวนหลกัสูตรนานาชาติ กศ.2564 หลักสูตร 2 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

กลยุทธ 2.2 

26 จำนวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กศ.2564 โครงการ 2 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

กลยุทธ 2.4 

27 จำนวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาปจจุบัน 

กศ.2564 คน 18 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กลยุทธ 2.8 

28 รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

เชน การอบรม สัมมนา และรวมกจิกรรมเพิ่มความสุข 

งบ 2565 รอยละ 70 รองคณบดีฝาย

บริหาร 

กลยุทธ 5.2 

29 รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษา

ของนักศึกษาตอเงินรายได 

งบ 2565 รอยละ 5 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 5.3 

30 ระดับประเมินของความพึงพอใจเฉลีย่ (ผลสำรวจความคิดเห็น) ของ

นักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) 

กศ.2564 คะแนน >3.51 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กลยุทธ 5.3 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

31 กระบวนการดำเนินงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพดีขึ้น 

งบ 2565 กระบวนการ 2 คณบดี กลยุทธ 5.4 

ยุทธศาสตรที่ 2   ยกระดบังานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและใชประโยชนองคความรู      

บูรณาการศาสตรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ               

สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที ่2  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมอืเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยาง

ยั่งยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

32 จำนวนของการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 

property (IP)) ลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร สิทธบิัตรการออกแบบ  

พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

เจรจา 

33 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพร (publication) ที่มี impact factor, 

citation สูง โดยนับจากจำนวนผลงานวิจัยที่เปนเลิศดานวิชาการ 

(จำนวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพใน (Q1-Q2) ที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus ทั้งหมด) 

ค.ศ. 2021 จำนวน

ชิ้น/เรื่อง/

ผลงาน 

50 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

เจรจา 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

34 จำนวนคณะที่เขารวมคลัสเตอรวิจยัที่สอดคลองกับแนวทาง

มหาวิทยาลัย  

งบ 2565 คณะ 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 1.1 

35 รอยละของโครงการที่สามารถประเมินคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ

สังคมและคุณภาพชีวิต ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)/ผลตอบแทน

การลงทุนทางสังคม(SROI)/คุณคาของผูใชผลงานวิจัย/SRL/TRL) 

ของโครงการวิจัย คุณคาของผูใชผลงานวิจัย) (เลือกอยางนอย 1 

หนวยนับ) 

งบ 2565 รอยละ 25.00 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 1.1 

36 จำนวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่มีการดำเนินรวมกับ partner 

และ มหาวิทยาลัย และมกีารดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่อง 

งบ 2565 โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 2.1 

37 จำนวนคณะที่มี cooperative labsที่อยูใน Sharing resource  งบ 2565 คณะ 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 2.2 

38 รอยละบุคลากรที่เขารวมอบรม KM ดานการวิจยัแบบบูรณาการ

ภายในมหาวิทยาลยั 

งบ 2565 รอยละ 3.00 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 2.3 

39 รอยละนักวิจัยรุนใหมที่เขารวมโครงการกับสำนักงานบรหิารการวิจยั 

นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร (จากนักวิจัยรุน

ใหมของคณะทั้งหมด) 

งบ 2565 รอยละ 70.00 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 2.4 

40 จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 

property (IP)) (รายงานผลทั้งขอยื่นและไดรับการขึ้นทะเบียนแลว

และยังอยูในความคุมครอง) 

พ.ศ. 2564 ชิ้น/

ผลงาน 

2 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Lagging 

Indicators: 

AP 3.1 

41 จำนวนอาจารย/นักวิจยัของมหาวิทยาลยัไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียง

ระดับชาติ/นานาชาติ  

กศ.2564 คน 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กระทรวง อว. 

42 จำนวนโครงการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่กอใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน/สามารถสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการ

ผลิตและบริการและภาคธุรกิจ  

งบ 2565 โครงการ 3 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

เจรจา 

กระทรวง อว. 

43 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถแกไขปญหา

ของชุมชน/ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน  

กศ.2564 บทความ/

นวัตกรรม 

2 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

เจรจา 

กระทรวง อว. 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

44 จำนวนโครงการที่ไปรวมวิจยัรวมกับอุตสาหกรรม งบ 2565 โครงการ 6 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 1.3 

45 จำนวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI พ.ศ. 2564 ผลงาน 20 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 2.3 

46 จำนวนทีมวิจัยบูรณาการตอป งบ 2565 ทีม - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.1 

47 จำนวนเงินทุนวิจยัเฉลี่ยตออาจารย งบ 2565 แสนบาท 2.2 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

48 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI  (รวม proceeding หรือบทคัดยอ)  

พ.ศ. 2564 ผลงาน 60 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

49 จำนวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป พ.ศ. 2564 ใบ 4 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

50 จำนวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกบัภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และ

ชุมชนเพื่อขอทุนวจิัยจากแหลงทุนภายนอก 

งบ 2565 โครงการ 3 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

51 จำนวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมลู งบ 2565 โครงการ - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

52 จำนวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจดัทำโครงราง งบ 2565 ทุน - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

53 จำนวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus ผลงาน-ค.ศ. 

2017-2021 

Citation-ค.ศ. 

2021 

ครั้ง 200 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

54 จำนวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิชา

หรือระหวางมหาวิทยาลยั 

งบ 2565 โครงการ - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.3 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที ่3  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมอืเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยาง

ยั่งยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

55 จำนวนผูประกอบการใหม/ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม/วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการพฒันาและยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันที่มีรายไดเพิ่มขึ้น/สามารถนำองคความรู

จากการพัฒนาไปเพิ่มคุณคา/มูลคาของสินคา/บริการของตนเอง 

งบ 2565 คน รายงานใน

ระบบ 
รองคณบดีฝาย

บริหาร 

 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

56 จำนวนผลงาน/สินคา/บริการ/ชิ้นงาน ทีใ่ชประโยชนจากการลงทุน

โครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ของประเทศอยางเปนรูปธรรม (เชน 

การใชประโยชนจากฐานขอมูล สทอภ. สซ. สดร. และ สทน.)  

งบ 2565 ชิ้นงาน รายงานใน

ระบบ 
รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กระทรวง 

อว. 

57 จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่มหาวิทยาลยัเขาไปรวมพัฒนา  งบ 2565 ชุมชน 3 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กระทรวง 

อว. 

58 จำนวนคณะที่มาเขารวมในคลัสเตอรบริการวิชาการแกสังคม  งบ 2565 คณะ เขารวม รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 1.1 

59 จำนวนโครงการบูรณาการที่อยูในคลัสเตอรที่คณะเขารวม  งบ 2565 โครงการ/ 

คณะ 

2 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 1.1 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

60 จำนวนบุคคลเขารับการอบรมฝกอบรมการประเมินผล ROI หรือ 

SROI ของโครงการ (2 คน/คณะ) (จัดอบรม 2 รุน)  

งบ 2565 คน 2 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 1.2 

61 รอยละของโครงการที่สามารถประเมิน ROI/SROI/คุณคาของงาน

บริการวิชาการ  

งบ 2565 รอยละ 10.00 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 1.2 

62 รอยละโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ใชเครือขายพันธมิตร

ภายนอกในการดำเนินการโครงการ  

งบ 2565 รอยละ  10.00 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

เจรจา 

Leading 

Indicators: 

AP 1.3 

63 รอยละจำนวนโครงการบริการวิชาการทีม่ีการบูรณาการกับ

หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย  

งบ 2565 รอยละ  10.00 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

เจรจา 

Leading 

Indicators: 

AP 1.4 

64 จำนวนบุคลากรที่เขาโครงการ KM show and share  งบ 2565 คน 2 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

Leading 

Indicators: 

AP 2.4 

65 รอยละโครงการบริการวิชาการที่ทำรวมกับบุคคลหรือหนวยงานใน 

MOU  

งบ 2565 รอยละ 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

 

66 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมปิญญาทองถิ่นและชาติ หรือ

สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชมและสังคม  

งบ 2565 โครงการ  รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กระทรวง 

อว. 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

67 จำนวนครั้งการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป  งบ 2565 ครั้ง 2 คณบดี กลยุทธ 2.7 

68 จำนวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

งบ 2565 โครงการ - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 4.1 

69 จำนวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ กศ.2564 โครงการ - รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 4.1 

70 จำนวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) กศ.2564 โครงการ 2 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 5.7 

ยุทธศาสตรที่ 3   พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรบัตัวพรอมรับกับการเปลีย่นแปลง ไดรับความ

ไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเตบิโตอยางตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที ่4  การเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิงานดวยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสอดคลอง

กับกลยุทธและเปาหมายของมหาวทิยาลัย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

71 มหาวิทยาลัย คณะ/สวนงาน มีผลการดำเนินการที่เปนเลิศตาม

แนวทาง EdPEx200 (สะสม)  

กศ.2564 คณะ NA รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

 

72 รอยละของเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมของมหาวิทยาลยั  งบ 2565 รอยละ 1.00 คณบดี เจรจา 

73 รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนาและมีทักษะตาง ๆ ตามกำหนด 

(ผูบริหาร/สายวิชาการ/สายสนบัสนุน)  

งบ 2565 รอยละ  80.00 รองคณบดีฝาย

บริหาร 

เจรจา 

74 จำนวนรางวัลทีอ่าจารย/ผูสอนที่ไดรับรางวัลระดับชาต ิและ

นานาชาติ ในดานตาง ๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจยั/

สรางสรรค ดานศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ รวมถึงการเปน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร/เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

งบ 2565 รางวัล 3 ผูบริหาร เจรจา 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

75 จำนวนคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลยัที ่

- ผาน screening 

งบ 2565 คณะ รวบรวม  เจรจา 

Lagging 

Indicators: 

AP 1.1 

76 รอยละของคณะ/สวนงาน (ไมรวมสำนักงานอธิการบดี สำนกังานสภา

มหาวิทยาลัย) ที่ผานการประเมิน ดานการกำกบัดูแลและธรรมาภิบาล

ในระดับ A (รอยละ85 ขึ้นไป)  

งบ 2565 รอยละ 85.00  เจรจา 

Lagging 

Indicators: 

AP 1.2 

77 จำนวนคณะที่มีสวนรวมดำเนินการ SU-ITA ของมหาวิทยาลัย งบ 2565 คณะ เขารวม  Leading 

Indicators: 

AP 1.2 

78 จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยมองคกร/พฤติกรรมที่พึงประสงคของ

บุคลากร (ปฐมนิเทศ/หลักสูตรอบรมผูบริหาร/สัมมนาคณะ) 

งบ 2565 กิจกรรม 1  Leading 

Indicators: 

AP 1.3 

79 จำนวนโครงการในการลดตนทุน หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจดัการ (เชน โครงการลดการใช

กระดาษ โครงการประหยัดพลังงาน เปนตน) 

งบ 2565 โครงการ 1  Leading 

Indicators: 

AP 1.4 

80 รอยละอาจารยที่สอนแบบ active learning กศ.2564 รอยละ 100.00  Lagging 

Indicators 

(สายวิชาการ) : 

AP 2.1 

81 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถดาน IT, 

multiple skill, Job rotation 

งบ 2565 รอยละ  80.00  Lagging 

Indicators  

(สายสนับสนุน) : 

AP 2.1 

82 ความพึงพอใจของผูรับบริการ งบ 2565 คะแนน

เฉลี่ย 

3.51  Lagging 

Indicators  

(สายสนับสนุน) : 

AP 2.1 

83 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทกัษะตาง ๆ 

เพื่อใหเกิด multiple skill ในการทำงาน  

งบ 2565 รอยละ 60.00  Leading 

Indicators: 

AP 2.1 

84 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพและความโปรงใส (ITA) ในการ

ดำเนินงานของ อว. ระดับมหาวิทยาลัย 

งบ 2565 รอยละ สงขอมูล

ใหกับ สนอ. 

  

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

85 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา หรือปรับปรุง เชน            

E-meeting ฐานขอมูลบุคลากร 

งบ 25654 ระบบ 1 ผูชวยคณบดีฝาย

สื่อสารองคกรฯ 

กลยุทธ 5.1 

86 ผลการประเมิน (EdPEx) กศ.2564 คะแนน 200 รองคณบดีฝาย

พัฒนาองคกร 

กลยุทธ 5.5 

ยุทธศาสตรที่ 4   สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปนเลิศในเวทีโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที ่5  การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคณุภาพชีวิตและจิตใจ

ดวยการบูรณาการศิลปะกบัศาสตรอื่น เพื่อความผาสุกของสังคม 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

87 จำนวนผูรับบริการที่เขาถึง/สนใจในเนื้อหาใหมที่มหาวิทยาลัยเผยแพร

ในแตละป (จำนวนผูอาน ผูแชร Content ตอใน Social/มีสวนรวม 

Comment ในเชิงสรางสรรค/จำนวน Scoop/Column จาก 

Endorser/ Influencer) (มีตัวชีว้ัดยอย 10 ตัวชี้วัด) 

งบ 25654 รอยละ รวบรวม   
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

88 user download application(app SILPA )หรือผูใชงาน

ลงทะเบียนผานเว็บไซต  

งบ 25654 user 
download 

รวบรวม  Leading  

Indicators : 

AP 1.1 

89 จำนวนของ creator showcase (User generated content : 

UGC)  

งบ 25654 คน รวบรวม  Leading  

Indicators : 

AP 1.1 

90 จำนวนโครงการที่มกีารทำรวมกับ MOU กับหนวยงานภายนอก  งบ 25654 โครงการ/

ป 

1  Leading  

Indicators : 

AP 1.2 

91 รอยละของหนวยงานใน MOU ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ของคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลยั ที่เขารวมโครงการรวมกับคณะ/

สวนงาน/หนวยงาน 

งบ 25654 รอยละ  40.00  Leading  

Indicators : 

AP 1.2 

92 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีสวนรวมดำเนินการขับเคลื่อน 

International Affairs Transformation  

งบ 25654 คณะ/

สวนงาน/

หนวยงาน 

เขารวม  Leading  

Indicators : 

AP 1.3 

93 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ QS 

Stars Ratings, QS World University Rankings by Subject in 

Art & Design (World Top 200) และแผนพัฒนาความเลิศของ

มหาวิทยาลัย บรรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 80 ของจำนวน

ตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากมหาวิทยาลัย  

งบ 25654 คณะ/

สวนงาน/

หนวยงาน 

14 

ขอ 

 Leading  

Indicators : 

AP 1.3 

 (1) จำนวนนกัวิชาการที่ตอบรับการเขารวม  QS Academic 

Reputation Survey 

 คน    

 (2) จำนวนผูจางบัณฑิตที่ตอบรับการเขารวม  QS Employer 

Reputation Survey 

 บริษัท    

 (3) จำนวนนกัศึกษาตางชาติ กศ.2564 คน 13   

 (4) จำนวนอาจารย/ศิลปนชาวตางประเทศ กศ.2564 คน 7   

 (5) จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

มหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus  หรือ WOS 

ผลงาน-ค.ศ.

2017-2021 

QS Top 500
ค.ศ. 2021 

สถาบัน 5   

 (6) จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชน  ใน วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ WOS 

ผลงาน-ค.ศ.

2017-2021 
สถาบัน 1   

 (7) จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ WOS หรือ TCI (รวม proceeding หรือ

บทคัดยอ โดยผลใหนับระดับ Scopus แต TCI ใหรายงาน) 

ค.ศ. 2021 ผลงาน/

ชิ้นงาน 

85   

 

 (8) จำนวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน 

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ WOS หรือ TCI 

(โดยผลใหนับระดับ Scopus แต TCI ใหรายงาน) 

ค.ศ. 2021 เรื่อง/

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

1   

 (9) จำนวนเครือขายความรวมมือ ดาน การจัดการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ การทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

กศ.2564 เครือขาย/

สถาบัน/

หนวยงาน 

1   

 (10) รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด 

กศ.2564 รอยละ 58.00   
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
นับตามป  

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

 (11) รอยละของผูที่มีตำแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือเทยีบเทาตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

กศ.2564 รอยละ 60.00   

 (12) จำนวนการประชุมวิชาการ/จัดประชุมสมัมนา/จัดแสดง

นิทรรศการ/จัดประกวด/แขงขันในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โครงการ 1   

 (13) จำนวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair หรือเขารวมใน

การจัดการศึกษา 

 บริษัท/ 

คน 

30   

 (14) จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชพี  คน 13   

 (15) รอยละของคณะวิชาที่มหีลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรที่มี

นักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 

กศ.2564 หลักสูตร 5   

94 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑการ

พัฒนาอยางยั่งยืน SDGs ที่บรรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 80 

ของจำนวนตวัชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากมหาวิทยาลัย 

งบ 2565 คณะ/

สวนงาน/

หนวยงาน 

เขารวม  Leading  

Indicators : 

AP 1.3 

 (1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกบั SDGs ที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ไดแก SDG3 GOOD HEALTH AND WELLBEING 

SDG7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 

 โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ 

วิจัย 

  

 (2) จำนวนดาน SDGs ที่คณะไดดำเนินการ  ดาน 1 

SDG7, 9 

  

95 จำนวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและ

ศิลปน ในการจัดตั้ง Arts & Wellness Center เพื่อบูรณาการ

ศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม" 

งบ 2565 คน รวบรวม  Leading  

Indicators : 

AP 2.1 

96 จำนวนคนที่สนใจในโครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน 

ในการจัดตั้ง Arts & Wellness Center เพื่อบูรณาการศาสตรและ

ศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม" 

งบ 2565 คน รวบรวม  Leading  

Indicators : 

AP 2.1 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

97 จำนวนความรวมมือ (MOU) (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและตางประเทศ) 

กศ.2564 แหง 3 รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝาย 

วิเทศสัมพันธฯ 

กลยุทธ 1.1 

 

98 จำนวนอาจารยที่ไปทำงานวิจัยหรือสอนในตางประเทศ กศ.2564 คน - คณบดี กลยุทธ 1.3 

99 จำนวนอาจารยชาวตางประเทศทำงานวจิัยหรือสอนในคณะฯ กศ.2564 คน - คณบดี กลยุทธ 1.3 

100 จำนวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ งบ 2565 โครงการ 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 2.5 

101 จำนวนนกัศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน in bound กศ.2564 คน 0 คณบดี กลยุทธ 2.6 

102 จำนวนนกัศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน out bound กศ.2564 คน - คณบดี กลยุทธ 2.6 

103 จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชพี  กศ.2564 คน 5 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กลยุทธ 2.8 

104 จำนวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน และ

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

กศ.2564 บริษัท 20 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

กลยุทธ 2.8 

105 จำนวนบทความ review article/หรือ Book chapter ในวารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

พ.ศ. 2564 ผลงาน 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

106 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS 

Top 500 ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน-ค.ศ. 

2017-2021 

 QS Top 500- 

ค.ศ. 2021 

ผลงาน 20 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชีว้ัด 
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หนวยวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

107 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนใน

วารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ผลงาน-ค.ศ. 

2017-2021 

ผลงาน 1 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

กลยุทธ 3.2 

108 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

กศ.2564 รอยละ 75.00 ผูบริหาร กลยุทธ 5.2 

109 รอยละของผูที่มีตำแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารย

หรือเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

กศ.2564 รอยละ 63.00 ผูบริหาร กลยุทธ 5.2 

2.2 โครงการตามงบประมาณแผนดิน 
แผน-งาน-โครงการ สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

แผนพื้นฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

        5,146,000 

งานผูสำเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

        5,146,000 

คาสาธารณูปโภค         35,600 

คาครุภัณฑ   1,750,100 202,300   1,750,000  3,702,400 

- เครื่องวัดเฉดสีพรอมความเงา        

1 ชุด 
  

703,500 
     

703,500 

- เครื่องวัดความเปนกรด-ดางใน

สารละลายแบบตั้งโตะ 1 เครื่อง 
  

33,300 
     

33,300 

- เครื่องวัดอุณหภูมิ FO ในอาหาร

กระปองแบบมีสาย 1 ชุด 
  

1,013,300 
     

1,013,300 

- อางน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา

ได 1 เครื่อง 
  

 202,300 
    

202,300 

- เครื่องแยกและวิเคราะหปริมาณ

สารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟช

นิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบ

วิเคราะห 

  

  

  

1,750,000 

 

1,750,000 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง         1,408,000 

2.3 โครงการตามภารกิจนโยบายของงบประมาณเงินรายได 
ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

รวมทุกยุทธศาสตร  5,270,000   6,285,000   4,294,600   2,490,000   6,656,200   14,169,000   4,727,300   8,350,000   52,242,100  

 ยุทธศาสตรที่ 1   1,860,000   4,435,000   2,055,000   1,820,000   4,401,000   11,789,000   4,697,300   7,100,000   38,157,300  

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา    400,000   500,000  
 

 40,000   1,510,000   250,000  
 

 200,000   2,900,000  

โครงการสงเสริมการพัฒนา

อาจารยดานการเรียนการสอน 

(SO2)  

 400,000   500,000     40,000   1,510,000   250,000     200,000   2,900,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน  

ปฎิบัติการการยศาสตร  

    
 150,000  

   
 150,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน  

ปฎิบัติการการศึกษาการทำงาน  

    
 20,000  

   
 20,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน 

หองปฎิบัติการโลหะวิทยา  

    
 30,000  

   
 30,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน            

หองปฎิบัติการการทดสอบวัสด ุ 

    
 50,000  

   
 50,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน 

หองปฎิบัติการงานเชื่อม  

    
 200,000  

   
 200,000  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

คาวัสดุการเรียนการสอน 

หองปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม  

    
 100,000  

   
 100,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน 

หองปฏิบัติการกระบวนการผลิต

ดวยเครื่องจักรกล  

    
 200,000  

   
 200,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน 

หองปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัต ิ 

    
 200,000  

   
 200,000  

คาวัสดุการเรียนการสอน 

หองปฏิบัติการงานหลอโลหะ  

    
 200,000  

   
 200,000  

โครงการสงเสริมการพัฒนาอาจารย

ดานการเรียนการสอน (SO2)  

  500,000    40,000   360,000   250,000    200,000   1,350,000  

โครงการสงเสริมการพัฒนาอาจารย

ดานการเรียนการสอน (SO2) 

(อบรมอาจารยดานการเรียนการ

สอน)  

 400,000          400,000  

พัฒนาดานหลักสูตรตามความ

ตองการของตลาด  

 210,000   40,000  
 

 140,000   450,000   800,000  
  

 1,640,000  

โครงการพัฒนาและดำเนินการ

หลักสูตรสหกิจศึกษา (SO2)   

 50,000       40,000     100,000       190,000  

โครงการพัฒนาและดำเนินการ

หลักสูตรสหกิจศึกษา (SO2) 

(หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

และ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ ปรับปรุง 

2565)  

   
 40,000  

    
 40,000  

โครงการพัฒนาและดำเนินการ

หลักสูตรสหกิจศึกษา (SO2) 

(หลักสูตร ทล.บ.แบบสองปริญญา

ตรี สาขาครูชาง (หนานชุง 2 ป 

มศก. 2 ป) (หลักสูตรใหม))  

     
 100,000  

  
 100,000  

โครงการพัฒนาและดำเนินการ

หลักสูตรสหกิจศึกษา (SO2)           

(กิจกรรมสหกิจศึกษา)  

 50,000  
       

 50,000  

โครงการสรางและพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร

รวมกับภาคอุตสาหกรรม  

           500,000       500,000  

โครงการสรางและพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติและ หลักสูตรรวมกับภาค 

อุตสาหกรรม (หลักสูตร วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร

นานาชาติ) 

     
 500,000  

  
 500,000  

โครงการสรางหลักสูตรแบบ 

Short Course (SO3)   

 160,000   40,000     100,000   450,000   200,000       950,000  

โครงการสรางหลักสูตรแบบ 

Short Course (SO3)  

 
 40,000  

 
 100,000   450,000   200,000  

  
 790,000  

โครงการสรางหลักสูตรแบบ Short 

Course (SO3) (ECI ทำ course 

online, onsite)  

 160,000  
       

 160,000  

งานสงเสริมประสบการณเรียน

การสอน  

 170,000   210,000   615,000   80,000   400,000   350,000   607,000   50,000   2,482,000  

โครงการเสนทางของการเปน

บัณฑิตตาม Creative 

Engineering   

 100,000   10,000   20,000   20,000     100,000   7,000     257,000  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

โครงการเสนทางของการเปนบัณฑิต

ตาม Creative Engineering  

 
 10,000  

 
 20,000  

 
 100,000  

  
 130,000  

โครงการเสนทางของการเปนบัณฑิต

ตาม Creative Engineering 

(โครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหม)  

      
 7,000  

 
 7,000  

โครงการเสนทางของการเปนบัณฑิต

ตาม Creative Engineering 

(ปฐมนิเทศ ฯลฯ)  

 100,000  
       

 100,000  

โครงการปฐมนิเทศป 2565  
  

 20,000  
     

 20,000  

โครงการแขงขันทางวิชาการ    70,000   60,000   245,000   20,000     50,000   -       445,000  

โครงการเตรียมความพรอมและการ

เขารวมแขงขันการตอบปญหา

วิชาการดานวิทยาศาสตร ฯลฯ 

FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 

2022  

  
 15,000  

     
 15,000  

โครงการเบเกอรี่  
  

 20,000  
     

 20,000  

โครงการเสริมสรางความรูพื้นฐาน

ทางวิชาการแก นศ.ชั้นปที่ 1  

  
 100,000  

     
 100,000  

โครงการแขงขันทางวิชาการ  
 

 60,000  
 

 20,000  
 

 50,000   -    
 

 130,000  

โครงการแขงขันทางวิชาการ       

(รางวัลสนันสนุนการเดินทาง)  

 70,000  
       

 70,000  

โครงการจากใจพ่ีสูนองเตรียมพรอม

ใหบัณฑิต  

   30,000        30,000  

โครงการประกวดนวัตกรรม

ผลิตภัณฑอาหาร ประจำป 2564 

(การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ)  

   20,000        20,000  

โครงการประกวดนวัตกรรม

ผลิตภัณฑอาหาร ปที่ 14 (Food 

Innovation Contest 2022)  

   60,000        60,000  

โครงการศึกษาดูงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม   

   140,000   350,000   40,000   400,000   200,000   600,000   50,000   1,780,000  

โครงการเยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อความรวมมือใน

อนาคต (นิเทศ นศ.ฝกงาน)  

      
 80,000  

 
 80,000  

โครงการเรียนรูศาสตรและ

เทคโนโลยีจริงจากการเยี่ยมชม

โรงงานอุตสาหกรรม (ป 3)  

      
 150,000  

 
 150,000  

โครงการเรียนรูศาสตรและ

เทคโนโลยีจริงจากการเยี่ยมชม

โรงงานอุตสาหกรรม (ป 4)  

      
 150,000  

 
 150,000  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพี่

สูนอง (เพิ่มพูนทักษะ ป 4)  

      
 20,000  

 
 20,000  

โครงการนำความรูทางวิศวกรรม

เคมีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ตอชุมชน (คายบำเพ็ญประโยชน)  

      
 20,000  

 
 20,000  

โครงการพัฒนาความรูและ

เทคโนโลยีจากการเยี่ยมชม

โรงงานอุตสาหกรรม (ป 1)  

      
 40,000  

 
 40,000  

โครงการพัฒนาความรูและ

เทคโนโลยีจากการเยี่ยมชม

โรงงานอุตสาหกรรม (ป 2)  

      
 40,000  

 
 40,000  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

โครงการศึกษาดูงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

 
 140,000   150,000   40,000   400,000   200,000  

 
 50,000   980,000  

โครงการศึกษาดูงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม (ในประเทศ)  

  
 100,000  

     
 100,000  

โครงการศึกษาดูงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม (ตางประเทศ)  

  
 100,000  

     
 100,000  

โครงการอบรมการใชงาน

ซอฟตแวรเพื่อแกปญหาทาง

วิศวกรรมเคมี   

       10,000    10,000  

โครงการอบรมการจำลอง

กระบวนการดวยโปรแกรม 

Aspen Plus  

       85,000    85,000  

โครงการอบรมความรูเบื้องตน 

เกี่ยวกับอุปกรณในระบบควบคุมใน

กระบวนการ(อบรมธุรกิจ Start up) 

       5,000    5,000  

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่

ตอบสนองศตวรรษที ่21   

 900,000   1,445,000  
 

 1,060,000   1,091,000   8,894,200   2,515,300   4,850,000   20,755,500  

โครงการ Surplus Skills (SO2)    100,000   150,000     40,000     200,000   6,800   250,000   746,800  

โครงการ Surplus Skills (SO2)  
 

 150,000  
 

 40,000  
 

 200,000  
 

 250,000   640,000  

โครงการ Surplus Skills (SO2)  

- โครงการอบรม "Job Interview 

Workshop" 3,400.- 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนประวัติสวนตัวโดยยอ 

3,400.-  

       6,800    6,800  

- โครงการ Surplus Skills 

(SO2) (ปจฉิมนิเทศ ฯลฯ)  

 100,000          100,000  

โครงการจัดหาทรัพยากรสำหรับ

การเรียนรูที่ทันสมัย   

 800,000   1,250,000     970,000   941,000   8,694,200   2,500,000   4,550,000   19,705,200  

อุดหนุน  
       

 2,470,000   2,470,000  

printer Laser ขาวดำ   4,000  
       

 4,000  

เกาอี้พนักพิง    6,000  
       

 6,000  

เกาอี้สำนักงาน  
       

 20,000   20,000  

เครื่อง Universal Testing 

Machine (UTM) ขนาด 20 kN  

     
 1,524,000  

  
 1,524,000  

เครื่องเชื่อม fibar laser welding 

machine   

    
 520,000  

   
 520,000  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  
       

 750,000   750,000  

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ    600,000  
       

 600,000  

เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ

ประมวลผล  

     
 600,000  

  
 600,000  

เครืองฉายภาพ 3 มิติ  
     

 60,000  
  

 60,000  

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
       

 48,000   48,000  

เครื่องนึ่งฆาเชื้อแบบอัตโนมัติ   
   

 200,000  
    

 200,000  

เครื่องปรับอากาศ   
       

 141,000   141,000  

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 

BTU 

     
 138,000  

  
 138,000  

เครืองปรับอากาศ ขนาด 24000 

BTU 

     
 32,400  

  
 32,400  

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 

BTU   

 45,000  
       

 45,000  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

เครื่องปริ้นเตอรสี  
       

 30,000   30,000  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  
       

 72,000   72,000  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 5000 

Lumens  

     
 55,800  

  
 55,800  

เครื่องสำรองไฟ  
       

 18,000   18,000  

เตาอบลมรอน  
    

 15,000  
   

 15,000  

เลื่อยจ๊ิกซอร  
    

 9,000  
   

 9,000  

โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพ

นักศึกษาในศตวรรษที ่21  

- โปรเจค 750,000.- 

- ทำชุดปฏิบัติการทดสอบการวัด

อัตราการไหล 400,000.- 

- ชุดปฏิบัติการการทดลองหาคา

การสูญเสียในทอ 1,150,000.- 

     
 1,150,000  

  
 1,150,000  

โครงการจัดทำหองเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom ท.415) 

สำหรับหลักสูตร วศ.บวิศวกรรม 

เครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)  

     
 500,000  

  
 500,000  

โครงการพัฒนาทักษะดานยานยนต

ไฟฟาและยานยนตสมัยใหม  

     
 3,000,000  

  
 3,000,000  

โครงการพัฒนาทักษะดานระบบ

ไอน้ำและการเผาไหม  

     
 1,000,000  

  
 1,000,000  

โครงการพัฒนาทักษะทาง ดาน

ระบบ PLC แวดลอมแขนกล

อุตสาหกรรม  

     
 500,000  

  
 500,000  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู

การปฏิบัติการใหทันสมัย     

      
 2,500,000  

 
 2,500,000  

โตะคอมพิวเตอร ขนาด 120×80 

cm   

 4,400  
       

 4,400  

โตะทำงาน  
       

 30,000   30,000  

โตะหนาขาว ขนาด 120×60 cm   8,000  
       

 8,000  

โลกสวยดวยมือ IML  
    

 20,000  
   

 20,000  

ไดรเปาผม  
       

 6,000   6,000  

ไมโครโฟนไรสาย  
   

 10,000  
    

 10,000  

ไมโครโฟนสำหรับสอนออนไลน  
   

 10,000  
    

 10,000  

ไออีรักษผืนปา  
    

 20,000  
   

 20,000  

กระดานไวทบอรด  
     

 55,000  
  

 55,000  

กระดานไวทบอรด ขนาด 

120×200 cm   

 5,000  
       

 5,000  

กลองดิจิทัลสำหรับบันทึกภาพ

พรอมซอฟแวรวัดขนาดภาพ   

    
 57,000  

   
 57,000  

กลองวิดีโอสำหรับการสอนออนไลน 
   

 10,000  
    

 10,000  

คอมพิวเตอร  
       

 60,000   60,000  

คอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับ

ประมวลผล  

     
 44,000  

  
 44,000  

คาใชจายเกี่ยวการดำเนินการ

จัดทำหองสโมสร นศ.คณะ  

 110,100  
       

 110,100  

ชั้นวางของ   9,000  
       

 9,000  

ชุดแปลงสัญญาณภาพและเสียง  
     

 35,000  
  

 35,000  

ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารอนาลอก 
       

 675,000   675,000  
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ตูเก็บเอกสาร  
       

 60,000   60,000  

ตูเก็บเอกสาร    4,000  
       

 4,000  

บอรดเสริมสำหรับทดลองสัญญาณ  
       

 85,000   85,000  

บอรดเสริมสำหรับทดลองสัญญาณ 

QPSK  

       
 85,000   85,000  

ประกวดโครงงานสื่อประชาสัมพันธ

ภาควิชาฯ  

    
 50,000  

   
 50,000  

ปรับปรุงหองเรียน หองน้ำและ   

ภูมิทัศน   

   
 740,000  

    
 740,000  

ปลูกจิตสำนึก นศ. อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  

    
 50,000  

   
 50,000  

ปจฉิมนิเทศ นศ. ปสุดทาย  
    

 30,000  
   

 30,000  

พัดลมติดผนัง    3,000  
       

 3,000  

พัดลมระบายอากาศ     1,500  
       

 1,500  

ยินดีพ่ีบัณฑิต  
    

 20,000  
   

 20,000  

วิศวะอาสาพัฒนาชนบท  
    

 50,000  
   

 50,000  

สนับสนุนการไดงานทำของบัณฑิต  
    

 50,000  
   

 50,000  

สนับสนุนการทำงานวิจัย นศ.ป.ตร ี

และ ป.โท  

 
 1,250,000  

      
 1,250,000  

สรางนักลงทุนรุนใหม (Start up)  
    

 50,000  
   

 50,000  

โครงการพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษเพื่อการทำงาน (Global 

Mindset)   

   45,000     50,000   150,000     8,500   50,000   303,500  

โครงการ Poster Presentation 

of Chemical Engineering  

      
 3,500  

 
 3,500  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการทำงาน (Global Mindset)  

 
 45,000  

 
 50,000   150,000  

  
 50,000   295,000  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการทำงาน (Global Mindset)   

-  โครงการ English Clinic  

      
 5,000  

 
 5,000  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สวัสดิการแกนักศึกษา  

 180,000   2,240,000   1,440,000   400,000   950,000   1,394,800   1,575,000   2,000,000   10,179,800  

โครงการทุนการศึกษา    180,000   2,240,000   1,440,000   400,000   950,000   1,394,800   1,575,000   2,000,000   10,179,800  

โครงการทุนเรียนดีสำหรับ นศ.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

      
 75,000  

 
 75,000  

โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นศ. 

ที่เขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและ

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี (ทุนยกเวน

คาธรรมเนียม)  

      
 300,000  

 
 300,000  

โครงการทุนผูชวยสอนสำหรับ นศ. 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

วิศวกรรมเคมี (TA)  

      
 400,000  

 
 400,000  

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา

ใหแก นศ. ชาวกัมพูชาตามโครงการ

ทุนพระราชทานความชวยเหลือแก

ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จ

พระเทพฯ  

      
 150,000  

 
 150,000  

จาง นศ. ป.โท  
  

 50,000  
     

 50,000  

จาง นศ. ป.ตร ี 
  

 50,000  
     

 50,000  

ทุน  
     

 1,394,800  
  

 1,394,800  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  | 25 

 
ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

ทุน TA  
  

 500,000  
     

 500,000  

ทุนเรียนด ี 
  

 90,000  
     

 90,000  

ทุนเรียนดี 2.75  
  

 50,000  
     

 50,000  

ทุนเรียนดี 3.25   
  

 100,000  
     

 100,000  

ทุนโครงการผุมีความรูความ 

สามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  

  
 20,000  

     
 20,000  

ทุนใหกับ QuizBowl  
  

 50,000  
     

 50,000  

ทุนการศึกษา   180,000  
      

 2,000,000   2,180,000  

ทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือ นศ. 

ที่ไดรับผลกระทบฯ  

  
 350,000  

     
 350,000  

ทุนการศึกษาจากผลกระทบการ

แพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(covid-19)  

      
 650,000  

 
 650,000  

- ทุนคาเลาเรียน ระดับบัณฑิต 

ศึกษา 

- ทุนเรียนดี ป.ตรี  

- ทุนสงเสริมและพัฒนา นศ. ป.ตรี 

และบัณฑิตศึกษา ทั้งในและ

ตางประเทศ 

- ทุนพัฒนา นศ. ดวยการการสอบ

ภาษาอังกฤษ TOEIC  

 
 2,240,000  

      
 2,240,000  

ทุนชวยเหลือ นศ.  
   

 400,000  
    

 400,000  

ทุน ป.เอก     100,000        100,000  

- ทุนผูชวยสอน ป.เอก จำนวน    

3 ทุน/360,000.-  

- ทุนผูชวยสอน ป.โท จำนวน       

3 ทุน/225,000.-  

- ทุนโครงการพระราชทานความ

ชวยเหลือฯ/280,000.- 

- ทุนการศึกษาเรียนดี/60,000  

    
 950,000  

   
 950,000  

ทุนสัญจร ก  
  

 40,000  
     

 40,000  

ทุนสัญจร ข  
  

 40,000  
     

 40,000  

การพัฒนาแหลงเรียนรูของ นศ.  
   

 100,000  
 

 100,000  
  

 200,000  

โครงการจัดหาทรัพยากรสำหรับ

การเรียนรูในหองสมุด   

       100,000     100,000       200,000  

โครงการจัดหาทรัพยากรสำหรับ

การเรียนรูในหองสมุด  

   
 100,000  

 
 100,000  

  
 200,000  

 ยุทธศาสตรที่ 2   1,300,000   130,000   1,295,600   10,000   650,000   330,000   5,000   50,000   3,770,600  

โครงการเพิ่มศักยภาพ/สงเสริม

ใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคและ

เผยแพรผลงาน   

 100,000   30,000   1,295,600   10,000   50,000  
 

 5,000   50,000   1,540,600  

โครงการ SU fair และทับแกว 

วิชาการ   

 100,000   30,000   1,295,600   10,000   50,000     5,000   50,000   1,540,600  

โครงการ SU fair และทับแกว

วิชาการ   

 100,000   30,000  
 

 10,000   50,000  
 

 5,000   50,000   245,000  

โครงการเงินรางวัลตีพิมพผลงาน 

วิจัย  

  
 300,000  

     
 300,000  

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรมแก นศ. ชั้นปที่ 1  

  
 150,000  

     
 150,000  

โครงการทำบุญภาควิชาฯ  
  

 40,000  
     

 40,000  

คาวัสด ุ 
  

 605,600  
     

 605,600  
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คาอานผลงานและสนับสนุน

ผลงานวิจัย  

  
 50,000  

     
 50,000  

สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย  
  

 150,000  
     

 150,000  

สงเสริมเครือขายงานวิจัย    400,000   100,000  
  

 400,000   30,000  
  

 930,000  

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

คร้ังท่ี 40     

         400,000         400,000  

โครงการเวทีวิชาการระดับชาติ/

นานาชาต ิ(โครงการจัดประชุม

วิชาการขายงานวิศวกรรม             

อุตสาหการ ครั้งที่ 40)  

    
 400,000  

   
 400,000  

โครงการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ICEIT2022   

 400,000                 400,000  

โครงการเวทีวิชาการระดับชาติ/

นานาชาต ิ(โครงการ ICEIT)  

 400,000  
       

 400,000  

โครงการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ STISWB 2022    

           30,000       30,000  

โครงการเวทีวิชาการระดับชาติ/

นานาชาต ิ(โครงการ STISWB)  

     
 30,000  

  
 30,000  

โครงการสงเสริมความรวมมือ

ดานงานวิจัยและวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

   100,000               100,000  

โครงการเวทีวิชาการระดับชาติ/

นานาชาต ิ(โครงการสงเสริมความ

รวมมือดานงานวิจัยและวิชาการใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 

 
 100,000  

      
 100,000  

สงเสริมการสรางเครือขายงาน

บริการวิชาการ  

 300,000  
  

 -     200,000   300,000  
  

 800,000  

โครงการสรางเครือขายวิจัยและ

บริการวิชาการ (S01)   

 300,000       -     200,000   300,000       800,000  

โครงการสรางเครือขายวิจัยและ

บริการวิชาการ (S01)   

 300,000  
  

 -     200,000   300,000  
  

 800,000  

การพัฒนาแพลตฟอรมดานวิจัย

และบริการวิชาการ   

 500,000  
       

 500,000  

โครงการสรางและพัฒนาศูนย ECI 

(SO1)   

 500,000                 500,000  

เครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอรส ี  

 15,000  
       

 15,000  

แท็บเล็ต 1 เครื่อง   20,000  
       

 20,000  

โนตบุค สำหรับงานประมวลผล    22,000  
       

 22,000  

คอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล   30,000  
       

 30,000  

โครงการสรางและพัฒนาศูนย ECI 

(SO1)  

 413,000  
       

 413,000  

ยุทธศาสตรท่ี 3   1,380,000   1,670,000   744,000   580,000   1,105,200   1,150,000   25,000   1,200,000   7,854,200  

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม

ดานการบริหารจัดการ  

  
 744,000  

     
 744,000  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

     744,000             744,000  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (คาจาง

ดูแลระบบ)  

  
 324,000  

     
 324,000  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  | 27 

 
ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

คอมพิวเตอรแบบประมวลผล-

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร    

  
 220,000  

     
 220,000  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (วัสดุ

อุปกรณคอมพิวเตอร)   

  
 50,000  

     
 50,000  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

  
 150,000  

     
 150,000  

สงเสริมการประกันคุณภาพตาม

แนวทาง EdPEx และ AUN QA 

พัฒนาการประกันคุณภาพสูความ

เปนสากล   

 830,000  
  

 100,000  
 

 100,000   10,000   100,000   1,140,000  

โครงการสรางความรูความ

เขาใจในหลักเกณฑ AUN-QA   

 80,000       100,000     100,000   10,000   100,000   390,000  

โครงการสรางความรูความเขาใจใน

หลักเกณฑ AUN-QA  

 80,000  
  

 100,000  
 

 100,000   10,000   100,000   390,000  

โครงการสรางความรูความเขาใจ

ในหลักเกณฑ Edpex    

 750,000                 750,000  

โครงการสรางความรูความเขาใจ

ในหลักเกณฑ Edpex  

 750,000  
       

 750,000  

ชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบ

จากภาวะวิกฤติ   

 50,000   1,520,000  
 

 400,000   1,105,200   300,000  
 

 1,000,000   4,375,200  

โครงการจางงานนักศึกษา     50,000   1,520,000     400,000   1,105,200   300,000     1,000,000   4,375,200  

การจางงานนักศึกษา   50,000   1,520,000  
 

 400,000   1,105,200   300,000  
 

 1,000,000   4,375,200  

การแสวงหารายไดจากภายนอก    500,000   150,000  
 

 80,000  
 

 750,000   15,000   100,000   1,595,000  

โครงการพัฒนาความรวมมือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา (SO4)   

 500,000   150,000     80,000     750,000   15,000   100,000   1,595,000  

โครงการพัฒนาความรวมมือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา (SO4)  

 500,000   150,000  
 

 80,000  
 

 750,000  
 

 100,000   1,580,000  

โครงการพัฒนาความรวมมือกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา (SO4)-

โครงการแนะแนวการศึกษาการ

เรียนวิศวกรรมเคมี มศก.  

      
 15,000  

 
 15,000  

ยุทธศาสตรท่ี 4  730,000   50,000   200,000   80,000   500,000   900,000       2,460,000  

University Ranking   150,000  
  

 40,000  
    

 190,000  

โครงการ EN-TECH Summer 

School     

 150,000       40,000           190,000  

EN-TECH Summer School   150,000  
  

 40,000  
    

 190,000  

การพัฒนาสูความเปนนานาชาติ    580,000   50,000   200,000   40,000   500,000   900,000  
  

 2,270,000  

โครงการสงเสริมความรวมมือกับ

นานาชาติ    

 580,000   50,000   200,000   40,000   500,000   900,000       2,270,000  

โครงการสงเสริมความรวมมือกับ

นานาชาต ิ 

 
 50,000   200,000   40,000   500,000   900,000  

  
 1,690,000  

โครงการสงเสริมความรวมมือกับ

นานาชาต ิ(เดินทางไปตางประเทศ)  

 580,000  
       

 580,000  
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2.4 โครงการตามภารกิจประจำของงบประมาณเงินรายได  
ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

รวมทุกยุทธศาสตร 15,340,500 15,238,100 10,776,700 6,149,300 18,744,300 28,725,100 8,860,800 23,734,600 127,569,400 

 ยุทธศาสตรที่ 1  15,035,500 14,653,100 9,976,700 4,889,300 18,279,300 27,825,100 8,360,800 23,474,600 122,494,400 

งานบริหารทั่วไป 14,865,500 7,730,200 7,727,300 3,433,000 6,869,000 12,317,400 5,319,700 18,675,400 76,937,500 

คาใชสอย 1,300,400 1,200,000 582,000 140,000 1,400,000 1,876,040 548,500 1,500,000 8,546,940 

คาตอบแทน 2,397,000 1,425,200 1,305,200 49,600 645,000 2,217,600 595,200 1,500,000 10,134,800 

คาวัสด ุ 799,600 1,100,000 393,500 113,000 295,100 500,000 100,000 1,689,000 4,990,200 

คาสาธารณูปโภค 1,300,000 1,200,000 1,584,500 910,800 700,000 1,385,000 600,000 1,500,000 9,180,300 

งบเงินอุดหนุน 637,300 300,000 1,978,700 300,000 521,700 1,836,460 2,257,500 10,436,700 18,268,360 

งบบุคลากร 8,431,200 2,505,000 1,883,400 1,919,600 3,307,200 4,502,300 1,218,500 2,049,700 25,816,900 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 80,000 80,000 50,000 40,000 100,000 30,000 50,000 50,000 480,000 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำป 

80,000 80,000 50,000 40,000 100,000 30,000 50,000 50,000 480,000 

งานกิจกรรมนักศึกษา 90,000 350,000  136,300 235,000 200,000 126,000  1,137,300 

โครงการกิจกรรมนักศึกษา  350,000       350,000 

แสดงความยินดีบัณฑิต/ตอนรับ

ผูปกครอง 

90,000        90,000 

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

โครงการ Thank Yeast Night    20,000     20,000 

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต    16,300     16,300 

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ใหม 

      5,000  5,000 

โครงการกีฬา Biot Games    20,000     20,000 

โครงการกีฬานองพี ่       15,000  15,000 

โครงการกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ        30,000  30,000 

โครงการคืนสูเหยา เลาความหลัง 

แบงปนประสบการณ 

      10,000  10,000 

โครงการทำบุญภาควิชาวิศวกรรม

เคม ี

      25,000  25,000 

โครงการธรรมะเพื่อความสำเร็จ

ในการศึกษาและการงาน  

      3,000  3,000 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา    10,000     10,000 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       10,000  10,000 

โครงการพัฒนาภูมิทัศนสภาพ 

แวดลอมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

      20,000  20,000 

โครงการพี่ติวนอง    20,000     20,000 

โครงการสานฝนสูนอง    30,000     30,000 

โครงการสานสัมพันธนองพี่

เทคโนโลยีชีวภาพ 

   20,000     20,000 

โครงการอนุรักษและสืบสาน

ประเพณีสงกรานต 

      5,000  5,000 

ไออีสัมพันธ     50,000    50,000 

กิจกรรมนักศึกษา      200,000   200,000 

กีฬาสีภาควิชา     20,000    20,000 

งานปใหมและทำบุญภาควิชา     50,000    50,000 

ปฐมนิเทศ นศ. ชั้นปที่ 1     25,000    25,000 

ปรับพื้นฐานสำหรับ นศ. ชั้นปที่ 1     20,000    20,000 

พี่ติวนอง     20,000    20,000 

อบรมการปองกันอัคคีภัยและ

ความปลอดภัยในอาคาร 

    50,000    50,000 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน-โครงการ/ 

ภายใตโครงการ วศ./รายการ 
สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล เคม ี ไฟฟา คณะฯ 

งานจัดการศึกษาฯ  6,492,900 2,199,400 1,280,000 11,075,300 15,277,700 2,865,100 4,749,200 43,939,600 

คาใชสอย - 1,570,300 180,000 160,000 725,000 - 180,000 - 2,815,300 

คาตอบแทน - 2,050,000 1,210,000 140,000 4,989,500 6,771,000 140,000 2,000,000 17,300,500 

คาวัสด ุ - 2,000,000 416,400 80,000 - - 378,400 - 2,874,800 

เงินอุดหนุน - 300,000 300,000 100,000 5,000,000 5,900,000 2,105,500 900,000 14,605,500 

คาสาธารณูปโภค - - - 800,000 - - - - 800,000 

งบบุคลากร - 572,600 93,000 - 360,800 2,606,700 61,200 1,849,200 5,543,500 

ยุทธศาสตรท่ี 2  135,000  800,000 100,000    1,035,000 

งานบริหารการวิจัย  135,000  800,000 100,000    1,035,000 

โครงการประชาสัมพันธภาควิชา     100,000    100,000 

- โครงการสัมมนาวิชาการ 

- โครงการคายอัจฉริยภาพวิศว

ศิลปากร 

- โครงการทำบุญปใหม 

 135,000       135,000 

การปรับปรุงหองปฏิบัติการ    800,000     800,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 305,000 450,000 800,000 460,000 365,000 900,000 500,000 260,000 4,040,000 

งานพัฒนาบุคลากร 100,000 300,000 500,000 160,000 140,000 200,000 200,000  1,600,000 

โครงการดูงานบุคลากรสายวิชาการ

ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     100,000   100,000 

โครงการดูงานบุคลากรสาย

สนับสนุนของภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

     100,000   100,000 

โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชา

วิศวกรรมเคมี 

      50,000  50,000 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร

ภาควิชา 

  500,000      500,000 

คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทาง

อบรม สัมมนาเจาหนาที่และ

บุคลากรของภาควิชาฯ 

 300,000       300,000 

คาใชจายในการเขารวมการประชุม 

อบรม สัมมนา outting  

100,000        100,000 

ประชุม อบรม สัมมนา นำเสนอ

ผลงานทางวิชาการทั้งใน-

ตางประเทศ บุคลากรสายวิชาการ 

      100,000  100,000 

ประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร

สายสนับสนุน/สายวิชาการ 

      50,000  50,000 

ประชุม/อบรม/ดูงานทั้งในและ

ตางประเทศของบุคลากร 

   160,000     160,000 

อบรมเพิ่มพูนความรูสายสนับสนุน     140,000    140,000 

งานปรับปรุงระบบเครือขาย 205,000 150,000 300,000 300,000 225,000 700,000 300,000 260,000 2,440,000 

ชุดระบบเครือขายคอมพิวเตอร  205,000 150,000 300,000 300,000 225,000 700,000 300,000 260,000 2,440,000 

2.5 โครงการตามเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร (ในสวนของคณะฯ) 
แผนงาน-โครงการ/รายการ สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล ไฟฟา คณะฯ 

รวม 6,061,000 10,000,000 7,767,000 2,960,000 10,562,800 4,707,100 6,500,000 48,557,900 

แผนงานการดำเนินงานดานการ

บริหารจัดการของสวนงาน 

1,121,000 8,280,000 7,675,000 1,290,000 6,407,800 3,550,000 6,240,000 34,563,800 

ติดตั้งสายดินในสวนที่รับผิดชอบ 1,000,000       1,000,000 

พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว  จำนวน 1 ตัว 1,850        

ตูเอกสารเตี้ย พรอมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว 16,700       560,000 
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แผนงาน-โครงการ/รายการ สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล ไฟฟา คณะฯ 

เคาทเตอรไมจริง พรอมติดต้ัง จำนวน 

1 ชิ้น 

6,450        

เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวนใตฝา 

จำนวน 1 เครื่อง 

42,000        

เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวนใตฝา 

จำนวน 1 เครื่อง 

54,000        

เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง  44,000      44,000 

เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  30,000      30,000 

คอมพิวเตอรโนตบุค 3 เครื่อง  66,000      66,000 

อุปกรณเน็ตเวิรค 1 ชุด  50,000      50,000 

เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง  19,300      19,300 

จอคอมพิวเตอร ขนาด 23.8 นิ้ว 2 จอ  9,400      9,400 

จอคอมพิวเตอร ขนาด 32 นิ้ว 1 จอ  14,500      14,500 

จอคอมพิวเตอร ขนาด 21.5 นิ้ว 3 จอ  11,100      11,100 

เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง  30,000      30,000 

เครื่องปรับอากาศขนาด 12200 บีทียู  

4 เครื่อง 

 66,000      66,000 

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 2 ตู  9,900      9,900 

เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 1 เครื่อง  20,000      20,000 

ตูเก็บสารอันตราย 3 ตู  125,200      125,200 

ตูเก็บสารดูดความชื้น 1 ตู  50,000      50,000 

เครื่องกวนสารแทงแมเหล็กและให

ความรอน 2 เครื่อง 

 70,000      70,000 

เครื่องชั่งความละเอียด 2 ตำแหนง          

2 เครื่อง 

 100,000      100,000 

ตูเก็บสารเคมีอันตราย 2 ตู  100,000      100,000 

เกาอี้หองปฏิบัติการ 15 ตัว  30,000      30,000 

ชุดโตะปฏิบัติการ 1 ชุด  100,000      100,000 

เครื่องสแกนนิ้วมือ 2 เครื่อง  20,000      20,000 

ชุดกอกลางตาและตัวฉุกเฉิน 1 ชุด  30,000      30,000 

ตูจัดเก็บอุปกรณ Built-in 1 ตู  100,000      100,000 

เครื่องสแกนนิ้วมือ 1 เครื่อง  10,000      10,000 

งานบริหารและจัดการศึกษาของ

ภาควิชา 

 4,674,600      4,674,600 

ทุนสำหรับบัณฑิตศึกษา  2,000,000      2,000,000 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา (เรียนดี, 

ขาดแคลนทุนทรัพย, โควิด เปนตน) 

 500,000      500,000 

งานบริหาร   50,000     50,000 

งานจัดการ   50,000     50,000 

ปรับปรุงหองปฎิบัติการ   2,000,000     2,000,000 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ   300,000     300,000 

โครงการบัณฑิตมีคุณธรรมคือบัณฑิต

ที่มีวัฒนธรรมกตัญญฯ 

  30,000     30,000 

ปรับปรุงระบบไฟฟา ชั้น 3 ภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร 

  1,500,000     1,500,000 

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน   2,000,000     2,000,000 

โครงการพัฒนาผลการดำเนินงานตาม

แผนหลักสูตร ป.ตร ี

  100,000     100,000 

โครงการพัฒนาผลการดำเนินงานตาม

แผนหลักสูตร ป.โท 

  100,000     100,000 

โครงการพัฒนาผลการดำเนินงานตาม

แผนหลักสูตร ป.เอก 

  100,000     100,000 
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แผนงาน-โครงการ/รายการ สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล ไฟฟา คณะฯ 

เครื่องชั่งกาแฟ จำนวน 10 เครื่อง 

เครื่องละ 3,000.00 บาท  

(รายวิชาเทคโนโลยีกาแฟ) 

  30,000     30,000 

เครื่องบดกาแฟ จำนวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 35,000.00 บาท  

(รายวิชาเทคโนโลยีกาแฟ) 

  70,000     70,000 

เครื่องคั่วกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง 

เครื่องละ 100,000.00 บาท  

(รายวิชาเทคโนโลยีกาแฟ) 

  100,000     100,000 

เครื่องปริ้นเตอร   9,000     9,000 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดตั้ง) ขนาด 30,000 BTU 

ราคาเครื่องละ 39,700.00 บาท 

จำนวน 10 เครื่อง (หองเรียน) 

  397,000     397,000 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดตั้ง) ขนาด 15,000 BTU   

ราคาเครื่องละ 25,900.00 บาท   

จำนวน 10 เครื่อง (หองพักอาจารย) 

  259,000     259,000 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย   130,000     130,000 

วัสดุ (โครงการปรับปรุงหอง ปฏิบัติการ 

ท. 345) 

  50,000     50,000 

เงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

และการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาแกบุคลากร 

  100,000     100,000 

เงินทุนการศึกษา   300,000     300,000 

การดำเนินงานดานการบริหารจัดการ

ของภาควิชา 

   110,000    110,000 

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง    180,000    180,000 

ปรับปรุงสถานที่สำหรับการเรียนการ

สอนและการปฏิบัติการ (เชน ระบบ

สายดิน หองเรียน หองปฏิบัติการ 

หองพักอาจารย) 

   1,000,000    1,000,000 

เครื่องเชื่อม fibar laser welding 

machine จำนวน 1 เครื่อง 

    492,200   492,200 

กลองดิจิทัลสำหรับบันทึกภาพพรอม

ซอฟแวรวัดขนาดภาพ จำนวน 1 ตัว 

    43,000   43,000 

เครื่องผสมทรายหลอ จำนวน 1 เครื่อง     428,000   428,000 

เครื่องผสมปูน จำนวน 1 เครื่อง     45,000   45,000 

สวานโรตารี่ไรสาย จำนวน 1 ตัว     17,000   17,000 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง 

    250,000   250,000 

สแกนเนอรสำหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จำนวน      

1 เครื่อง 

    29,000   29,000 

ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  จำนวน 3 ตู     17,700   17,700 

เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 ตัว     9,000   9,000 

เครื่องหลอสุญญากาศแบบมีแรงดัน 

จำนวน 1 ชุด 

    1,500,000   1,500,000 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ

งานวิเคราะหระบบ จำนวน 1 เครื่อง 

    40,000   40,000 

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ 

Smart TV  จำนวน 1 เครื่อง 

    27,700   27,700 
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แผนงาน-โครงการ/รายการ สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล ไฟฟา คณะฯ 

เครื่องวัดคาความแข็ง แบบ Micro 

Vicker Hardness Tester จำนวน      

1 เครื่อง 

    481,500   481,500 

ชุดคอมพิวเตอรและโปรแกรม

วิเคราะหความแข็งพรอมโตะวาง

เครื่องทดสอบและคอมพิวเตอร 

จำนวน 1 ชุด 

    177,700   177,700 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 

จำนวน 1 เครื่อง 

    350,000   350,000 

ติดตั้งสายดินในสวนภาควิชา     1,000,000   1,000,000 

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ในสวนของภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

    1,500,000   1,500,000 

ติดตั้งสายดินในสวนที่รับผิดชอบ      1,000,000  1,000,000 

ชุดปฎิบัติการ จำนวน 4 ชุด      2,000,000  2,000,000 

งานบริหารทั่วไป      50,000  50,000 

คาตออายุใบอนุญาตโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

     500,000  500,000 

ชุดทดลองสายอากาศ 2 ชุด ๆ ละ 

200,000.00 บาท 

      400,000 400,000 

เครื่องวิเคราะหโครงขาย 1 เครื่อง ๆ ละ 

490,000 บาท 

      490,000 490,000 

ชุดทดลองระบบเครือขาย 1 ชุด ๆ ละ 

200,000 บาท 

      200,000 200,000 

ชุดทดลองระบบไมโครเวฟ 1 ชุด ๆ ละ 

100,000 บาท 

      100,000 100,000 

ชุดทดลองเสนใยแกวนำแสง 2 ชุด ๆ ละ 

160,000 บาท 

      320,000 320,000 

เครื่องวัดโอทีดีอาร 1 เครื่อง ๆ ละ 

80,000 บาท 

      80,000 80,000 

ชุดทดลองระบบสายสงสัญญาณ  

2 ชุด ๆ ละ 220,000 บาท 

      440,000 440,000 

ชุดทดลองดานไอโอที 3 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 

      360,000 360,000 

งานกอสรางปรับปรุงอาคาร 15 ชั้น       2,500,000 2,500,000 

การบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรม 

ไฟฟา 

      1,200,000 1,200,000 

งานจางทำกราวดโครงสรางอาคาร       150,000 150,000 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรของ 

สวนงาน 

120,000 1,000,000   1,005,000 550,000 230,000 2,905,000 

สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรในสอดคลองกับทิศทางของ

คณะ 

120,000       120,000 

สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางของ

คณะ 

 1,000,000      1,000,000 

นำเสนอผลงานทางวิชาการ     575,000   575,000 

อบรมเพิ่มพูนความรูสายสนับสนุน     70,000   70,000 

อบรมเพิ่มพูนความรูบุคลากรสาย

วิชาการ 

    360,000   360,000 

สนับสนุนเขารวมอบรมของบุคลากร      300,000  300,000 
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แผนงาน-โครงการ/รายการ สนง.คณบดี วิทยาการฯ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการฯ เครื่องกล ไฟฟา คณะฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ และแสวงหา

ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน 

KEK 

     250,000  500,000 

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

      230,000 230,000 

แผนงานการสนับสนุนสวัสดิการของ

สวนงาน 

400,000 320,000 50,000 90,000 1,150,000 400,000 30,000 2,440,000 

ATK สำหรับตรวจคัดกรองบุคลากรใน

สวน สนง.คณบดี 

200,000       200,000 

สวัสดิการในสวนของสำนักงานคณบดี 200,000       200,000 

สวัสดิการในสวนของภาควิชา

วิทยาการฯ 

 200,000      200,000 

วัสดุอุปกรณสำหรับรองรับ

สถานการณโควิด-19 (New Normal) 

 120,000      120,000 

ประกันอุบัติเหตุ   50,000     50,000 

ชุดตรวจ Rapid antigen test kit 

สำหรับนักศึกษา เจาหนาที่ อาจารย 

   90,000    90,000 

ATK สำหรับตรวจคัดกรองบุคลากรใน

สวนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ

การจัดการ 

    1,100,000   1,100,000 

ประกันอุบัติเหตุบุคลากรภาควิชา     50,000   50,000 

ATK สำหรับบุคลากร ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

     200,000  200,000 

สวัสดิการในสวนของภาควิชา      200,000  200,000 

ATK สำหรับตรวจคัดกรองบุคลากรใน

สวนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

      30,000 30,000 

แผนงานการดำเนินการสมทบจาย

กับงบประมาณที่ไมเพียงพอ 

4,100,000 200,000  1,300,000 1,000,000   6,600,000 

เงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน 3,500,000       3,500,000 

สมทบจายกับงบประมาณเงินรายได 

(กรณีเงินรายไดไมเพียงพอ) 

600,000       600,000 

สมทบจายกับงบประมาณเงินรายได 

(เงินรายไดไมเพียงพอ) 

 200,000      200,000 

สมทบจายกับงบประมาณที่ไมเพียงพอ

ของภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ เชน 

เงินเดือนบุคลากร คาซอมบำรุง

เครื่องมือ 

   1,300,000    1,300,000 

สมทบจายกันงบประมาณเงินรายได 

(กรณีเงินรายไดไมเพียงพอ) 

    1,000,000   1,000,000 

แผนงานสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน 320,000 200,000 42,000 280,000 1,000,000 207,100  2,049,100 

งบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน 320,000       320,000 

งบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน  200,000      200,000 

งบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน   42,000     42,000 

งบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน    280,000    280,000 

งบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน     1,000,000   1,500,000 

งบประมาณสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน      207,100  207,100 
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การติดตามและการประเมินผล 
 เพื่อใหการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามพันธกิจตาง ๆ ตาม

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดใหมีการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน ปละ 3 รอบ โดยมีการติดตามทั้งตัวชี้วัดและโครงการภารกิจนโยบาย เพื่อสะทอนถึงการดำเนินงานในเชิง

คุณภาพ ตลอดจนเพื่อใหผูบริหารใชเปนกลไกในการเรงรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของภาควิชา/หนวยงาน 

3.1 เกณฑการประเมินผล 

เกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสะทอนถึงการดำเนินงานทั้ง

ในระดับภาควิชา/หนวยงาน และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

3.2 การดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาควิชา ประกอบดวย 

1) สำนักงานคณบด ี

2) ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

3) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

6) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7) ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

8) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1   การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสำหรับผูเรียนรูตลอดชีวิตผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูท่ีสรางสรรคและเปนระบบดิจิทัล 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับ

การพัฒนา และมีทักษะที่จำเปนใน

ศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดาน

ความคิดสรางสรรค มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เปนพลเมืองตื่นรู (Active Citizen)  

 รอยละ   

       

2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน

ระยะเวลา 1 ป และมีรายไดสูงกวา

คาเฉลี่ยรายไดตอเดือนของประเทศ  

 รอยละ   

       

3 จำนวนรางวัลที่ศิษยเกา และ

นักศึกษาปจจุบันที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติ และนานาชาต ิ 

จำนวนรางวัล 

 

ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล ใหขอมูล 

4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่มี

ความพึงพอใจตอการสงมอบคุณคา 

และประสบการณใหแกบัณฑิต เพื่อ

รองรับโลกและสังคมเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy)  

รอยละ  
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

5 รอยละของผูเรียนที่เขารับการ

ถายทอดความรูและเรียนรูผานการ

เขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/แหลง

เรียนรูตลอดจนการเขาถึงสื่อใน

รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต ที่

สามารถนำองคความรูจากการพัฒนา

ไปตอยอดนำไปพัฒนางาน/

พัฒนาการประกอบอาชีพ (ติดตาม

ผูรับการฝกอบรมประเมิน 3 เดือน

หลังจากจบหลักสูตร)  

รอยละ 

 

  

 

    

6 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่

ไดรับจากมหาวิทยาลัย (ประเมินโดย

ผูประเมินภายนอก)  

คะแนนเฉลี่ย  

       

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

7 จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/

กิจกรรมความรวมมือกับสถาบัน

ภายนอกเพื่อเสริมความรู   

คน    

 

  

 

 

8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมความ

รวมมือภาคีเครือขาย เพื่อสราง 

entrepreneurship ใหนักศึกษา 

(เพื่อเสริมการเรียนรายวิชาความเปน

ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม)  

โครงการ/

กิจกรรม 

 

      

 

9 จำนวนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อเสริมการตานการทุจริตใหกับ

นักศึกษา 

หลักสูตร/

โครงการ/

กิจกรรม 

 

       

10 จำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา

เพื่อเสริมความรูเกี่ยวกับความเปน

ผูประกอบการ หรือธุรกิจทั้งในระดับ

คณะ/สวนงาน และรายวิชาศึกษา

ทั่วไป  

คน  

   

  

  

11 จำนวนผูเรียนที่สมัครเขาเรียนใน

ระบบคลังหนวยกิต  

คน  
       

12 จำนวนหลักสูตร Non-degree ที่เกิด

จากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย/ ที่เกิด

จากการวิเคราะหตลาดที่ทำการเปด

สอน แบบ Tailor made ที่พัฒนา

รวมกับ partner และไดเปดสอน   

หลักสูตร  

       

13 รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีความ

พึงพอใจตอหลักสูตร  

รอยละ  
       

14 จำนวนกิจกรรม/ผลงานที่มีการ

ดำเนินการรวมกันกับเครือขาย

ตางประเทศ 

กิจกรรม/

ผลงาน 

  

   

 

  

15 จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีความ

รวมมือกับตางประเทศ 

หลักสูตร/

รายวิชา 

 
    

 
  

16 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร/รายวิชา

ที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 

คน  
   

  
  

17 รอยละ MOU ที่ Active  ที่ทำความ

รวมมือกับตางประเทศ  

รอยละ  
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

18 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ใน

ระยะเวลา 1 ป  

รอยละ  

       

19 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ผูดอยโอกาส 

ที่ไดรับโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา 

และการพัฒนาสมรรถภาพ/บริการทาง

การศึกษาที่เหมาะสมตามความ

ตองการจำเปน  

คน  

       

20 จำนวนนักเรียน/ผูเรียน/ผูฝกอบรมที่

ไดรับการถายทอดความรูและเรียนรู

ผานการเขารวมกิจกรรมฝกอบรม/

แหลงเรียนรู ตลอดจนการเขาถึงสื่อ

ในรูปแบบ Lifelong Learning  

คน         

ยุทธศาสตรท่ี 2   ยกระดับงานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและใชประโยชนองคความรู      บูรณาการศาสตรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ                สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที ่2  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางย่ังยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

21 จำนวนของการยื่นจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 

property (IP)) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

สิทธิบัตรการออกแบบ  

จำนวน   2      

22 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพร 

(publication) ที่มี impact factor, 

citation สูง โดยนับจากจำนวน

ผลงานวิจัยที่เปนเลิศดานวิชาการ 

(จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน (Q1-

Q2) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

ทั้งหมด) 

จำนวนชิ้น/

เรื่อง/ผลงาน 

        

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

23 จำนวนคณะที่เขารวมคลัสเตอรวิจัยที่

สอดคลองกับแนวทางมหาวิทยาลัย  

คณะ         

24 รอยละของโครงการที่สามารถ

ประเมินคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ

สังคมและคุณภาพชีวิต ผลตอบแทน

การลงทุน (ROI)/ผลตอบแทนการ

ลงทุนทางสังคม(SROI)/คุณคาของ

ผูใชผลงานวิจัย/SRL/TRL) ของ

โครงการวิจัย คุณคาของผูใช

ผลงานวิจัย) (เลือกอยางนอย 1 

หนวยนับ) 

รอยละ         

25 จำนวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรค

ที่มีการดำเนินรวมกับ partner และ 

มหาวิทยาลัย และมีการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่อง 

โครงการ   1  1 1   

26 จำนวนคณะที่ม ีcooperative labs 

ที่อยูใน Sharing resource  

คณะ         

27 รอยละบุคลากรที่เขารวมอบรม KM 

ดานการวิจัยแบบบูรณาการภายใน

มหาวิทยาลัย 

รอยละ         
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

28 รอยละนักวิจัยรุนใหมที่เขารวม

โครงการกับสำนักงานบริหารการวิจัย 

นวัตกรรมและการสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (จากนักวิจัย

รุนใหมของคณะทั้งหมด) 

รอยละ         

29 จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา (Intellectual property 

(IP)) (รายงานผลทั้งขอย่ืนและไดรับ

การขึ้นทะเบียนแลวและยังอยูใน

ความคุมครอง) 

ชิ้น/ผลงาน   2      

30 จำนวนอาจารย/นักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียง

ระดับชาติ/นานาชาต ิ 

คน         

31 จำนวนโครงการวิจัยงานสรางสรรค

และนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน

ตอชุมชน/สามารถสรางมูลคาเชิง

พาณิชยใหกับภาคการผลิตและ

บริการและภาคธุรกิจ  

โครงการ         

32 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่สามารถแกไขปญหาของ

ชุมชน/ยกระดับการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนของชุมชน  

บทความ/

นวัตกรรม 

 1 1 1 1 1 1 1 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที ่3  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางย่ังยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

33 จำนวนผูประกอบการใหม/

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม/วิสาหกิจชุมชนที่

ไดรับการพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันที่มีรายได

เพิ่มข้ึน/สามารถนำองคความรูจาก

การพัฒนาไปเพิ่มคุณคา/มูลคาของ

สินคา/บริการของตนเอง 

คน         

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

34 จำนวนผลงาน/สินคา/บริการ/ชิ้นงาน 

ที่ใชประโยชนจากการลงทุนโครงสราง

พื้นฐานดาน ววน. ของประเทศอยาง

เปนรูปธรรม (เชน การใชประโยชนจาก

ฐานขอมูล สทอภ. สซ. สดร. และ 

สทน.)  

ชิ้นงาน         

35 จำนวนชุมชน/ทองถ่ินที่มหาวิทยาลัย

เขาไปรวมพัฒนา  

ชุมชน   2      

36 จำนวนคณะที่มาเขารวมในคลัสเต

อรบริการวิชาการแกสังคม  

เขารวม         

37 จำนวนโครงการบูรณาการที่อยู

ในคลัสเตอรที่คณะเขารวม  

โครงการ/ 

คณะ 

  1      

38 จำนวนบุคคลเขารับการอบรม

ฝกอบรมการประเมินผล ROI หรือ 

SROI ของโครงการ (2 คน/คณะ)  

(จัดอบรม 2 รุน)  

คน         
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 
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เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

39 รอยละของโครงการที่สามารถ

ประเมิน ROI/SROI/คุณคาของงาน

บริการวิชาการ  

รอยละ         

40 รอยละโครงการบริการวิชาการแก

สังคมที่ใชเครือขายพันธมิตรภายนอก

ในการดำเนินการโครงการ  

รอยละ          

41 รอยละจำนวนโครงการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับ

หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย  

รอยละ          

42 จำนวนบุคลากรที่เขาโครงการ KM 

show and share  

คน         

43 รอยละโครงการบริการวิชาการที่ทำ

รวมกับบุคคลหรือหนวยงานใน MOU  

รอยละ         

44 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร

ภูมิปญญาทองถ่ินและชาติ หรือ

สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา หรือใหบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชมและสังคม  

โครงการ         

ยุทธศาสตรท่ี 3   พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความ

มั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที ่4  การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

45 มหาวิทยาลัย คณะ/สวนงาน มีผล

การดำเนินการที่เปนเลิศตามแนวทาง 

EdPEx200 (สะสม)  

คณะ         

46 รอยละของเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

รอยละ         

47 รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนา

และมีทักษะตาง ๆ ตามกำหนด 

(ผูบริหาร/สายวิชาการ/สาย

สนับสนุน)  

รอยละ          

48 จำนวนรางวัลที่อาจารย/ผูสอนที่

ไดรับรางวัลระดับชาต ิและนานาชาติ 

ในดานตาง ๆ เชน ดานการเรียนการ

สอน ดานการวิจัย/สรางสรรค ดาน

ศิลปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ 

รวมถึงการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ศาสตร/เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

รางวัล         

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

49 จำนวนคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลัยที่ 

ผาน screening 

คณะ         

50 รอยละของคณะ/สวนงาน (ไมรวม

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย) ที่ผานการประเมิน 

ดานการกำกับดูแลและธรรมาภิบาล

ในระดับ A (รอยละ85 ขึ้นไป)  

รอยละ         

51 จำนวนคณะที่มีสวนรวมดำเนินการ 

SU-ITA ของมหาวิทยาลัย 

คณะ         
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

52 จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยม

องคกร/พฤติกรรมที่พึงประสงคของ

บุคลากร (ปฐมนิเทศ/หลักสูตรอบรม

ผูบริหาร/สัมมนาคณะ) 

กิจกรรม         

53 จำนวนโครงการในการลดตนทุน หรือ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ 

(เชน โครงการลดการใชกระดาษ 

โครงการประหยัดพลังงาน เปนตน) 

โครงการ         

54 รอยละอาจารยที่สอนแบบ active 

learning 

รอยละ         

55 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี

ความสามารถดาน IT, multiple 

skill, Job rotation 

รอยละ          

56 ความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนนเฉลี่ย         

57 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อให

เกิด multiple skill ในการทำงาน  

รอยละ         

58 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพและ

ความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงาน

ของ อว. ระดับมหาวิทยาลัย 

รอยละ         

ยุทธศาสตรท่ี 4   สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปนเลิศในเวทีโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที ่5  การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกับ

ศาสตรอื่น เพื่อความผาสุกของสังคม 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

59 จำนวนผูรับบริการที่เขาถึง/สนใจใน

เนื้อหาใหมที่มหาวิทยาลัยเผยแพรใน

แตละป (จำนวนผูอาน ผูแชร Content 

ตอใน Social/มีสวนรวม Comment 

ในเชิงสรางสรรค/จำนวน Scoop/ 

Column จาก Endorser/ 

Influencer)  

(มีตัวชี้วัดยอย 10 ตัวชี้วัด) 

รอยละ         

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

60 user download application (App 

SILPA) หรือผูใชงานลงทะเบียนผาน

เว็บไซต  

user 

download 

        

61 จำนวนของ creator showcase 

(User generated content : UGC)  

คน         

62 จำนวนโครงการที่มีการทำรวมกับ 

MOU กับหนวยงานภายนอก  

โครงการ/ป         

63 รอยละของหนวยงานใน MOU ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศของ

คณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลัย ที่เขารวม

โครงการรวมกับคณะ/สวนงาน/

หนวยงาน 

รอยละ          

64 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มี

สวนรวมดำเนินการขับเคลื่อน 

International Affairs 

Transformation  

คณะ/ 

สวนงาน/

หนวยงาน 
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ลำดับที่ ตัวชี้วัด หนวยวัด 

คาเปาหมาย 

คณะ วิทยาการฯ 
เทคโนโลยี

อาหาร 

เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

วิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

วิศวกรรม 

เครื่องกล 

วิศวกรรม

เคม ี

วิศวกรรม 

ไฟฟา 

65 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผล

การดำเนินงานตามเกณฑ QS Stars 

Ratings, QS World University 

Rankings by Subject in Art & 

Design (World Top 200) และ

แผนพัฒนาความเลิศของมหาวิทยาลัย 

บรรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 

80 ของจำนวนตัวชี้วัดที่ไดรับการ

ถายทอดจากมหาวิทยาลัย  

คณะ/ 

สวนงาน/

หนวยงาน 

        

66 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผล

การดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนา

อยางยั่งยืน SDGs ที่บรรลุตาม

เปาหมายมากกวา รอยละ 80 ของ

จำนวนตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจาก

มหาวิทยาลัย 

คณะ/ 

สวนงาน/

หนวยงาน 

        

หมายเหต ุ คาเปาหมายของภาควิชา ไดรับความเห็นชอบจากการประชุมเพื่อจัดทำขอตกลงในการประเมินการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง คณบดี และหัวหนา

ภาควิชา สำหรับรอบการประเมินฯ รอบแรก วันที ่1 เมษายน 2565 เมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 2564 
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ภาคผนวก 
คำอธิบายตัวชีว้ัด และนิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
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นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธ 1  การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสำหรับผูเรียนรูตลอดชีวติผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและ

เปนระบบดิจิทัล 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2564-2579 

1. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับ

การพัฒนาและมีทักษะทีจ่ำเปนในศตวรรษที่ 

21 มีอัตลักษณดานความคิดสรางสรรค             

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เปนพลเมืองตื่นรู (Acitve Citizen) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย  

ทักษะและสมรรถนะของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง บัณฑิตทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้  

1) การมีผลสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไปหรือเทียบเทา   

2) มีความคิดสรางสรรค creativity   

3) มีความเปนผูประกอบการ entrepreneurial mindset   

4) มีความเปนผูรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเปนพลเมืองตื่นรู (Active Citizen) และ                 

5) บัณฑิตที่มีคุณลักษณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 

2561 ขอ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ซึ่งใน (1) ไดกำหนดผลลัพธผูเรียนตอง

มีทักษะและสมรรถนะ ดังนี ้

(1)  มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

(1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมี

คุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการ

ศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

(1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคา และ

รักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

“Soft Skills” สอดคลองกับผลลัพธผูเรียน ขอที่ (1.2) และ (1.3) โดยสามารถนิยามความหมายได

ดังนี้ Soft Skills หมายถึง ความสามารถเฉพาะของบุคคลในการใชทักษะ ตาง ๆ ที่ชวยสงเสริมใหการทำงาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความฉลาด ความสามารถทางอารมณ ทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงาน

รวมกับผูอื่น ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนทักษะที่ชวยใหบุคคลสามารถดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยาง

ราบรื่น และสามารถทำงานประกอบอาชีพใหกาวหนาได (ชโลทร โชติกีรติเวช และ ดร.วัลลภา อารีรัตน, 

2560) 

“Critical Thinking” การคิดอยางมีหลักเหตุผล เปน 1 ใน 4 ของ Competencies ซึ่งเปนกลุม

ทักษะแหงโลกยุคใหม (21st Century Skills ) ที่ตองนำมาใชใน ‘การจัดการ กับปญหา’ หรือความทาทายที่

ตองเจอในชีวิต ซึ่งความทาทายเหลานั้นจะมีความซับซอน ขึ้นกวาเมื่อเทียบกับความทาทายในโลกเกา โดย

กลุมทักษะนี้จะเปนทักษะสำคัญที่ใช รวมกันในการวิเคราะหปญหาใหถูกจุด (Critical Thinking) สรางวิธีการ

แกปญหาอยาง สรางสรรค (Creativity) รวมทั้งสื่อสารและทำงานรวมกับผูอื่น (Communication & 

Collaboration) เพื่อแกปญหานั้นใหได (Maytwin P., 2561) 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่มีทกัษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณดานความคิด

สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองต่ืนรู  

(Active Citizen) 

 

 

 

 

 

 
 

100 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

2. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา         

1 ป และมีรายไดสูงกวาคาเฉลีย่รายไดตอ

เดือนของประเทศ 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป และ 

มีรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยรายไดตอเดือนของประเทศ (15,000 บาท) 

 

 
 

 
100 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป  
3. จำนวนรางวัลที่ศิษยเกาและนักศึกษา

ปจจุบันไดรับรางวัลในระดับชาติ และ

นานาชาต ิ

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย   

รางวัลระดับชาติ หมายถึง การจัดการแขงขันที่จัดโดยหนวยงานภายนอกสถาบัน ระดับกรม หรือ

เทียบเทาขึ้นไป ระดับจังหวัด หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ เอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพและ

อื่น ๆ ที่เทียบเทา 

รางวัลระดับนานาชาต ิหมายถึง การจัดการแขงขันที่มีจำนวนประเทศที่เขารวมการแขงขันอยางนอย 

3 ประเทศขึ้นไป 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ 

4. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่มีความ

พึงพอใจตอการสงมอบคุณคา และ

ประสบการณใหแกบัณฑิต เพื่อรองรับโลก

และสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสูระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย  

โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมประสบการณใหแกนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมหรือโครงการเสริม

หลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยกองกิจการนักศึกษา องคกรนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ หรือ

คณะ โดยเปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณรางกาย และคุณธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 9 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) 

ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิง

เหตุผล การสื่อสาร และภาษาอังกฤษ (6) ความคิดสรางสรรค  (7) ทักษะดานการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 

เทคโนโลยีดิจิทัล  (8) การเปนผูประกอบการ และ (9) สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่

สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติมในหลักสูตรดานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิต 

วิธีการคำนวณ  

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่มีความพึงพอใจตอการสงมอบคุณคา และประสบการณใหแก

บัณฑิต เพื่อรองรับโลกและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจดจิิทัล 

(Digital Economy) 

 

 

 

 

 

 

 
100 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  
5. รอยละของผูเรียนที่เขารับการถายทอด

ความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/

ฝกอบรมแหลงเรียนรู ตลอดจนการเขาถึงสื่อ

ในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สามารถ

นำองคความรูจากการพัฒนาไปตอยอด

นำไปพัฒนางาน/พัฒนาการประกอบอาชีพ 

(ติดตามผูรับการฝกอบรมประเมิน 3 เดือน

หลังจากจบหลักสูตร) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 

คำอธิบาย  

ผูเรียน หมายถึง ผูเขารวมฝกอบรม/ การถายทอดความรู/ ศึกษาดูงาน หมายถึง นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผูปฏิบัติงานจากทุกภาคสวน ที่ไดรับการบมเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพตรง

ความตองการของภาคการผลิตและบริการโดยผานกลไกการพัฒนาตางๆ เชน การฝกอบรม การแลกเปลี่ยน

บุคลากร การเคลื่อนยายบุคลากร การฝกงาน (on the job training และ internship) ที่คณะ สวนงาน 

หรือ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้น รวมถึงการศึกษาดูงานหนวยงานในสังกัด/ 

หองปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัด 

การฝกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะดานของ 

บุคคล โดยมุงเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) อันจะนำไปสูการยก

มาตรฐานการทำงานใหสูงขึ้น ทำใหบุคคลมคีวามเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและองคการบรรลุเปาหมาย

ที่กำหนดไว ดังนั้นจะเห็นวาการฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลนั่นเอง  
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

การเขาถงึสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning หมายถึง ประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่

จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning เชน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอรไทยเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนในระบบเปด (Thai-MOOC) ผานทางเว็บไซต https://thaimooc.org/, 

http://mooc.thaicyberu.go.th/ และ www.thaicyberu.go.th หรือกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อในรูปแบบ

ตาง ๆ อาท ิE-learning Mobile Application 

ความสามารถนำองคความรูจากการพัฒนาไปตอยอดนำไปพัฒนางาน/พัฒนาการประกอบอาชีพ 

หมายถึง การที่ผูเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง             

4 ดาน ดังนี ้ 

1. สามารถเพิ่มพูนควำมรู (Knowledge, K) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องที่รับการ

พัฒนา เพื่อนำไปใชในการทำงาน  

2. สามารถเพิ่มพูนความเขาใจ (understand, U) ซึ่งเปนลักษณะที่ตอเนื่องจากความรู กลาวคือ เมื่อรู

ในหลักการและทฤษฎีแลวสามารถตคีวาม แปลความ ขยายความ และอธิบายหรือสอนหรือขยายผลใหคนอื่น

ทราบได  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกตได ทั้งเพื่อยอดนำในการพัฒนางาน/พัฒนาการประกอบอาชีพ 

3. สามารถเพิ่มพูนทักษะ (skill, S) ทักษะ คือ ความชำนาญหรือความคลองแคลวในการปฏิบัติอยาง

ใดอยางหนึ่งไดโดยอัตโนมัติ เชน การใชเครื่องมือตางๆ การใชคอมพิวเตอร การสื่อสารภาษาตางประเทศ 

เปนตน  

4. สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติ (attitude, A) เจตคติหรือทัศนคติ คือความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอสิ่ง          

ตาง ๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือเพิ่มความรูสึกที่ดี ๆ ตอองคกำร ตอผูบังคับบัญชำตอเพื่อรวมงาน และตอ

งานที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบ เชน ความจงรักภักดีตอองคกร หนวยงาน ความภาคภูมิใจตอองคกร ความ

สามัคคีในหมู คณะ ความรับผิดชอบตองาน ความเอาใจใสตองาน ความกระตือรือรนตอการปฏิบัติงาน              

เปนตน 

วิธีการคำนวณ  

จำนวนผูเรียนที่เขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/

แหลงเรียนรูตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบการเรียนรูตลอดชวีิต 

 
 

 

 

 
 

100 
จำนวนผูเรียนที่เขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/ 

แหลงเรียนรูตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบการเรียนรูตลอดชวีิตทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  
6. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับจาก

มหาวิทยาลัย (ประเมินโดยผูประเมิน

ภายนอก) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

คุณภาพชีวติของนักศึกษา หมายถึง คณุภาพชีวิตทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

ประสบการณที่นักศึกษาไดรับ หมายถึง ประสบการณที่ไดรับตั้งแตเริ่มตนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทั้งในและนอกหลักสูตร 

ในการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิต และประสบการณที่ไดรับ ตามความหมาย

ตัวชี้วัดนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดยใหหนวยงานภายนอกดำเนินการสำรวจเพื่อใหไดความคิดเห็นที่

ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และเพื่อใหเกิดประโยชนในการนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป  

วิธีการคำนวณ 

นับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

7. จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการ/

กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันภายนอก

เพื่อเสริมความรู   

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมความรู/พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการคิด

ของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกตทฤษฎี 

หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความถูกตอง จนนำไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือ

รูปแบบความคิดใหม 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

ความรวมมือกับสถาบันภายนอก หมายถึง หนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ที่ไมไดอยูใน

สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันภายนอกเพื่อเสริมความรู/

พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค 

8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ภาคีเครือขาย เพื่อสราง entrepreneurship 

ใหนักศึกษา (เพื่อเสริมการเรียนรายวิชาความ
เปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย  

ภาคีเครือขาย หมายถึง สถาบัน/หนวยงานภายนอกที่เปนเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การ

บริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยดำเนินอยางอยางตอเนื่องมากกวา 1 ป 
รายวิชาที่มีลักษณะสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม หมายถึง การจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาที่ชวยใหผูเรียนสามารถสรางแผนธุรกิจหรือพัฒนาเขาสูธุรกิจไดโดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 

วิธีการคำนวณ 
นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือภาคีเครือขาย เพื่อสราง entrepreneurship ใหนักศึกษา 

9. จำนวนหลกัสูตร/โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อเสริมการตานการทุจริตใหกับนักศึกษา 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมการตานการทุจริตใหกับนักศึกษา 

10. จำนวนนกัศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาเพือ่
เสริมความรูเกี่ยวกับความเปนผู ประกอบการ 

หรือธุรกิจทั้งในระดับคณะ/สวนงาน และ
รายวิชาศึกษาทัว่ไป 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คำอธิบาย  

รายวิชาเพื่อเสริมความรูเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการหรือธุรกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ชวยใหผูเรียนสามารถสรางแผนธุรกิจหรือพัฒนาเขาสูธุรกิจไดโดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 

วิธีการคำนวณ 
นับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาเพื่อเสริมความรูเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ หรือธุรกิจทั้ง

ในระดับคณะ/สวนงาน และรายวิชาศึกษาทั่วไป 

11. จำนวนผูเรียนที่สมัครเขาเรียนในระบบ
คลังหนวยกิต 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย  

ผูเรียนที่สมัครเขาเรียนในระบบคลังหนวยกิต หมายถึง ผูเรียนที่สมัครเขาเรียนระบบทะเบียนสะสม

หนวยกิตสำหรับผูเรียนที่เขาศึกษารายวิชาตาง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได

จากการเทียบโอนในระบบคลังหนวยกิต ผานระบบของกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนผูเรียนที่สมคัรเขาเรียนในระบบคลังหนวยกิต 

12. จำนวนหลกัสูตร Non-degree ที่เกิดจาก

จุดแข็งของมหาวิทยาลยั/ที่เกิดจากการ

วิเคราะหตลาดที่ทำการเปดสอน/แบบ Tailor 
made ที่พัฒนารวมกับ partner และได     

เปดสอน 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

หลักสูตร Non-degree หมายถึง หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ตองการเรียนหลักสูตรแต
ไมไดวางแผนที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาหรือระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร / 

แบบ Tailor made หมายถึง การเรียนรูแบบเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของกลุมผูเรียน 
วิธีการคำนวณ   

นับจำนวนหลักสูตร Non-degree ที่เกิดจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย/ที่เกิดจากการวิเคราะหตลาดที่
ทำการเปดสอน/แบบ Tailor made ที่พัฒนารวมกับ partner และไดเปดสอน 

13. รอยละของผูสำเร็จการศึกษามีความพึง

พอใจตอหลักสูตร 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หมายถึง ความรูสึกหรือ

ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่นักศึกษาเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประเมินผานระบบประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา ในแตละปการศึกษากอนที่

นักศึกษาจะเขาไปดูผลการเรียนแตละรายวิชา  
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

แบบประเมินการเรียนการสอน ประกอบดวย 4 สวน ไดแก  
สวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารยผูสอน  
สวนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเองในดานพฤติกรรม  
สวนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูจากการเรียนการสอนวิชานี้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับชาติ         

5 ดาน และ  
สวนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในหองเรียนและวัสดุอุปกรณประจำหองเรียน  
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หรือ Student Satisfaction – Teaching 

หมายถึงคาคะแนนความพึงพอใจในสวนที่ 1 และสวนที่ 4 ในแตละรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมด 
วิธีการคำนวณ 

นับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 

14. จำนวนกิจกรรม/ผลงานที่มีการ
ดำเนินการรวมกันกับเครือขายตางประเทศ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย  

การดำเนินการควาวมรวมมือ หมายถึง องคกร/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีการจัดทำ
บันทึกความรวมมือกับคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การ
ใหบริการวิชาการแกสังคมรวมกับมหาวิทยาลัย 
วิธีการคำนวณ   

นับจำนวนกิจกรรม/ผลงานที่มีการดำเนินการรวมกันกับเครือขายตางประเทศ 

15. จำนวนหลกัสูตร/รายวิชาที่มีความ
รวมมือกับตางประเทศ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย 

จำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่ การดำเนินการคววมรวมมือ หมายถึง องคกร/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
ตางประเทศที่มีการจัดทำบันทึกความรวมมือกับคณะ/มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมรวมกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีความรวมมือกับตางประเทศ 

16. จำนวนนกัศึกษาในหลกัสูตร/รายวิชาที่
มีความมือกับตางประเทศ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษานั้นๆ โดยยึดขอมูลหลักสูตรจากกองทะเบียน
และประมวลผล ทั้งนี้ การนับหลักสูตรใหนับเฉพาะระดับปริญญาตรี และใหนับแยกเปนรายสาขาวิชา 
วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนนกัศึกษาในหลักสูตร/รายวิชาที่มีความรวมมอืกับตางประเทศ 

17. รอยละ MOU ที่ Active ที่คณะทำ
ความรวมมือกับตางประเทศ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย 

การดำเนินการคววมรวมมือ หมายถึง องคกร/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีการจัดทำบันทึก
ความรวมมือกับคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการ
วิชาการแกสังคมรวมกับคณะ/มหาวิทยาลัย 
วิธีการคำนวณ  

จำนวน MOU ที่ Active ที่คณะทำความรวมมือกับตางประเทศ  
 

 

100 
จำนวน MOU ที่คณะทำความรวมมือกบัตางประเทศทั้งหมด  

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาไดงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
วิธีการคำนวณ 

จำนวนนกัศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

 
 

 
 

 

100 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

นับรวมสถานะมีงานทำและมีงานทำและกำลังศึกษาตอ 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

19. จํานวนนกัเรียน นักศึกษา ผูดอยโอกาส 
ที่ไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา 
เเละการพัฒนาสมรรถภาพ/บริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการ
จําเปน 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
คำอธิบาย 

จํานวนผูเรียนที่เปนผูพกิารและผูดอยโอกาส ภายใตผลผลิต ดังนี ้
1. โครงการสงเสริมเผยแพรความจริงที่ถูกตองเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 
2. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

วิธีการคำนวณ 
นับจำนวนนกัเรียน นกัศึกษาที่เขารวมโครงการ 

20. จำนวนนกัเรียน/ผูเรียน/ผูฝกอบรมที่
ไดรับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการ
เขารวมกิจกรรมฝกอบรม/แหลงเรียนรู 
ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong 
Learning 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
คำอธิบาย 

ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เขารวมกิจกรรมซึ่งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หนวยงานในสังกัด หนวยงานเครือขายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้น ตัวอยางเชน 

1) ผูเขารวมงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ กรุงเทพฯ และงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ                 
สวนภูมิภาค ภูมิภาคที่ผานการถายทอดเทคโนโลยี/Work shop/กิจกรรมเสริมทักษะความรู 

2) ผูเขารวมชมพิพธิภัณฑตาง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 
3) กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร 
4) งานนวัตกรรมแหงชาต ิ
5) งานตลาดนัดนวัตกรรม 
6) กิจกรรมอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7) คายดาน วทน. 
8) นิทรรศการสัญจร 
ผูเขารวมฝกอบรม/การถายทอดความรู/ศึกษาดูงาน หมายถึง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผูปฏิบัติงานจากทุกภาคสวน ที่ไดรับการบมเพาะและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพตรง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการโดยผานกลไกการพัฒนาตางๆ เชน การฝกอบรม การแลกเปลี่ยน
บุคลากร การเคลื่อนยายบุคลากร การฝกงาน (on the job training และ internship) ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม หนวยงานเครือขายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น รวมถึงการศึกษาดู
งานหนวยงานในสังกัด/ หองปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัด 

การเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning หมายถึง ประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูที่
จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning เชน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอรไทยเพื่อการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร ะ บ บ เป ด  (Thai-MOOC) ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  https://thaimooc.org/, 
http://mooc.thaicyberu.go.th/ และ www.thaicyberu.go.th หรือกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อในรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิ E-learning Mobile Application 
วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนนักเรียน/ผูเรียน/ผูฝกอบรมที่ไดรับการถายทอดความรู 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552-2565 (แผนคณบดี) 

21. จำนวนหลกัสูตร (รวมกบัภาค 
อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำ) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนหลักสูตรที่มีการดำเนินการจดัทำรวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศึกษาชั้นนำ 

22. จำนวนโครงการอบรมหลักสูตร        
AUN-QA 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
คำอธิบาย 

การจัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA ที่เกี่ยวกับการจัดทำ การพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร การ
บริหารจัดการและการดำเนินงานของหลักสูตร หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA ตลอดจน
ผลลัพทที่เกิดกับผูเรียน 
วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

23. จำนวนอาจารยที่ผานการอบรมเปน           

ผูประเมิน AUN-QA (หามซ้ำหนา) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA หมายถึง อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้

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

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

Assessors Training (Tier 2) 

2) ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) : อาจารยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผู

ประเมินของ ทปอ. 

3) ที่มหาวิทยาลัยจัด โดยใชทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ. : อาจารยที่เขาอบรมครบทุก

กิจกรรม และสงงานครบ ตลอดจนคุณภาพของงานผานตามเกณฑที่วิทยากรกำหนด  

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (โดยไมซ้ำคนเดิม) 

24. จำนวนหลกัสูตรที่เขารับการประเมิน

ตามระบบ AUN-QA 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ AUN-QA 

25. จำนวนหลกัสูตรนานาชาติ ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

หลักสูตรนานาชาต ิหมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปดโอกาสใหใชภาษาเปนสื่อ

ในการเรียนการสอนไดทุกภาษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติ เขาศึกษาได 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนหลักสูตรที่เปนหลักสูตรนานาชาต ิ

26. จำนวนโครงการพัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษ 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา เชน จัด

อบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษกอนสำเร็จการศึกษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารยตางประเทศ, กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เปนตน 

แหลงเรยีนรูที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรใหกับนกัศึกษา เชน จัดหา

โปรแกรมการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อบริการนักศึกษาผานระบบเครือขาย, จัดทำสื่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรทางเสียงตามสายและระบบอินเตอรเน็ต, พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลน

เปนภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรูแบบ active learning หรือเรียนตามอัธยาศัย  

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 

27. จำนวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

กิจกรรม เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนศิษยเกา ที่คณะ

จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขายของงานกิจกรรมนักศึกษา เปนการสรางความ

เชื่อมโยงระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกา แลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ปจจุบัน 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบัน 

28. รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุน         

ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม 

สัมมนา และรวมกิจกรรมเพิ่มความสุข 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

พัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ วิจัย หรือดานอื่น ๆ ไปศึกษา 

ดูงาน ทัศนศึกษา เปนตน 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

 

 

100 
จำนวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนประจำทั้งหมด  

29. รอยละของงบประมาณที่ใชในการ

พัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของ

นักศึกษาตอเงินรายได 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

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

ขอมูล ขาวสาร ความรู และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มีรูปแบบ

แตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครู/บุคลากรทางการศึกษาเปนผูสอน หรือศูนยกลางการเรียนรู 

สนับสนุนหรือทำใหเกิดการเรียนรูโดยมีเวลาเรียนที่ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการและความพรอมของ

ผูเรียน แหลงเรียนรูอาจเปนไปไดทั้งสิ่งที่เปนธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เปนไดทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต 

และไมมีชีวิต และแหลงเรียนรูอาจอยูในหรอืนอกหองเรียน หรือแมแตนอกมหาวิทยาลัยก็ได 

การจัดทำแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาเพิ่มขึ้นหรือเปนแหลงใหมจากที่เคยมีมาแตเดิม เนนการเปน

แหลงที่รวมขององคความรูหลากหลาย พรอมที่จะใหผูเรียนเขาไปศึกษาคนควาดวยกระบวนการจัดการ

เรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึง Co-Learning 

Space หรือ Co-Working Space 

วิธีการคำนวณ 

งบประมาณที่นำมาใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษา  

 

 

100 
งบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานรับจรงิ  

30. ระดับประเมินความพึงพอใจเฉลีย่                       

(ผลสำรวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอ

คุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ 

(คะแนนเต็ม 5) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

วิธีการคำนวณ 

นับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5 

31. กระบวนการดำเนินงานที่ไดรับการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดขีึ้น 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนกระบวนการดำเนินงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพดีขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2   ยกระดบังานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและใชประโยชนองคความรู บูรณา

การศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สูเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

วัตถปุระสงคเชิงกลยทุธที ่2  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมอืเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยาง

ยั่งยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2564-2579 

32. จำนวนของการยื่นจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา (Intellectual property (IP)) 

ลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ 

ชวงเวลา   ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

คำนิยาม 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง  ผลงานที่เกี่ยวกับงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม 

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียง แพรภาพ หรืองานอื่นใดใน

แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางผลงานไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธี

หรือรูปแบบอยางใด ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวย

สิทธิบัตร รวมทั้งผลงานอันเปนทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น ๆ  ซึ่งเปน

ผลงานของผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แบงเปน 2 ประเภท 

1. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม แบงเปน 8 ประเภท ไดแก  

(1)  สิทธิบัตร (2)  อนุสิทธิบัตร 

(3)  เครื่องหมายการคา (4)  ความลับทางการคา 

(5)  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (6)  แบบผังภูมิของวงจรรวม 

(7)  คุมครองพันธุพืช (8)  ภูมิปญญาทองถิ่น 

2. ลิขสิทธิ ์
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร  

และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนตามขอกำหนดของกรมทรัพยสินทางปญญาในปปฏิทิน

นั้น ๆ 

33. จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพร

(publication) ที่มี impact factor, 

citation สูง โดยนับจากจำนวนผลงานวิจัย

ที่เปนเลิศดานวิชาการ (จำนวนผลงานวจิัยที่

ตีพิมพใน (Q1-Q2)ที่ปรากฏในฐานขอมลู 

Scopus ทั้งหมด 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) 

คำอธิบาย  

ผลงานทางวิจัยเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมี

การพัฒนา สรางองคความรูอยางสรางสรรค มีความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ) ในปปฏิทิน พ.ศ. 2565 

ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏ

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจเปนบทความ

ฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรือเปนบทคัดยอ (Abstract) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  

ฐานขอมูลสากลที่นำมาใชในตัวชี้วัดนี้ ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือฐานขอมูล ISI Web of 

Science  

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในปปฏิทิน

พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ที่ตีพิมพใน (Q1-Q2) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus ทั้งหมด  

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

34. จำนวนคณะที่เขารวมคลัสเตอรวิจยัที่

สอดคลองกับแนวทางมหาวิทยาลัย 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

คลัสเตอรการวิจัยขามศาสตร ใหสอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับ SDGs (s) เนนการสราง

คุณคา (Value & Impact) ใหกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยสำนักงานบริหาร

งานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะที่เขารวมคลัสเตอรวิจัยที่สอดคลองกับแนวทางมหาวิทยาลัย 

35. รอยละของโครงการที่สามารถประเมิน

คาผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพ

ชีวิต ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)/ 

ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม(SROI)/ 

คุณคาของผูใชผลงานวิจัย (SRL/TRL) ของ

โครงการวิจัย  

(เลือกอยางนอย 1 หนวยนับ) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) หมายถึง ผลตอบแทนการลงทุน 

คำนวณตอหนวยวาเกิดผลตอบแทนเทาไร ชวยในการประเมินวาการลงทุนนั้น ๆ มี “ความคุมคา” หรือไม 

สูตรคำนวน  

ROI (%)  = 
ผลตอบแทนจากการลงทุน � ตนทนุในการลงทุน 

ตนทุนในการลงทุน
 x 100 

ยกตัวอยางการคำนวณ เกษตรกรลงทุนไป 1,000,000 บาท มีรายได เพิ่มขึ้น 2,000,000 บาท 

หลังจากที่ผานไป 1 ป ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ของเกษตรกร จึงเทากับ  
�,���,���  � �,���,��� 

�,���,���
 × 100 = 100% 

หรือหมายความวาการลงทุนทุก 1 บาท จะสรางผลตอบแทนจำนวน 1 เทา1 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) หมายถึง การ

นำผลลัพธทางสังคม (Social Impact) ในดานตาง ๆ ที่กิจการสราง  มาคำนวณหา “มูลคาเงินเทียบเทา” 

(Monetized Value) แลวเปรียบเทียบกับมูลคาทางการเงินของตนทุนที่ใชไปในการดำเนินกิจการ เพื่อดูวา

กิจการสรางผลลัพธทางสังคมคิดเปนมูลคาประมาณเทาไร ตอเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป (สฤณี อาชวานันทกุล 

และภัทราพร แยมละออ, 2560) 
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SROI เปนการประเมินที่ครอบคลุมมูลคาทางสังคมทั้งผลลัพธที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เปนวิธีการ

วัดมูลคาทางเศรษฐกิจของผลประโยชนทางสังคมดวยการนำผลตอบแทนดานสังคมในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเปน               

ตัวแปรเชิงคุณภาพที่องคกรไดสรางขึ้นมาแปลงคาเปนตัวเงิน (monetized value) โดยใชการวัดตัวเงินแบบ

คิดลด (discounted monetized measurement) ของมูลคาทางสังคมที่องคกรไดสรางขึ้น และคำนวณหา

เปรียบเทียบกับมูลคาทางการเงินของตนทุนที่ใชไปในการดำเนินกิจการขององคกร เพื่อดูวากิจการสราง

ผลลัพธทางสังคมคิดเปนมูลคาเทาไรตอเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป เพื่อชวยในการประเมินวาการลงทุนนั้น ๆ  

มีความคุมคาหรือไม (โชติกา ภาษีผล, 2560) 

สูตรการคำนวณ  

SROI  = 
มูลคาผลประโยชนทั้งหมด�มูลคาตนทุนจากการลงทุน

มูลลคาตนทุนจากการลงทุน
  

ตัวอยางการคำนวณ  SROI = 5:1 หมายความวาเงิน 1 บาท ที่ลงทุนไปในโครงการสามารถสรางผลตอบแทน

ทางสังคมคิดเปนมูลคา 5 บาท 

หรือ  (สฤณ,ี 2560)  

SROI  = 
มูลคาปจจุบันทั้งหมด

มูลลคาการลงทุนรวม
  

 

มูลคาปจจุบัน  = 
มูลคาผลลัพธป �

(���)
+

มูลคาผลลัพธป �

(���)� +
มูลคาผลลัพธป �

(���)�  

การประเมินระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  หมายถึง 

การประเมินระดับความพรอมเชิงเทคโนโลยีของผลงานวิจัยระหวางแหลงทุนวิจัยกับนักวิจัย ตั้งแตการ

กำหนดเปาหมายของโครงการวิจัยและผลผลิตที่โครงการวิจัยจะสงมอบเมื่อปดโครงการ  โดย สวทช. ได

พัฒนาคำจำกัดความ TRL 9 ระดับของ สวทช. โดยประยุกตใชคำจำกัดความ TRL ของศูนยทดลองแหงชาติ

ซานเดีย (Sandia National Laboratories) สหรัฐอเมริกา ดังนี้  

TRL 1 ระดับงานวิจัยพื้นฐาน (Scientific Research) งานวิจัยพื้นฐาน การวิจัยดำเนินการเพื่อคนหา 

หลักการหรือองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร  

TRL 2 ระดับงานวิจัยประยุกต (Applied Research) การวิจัยเพื่อการนำไปประยุกตใชมีการระบุ 

เกี่ยวกับการนำแนวคิดของเทคโนโลยี และ/ หรือ วิธีการนำผลลัพธของเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชงานใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง  

TRL 3 ระดับการพิสูจนแนวคิดของ เทคโนโลยี (Proof of Concept) พิสูจนแลววาสามารถทำงานได

หรือมีการ พิสูจนเกี่ยวกับการวิเคราะห หรือกระบวนการ ทดลองในการทำงานของเทคโนโลย ี 

TRL 4 ระดับเทคโนโลยีมีความเที่ยงตรง (Validation) องคประกอบระบบยอยของเทคโนโลยีมีการ 

ทดสอบความเที่ยงตรงในหองปฏิบัติการ  

TRL 5 ระดับเทคโนโลยีเพื่อการใชงาน (Application) ระบบทั้งหมด/ระบบยอย/องคประกอบของ 

เทคโนโลยี มีการทดสอบความเที่ยงตรง ภายใต สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการใชงาน  

TRL 6 ระดับตนแบบหองปฏิบัติการ (Lab Test Prototype) ระบบทั้งหมด/ระบบยอย หรือ ตนแบบ 

เทคโนโลยีมีการสาธิตการใชงานมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด ในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดตั้งแตตน

จนจบ  

TRL 7 ระดับทดสอบกับ Lead User (Lead User Test) ระบบตนแบบของเทคโนโลยีมีการสาธิต

การใช งานที่มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด ใน สภาพแวดลอมที่จะตองมีการใชงาน  

TRL 8 ระดับการผลิตตนแบบ (Pilot Production) ระบบของเทคโนโลยีมีความสมบูรณ และผาน 

การทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยี ใน สภาพแวดลอมแทจริง  

TRL 9 ระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production) พิสูจนไดในการใชงานไดหรือการผลิต 

ระบบ ของเทคโนโลยีทั้งหมดผานการสาธิต และการ ทดสอบในสภาพแวดลอมการทำงานจริง 
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วิธีการคำนวณ 

จำนวนโครงการที่สามารถประเมินคาผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมและ 

คุณภาพชีวิต ผลตอบแทนการลงทุน 

 

 
 

 

 

 

100 
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด  

36. จำนวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่มี

การดำเนินโครงการรวมกับ partner และ 

มหาวิทยาลัย และมกีารดำเนินโครงการ/

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

ชวงเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำนิยาม 

ความรวมมือ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา สวนงาน หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไดมี

การทำโครงการความรวมมือกับองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหนวยงานตาง ๆ อันกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการหรือการวิจัย โดยอาศัยความรูและความสามารถทางวิชาการตามภารกิจของ

หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีการลงนาม MOU ที่มี

การลงนามความรวมมือรวมกันทั้ง 2 ฝายหรือมีการทำสัญญา หรือขอตกลงที่จะรวมมือทำวิจัยหรือพัฒนา

โครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค จัดโครงการการบริการวิชาการ หรือโครงการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการในการแกปญหาสังคมและชุมชนหรือการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร/คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เปนเจาของโครงการหรือสวนใดสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรค โครงการการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดังกลาว เพื่อแกปญหาสังคมและ

ชุมชน 

ชุมชน สังคม หรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับประโยชน หมายถึง ชุมชน องคกร ทองถิ่น วิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) หรืออื่น ๆ ที่มีการนำงานวิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยไปใชกอใหเกิดประโยชนดานในดานหนึ่งเพื่อแกปญหาสังคม

และชุมชนนั้น ๆ   

แพลทฟอรมการวิจัยตอบโจทยประเทศ ในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของ

ประเทศ (แผน ววน.) ไดแก 

1. การสรางคนและองคความรู  

2. การวิจัยเชิงยุทธศาสตรและการยกระดับขีดความสามารถ  

3. การวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก 

4. การวิจัยในประเด็นทาทายและเตรียมการสูอนาคต  

การใชประโยชนจากงานวิจัย หมายถึง การนำงานไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีหลักฐานการ

นำงานวิจัยไปใชประโยชน เชน รูปถาย หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความตองการหรือเอกสารที่แสดงไดวามี

การนำผลงานวิจัยไปใชจริง  การใชประโยชนงานวิจัยสามารถจำแนกได 4 มิติ  ไดแก การใชประโยชนเชิง

วิชาการ การใชประโยชนเชิงนโยบาย การใชประโยชนเชิงชุมชน/สังคม และการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

1) การใชประโยชนเชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอางอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ โดยไมนับการตีพิมพวารสารวิชาการ ไดรับหนังสือเรียนเชิญเปนวิทยากรเพื่อใหความรูใน

กรอบของผลงานวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ โดยการอางอิงผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่มีคุณคาหรือเปนที่

ยอมรับในวงวิชาการ ยอมตองมีบุคคลหรือนักวิชาการอื่นนำผลงานไปอางอิง ซึ่งสามารถตรวจสอบไดในเชิง

ปริมาณดวยจำนวนและความถี่ในการอางอิง ดังนั้น การอางอิงจึงมี 4 ประเภท คือ 

(1)  การอางอิงในวารสารใน/หรือตางประเทศ (ตรวจสอบการอางอิงได) 

(2)  การนำไปอางอิงในการจัดทำหนังสือ หรือรายงานของหนวยงานระดับกรม 

(3)  การนำไปอางอิงของหนวยงานในระดับรัฐวิสาหกจิ  

(4)  การอางอิงโดยบริษัทมหาชน 

2) การใชประโยชนเชิงนโยบาย หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการนำขอมูลไปประกอบ 

การตัดสินใจในการบริหาร/กำหนดนโยบาย 

3) การใชประโยชนเชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการถายทอด

เทคโนโลยีที่ไดจากงานวิจัยในชุมชน/ทองถิ่น ไดรับหนังสือเรียนเชิญใหความรูจากชุมชน/องคกร/หนวยงาน

ในพื้นที่ตาง ๆ 
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4) การใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการเจรจาทางธุรกิจ ไมนับ

การยื่น/จดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

ที่มา : https://i4biz.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=34 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการดำเนินโครงการรวมกับ partner โดยมีการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

37. จำนวนคณะที่มี cooperative labs ที่
อยูใน Sharing resource 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย  

cooperative labs ที่อยูใน Sharing resource หมายถึง หองปฏิบัติการรวม สถานที่ที่มีพื้นที่ 
เครื่องมือและอุปกรณวิจัยใหนักวิจัยมาใชงาน ทำงานรวมกันไดโดยไมติดเง่ือนไขใด ๆ 
วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะที่มี cooperative labs ที่อยูใน Sharing resource 

38. รอยละบุคลากรที่เขารวมอบรม KM 
ดานการวจิัยแบบบูรณาการภายใน
มหาวิทยาลัย 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิธีการคำนวณ 

จำนวนบุคลากรที่เขารวมอบรม KM ดานการวิจยัแบบบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย  
 

 

100 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด  

39. รอยละนักวิจัยรุนใหมที่เขารวมโครงการ
กับสำนักงานบรหิารการวิจยั นวัตกรรมและ
การสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(จากนักวิจยัรุนใหมของคณะทั้งหมด) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำอธิบาย  

ผูจัดการงานวิจัย (Research Manager) หมายถึง บุคคลที่เปนกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการ
งานวิจัย ตั้งแตกอนเริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อผลักดันใหงานวิจัยดำเนินการไดสำเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ อยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการทํางานวิจัย ตามความตองการของ
แหลงทุนวิจัย  ผูจัดการงานวิจัยตองทำงานรวมกับหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัย ตั้งแตการพัฒนาประเด็น
วิจัยรวมกัน การเชื่อมโยงนักวิจัยที่มีความรูความสามารถมาทำงานรวมกัน จัดการทรัพยากรที่มีอยูใหนักวิจัย
สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลเต็มศักยภาพ การติดตามผลโครงการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย 
วิเคราะห สังเคราะห ตอยอดโครงการ เพื่อผลักดันใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใช 
วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนนักวิจัยรุนใหมที่ เขารวมโครงการกับสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร 

40. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา (Intellectual property (IP))  
(รายงานผลทั้ งขอยืนและได รับการขึ้ น
ทะเบียนแลว) 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย  

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน 
หรือสรางสรรคของมนุษย ซึ่งเนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชำนาญ โดยไมคำนึงถึงชนิดของการ
สรางสรรคหรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสินทางปญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได เชน 
สินคาตาง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เปนตน 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และ 
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ผลิตงานประเภทลิขสิทธเปนจำนวนมาก แตการ
พัฒนาหรือตอยอดดานอุตสาหกรรมจำเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธิบัตร (Patent) โดย
จะมีประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ  อนุสิทธิบัตร  และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

ความหมายของตัวชี้วัดนี้จึงหมายถึงสิทธิบัตร (Patent) ไมวาจะเปนสิทธิบัตรการประดิษฐ  
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ที่ขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตามขอกำหนดของ
กรมทรัพยสินทางปญญาในปปฏิทิน พ.ศ. 2564   
วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร  
และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนตามขอกำหนดของกรมทรัพยสินทางปญญาในปปฏิทิน
พ.ศ. 2564  
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41. จำนวนอาจารย/นักวิจยัไดรับรางวัลที่มี

ชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย 

รางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ หมายถึง รางวัลที่มอบใหบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยเปนรางวัลที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

ระดับชาต ิหมายถึง การไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

ระดับนานาชาต ิหมายถึง การไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนอาจารย/นักวิจัยไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาต ิ

42. จำนวนโครงการวิจัยสรางสรรคและ

นวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน/สามารถสราง

มูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิตและ

บริการและภาคธุรกจิ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

โครงการวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน/สามารถสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับ

ภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ โดยมีรายละเอียดังนี ้  

1. การใชประโยชนเชิงนโยบาย  การนำความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกำหนดนโยบาย ซึ่ง

นโยบายหมายถึง หลักการ แนวทาง กลยุทธ ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค อาจเปนนโยบาย

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น หรือระดับหนวยงาน นโยบายที่ดีจะตองประกอบดวย 

วัตถุประสงค แนวทาง และกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหาและความตองการการใช

ประโยชนดานนโยบายจะรวมทั้งการนำองคความรูไปสังเคราะหเปนนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย 

(policy options) แลวนำนโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชน  

2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ  การดำเนินงานเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใชในวงกวาง

เพื่อประโยชนของสังคม และประชาชนทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ 

และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหม พันธุพืช พันธุสัตว ไปสู

การผลิตในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ การแปรรูป การสรางตราสินคา การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดตนทุนการผลิต การสรางอาชีพ และทางเลือกใหกับ

ผูประกอบการ เกษตรกรหรือผูประกอบอาชีพอื่น ๆ  

4. การใชประโยชนดานวิชาการ  การนำองคความรูจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียน ไปเปนประโยชนดานวิชาการ 

การเรียนรู การเรียน การสอน ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปวิจัย     

ตอยอด หรือการนำไปสู product และ process ไปใชในการเสริมสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยี  

5. การใชประโยชนดานชุมชนและพื้นที่  การนำกระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง        

การเสริมพลัง อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชน   

การขยายผลตอชุมชน ทองถิ่น และสังคมอื่น  

6. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  เปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ  

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นำไปใชประโยชนในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษา   

และประเมินไว 

นิยามของการคำนวณมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจ หมายถึง  

1. รายไดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1) คาธรรมเนียม = การอนุญาตใหใชสิทธิในงานวิจัยตาง ๆ เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

เปนตน 

2) รายไดจากการใหบริการดานการวิจัยและพัฒนา = รายไดจากการรับจาง/การรวมวิจัยและ

พัฒนา การใหคำปรึกษา การฝกอบรมเพื่อถายทอดความรู การรับจางผลิต และการใหบริการตาง ๆ                        

ที่เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการอนุญาตใหใชสิทธิในงานวิจัย 
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2. มูลคาเพิ่มของผูรับบริการ 

1) การลดตนทุน = ตนทุนที่ลดลงของผูรับบริการ/บริษัทเอกชน ซึ่งเปนผลจากการวิจัยและ

พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีจากหนวยงานของ อว. เชน กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัด

พลังงาน ประหยัดเวลา ประหยัดวัตถุดิบ ลดการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ คาจางแรงงานลดลง และลด

การสูญเสียจากการผลิต เปนตน 

2) กำไรเพิ่มขึ้น = กำไรที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการ/บริษัทเอกชน เฉพาะสวนที่ไดมาจากการรับการ

วิจัยและพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีจากหนวยงานของ อว. (หากจะรายงานดวยยอดขายที่เพิ่มขึ้น ควรหักลบ

ดวยตนทุนการผลิตที่ใชไปดวย เพราะบางผลงานวิจัยทำใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นหาก

รายงานกำไรที่เพิ่มขึ้นจึงจะเปนการรายงานดวยมูลคาเพิ่มอยางแทจริง) 

3) การประหยัดเงินตราตางประเทศ = การลดมูลคาการนำเขาอันเปนผลมาจากการวิจัยและ

พัฒนา ในกรณีที่การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีมีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา 

การประหยัดเงินตรา

ตางประเทศ 
= 

(จำนวนหนวยสินคาที่นำเขาตอป x ราคาสินคานำเขา) – 

(จำนวนวัตถุดิบนำเขาเพื่อผลิตสินคาทดแทน x ราคาวัตถุดิบนำเขา) 

4) การปองกันการสูญเสียภาพลักษณและความเชื่อมั่นในสินคา 

3. มูลคาเพิ่มจากการลงทุน 

1)  การจางงานเพิ่ม = การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการจางงานอันเปนผลมาจากการวิจัย พัฒนา

และถายทอดเทคโนโลยี โดยนับเฉพาะกรณีที่มีการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการฝกอบรมเสริมสราง

อาชีพ และการจางงานที่เกิดจากการเกิดธุรกิจใหมหรือสรางผลิตภัณฑใหม 

การจางงานเพิ่ม = 

จำนวนคน x คาจางที่ไดรับเพิ่มขึ้นตามสัดสวนที่เปนผลมาจากการ

วิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี หรือ  

จำนวนคนที่จางเพิ่มขึ้นอันเปนผลจากการวิจัยและพัฒนา x คาจาง  

    (ทั้งนี้ แลวแตกรณี) 

2) การลงทุนเพิ่ม = การลงทุนในสินคาทุน เชน ซื้อวัตถุดิบ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและ

อุปกรณ เพื่อรับการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปทำการขยายการผลิตและปรับปรุง

การผลิต 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนโครงการวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชน / สามารถสรางมูลคาเชิง

พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ 

43. จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชน/

ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

จำนวนบทความหรือผลงานวิจัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

หรือหนวยงานเครือขายอื่น ๆ ที่หนวยงานในสังกัด อว. มีสวนรวม ซึ่ง     

1. ไดรับการตีพิมพในวารสารวชิาการทั้งในประเทศและตางประเทศ    

2. ไดรับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับประเทศและตางประเทศที่มีกรรมการ

พิจารณา (Paper Review/Peer Review/Journal/Proceeding Paper ที่ มี  Referee) รวมถึ ง Invited 

paper  ทั้งนี้ ไมนับรวมบทคัดยอ      

2.1 Paper review หมายถึง บทความวิชาการ    

 2.2 Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวชิาการ (Scholarly Journals) ที่ใหมีคณะ

ผูเชี่ยวชาญ สำหรับแตละสาขา เปนผูพิจารณาตรวจสอบ อานบทความ และตัดสินวา บทความดังกลาว เปน

ที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุงแกไข (revised) กอนรับรองใหลง

พิมพในวารสารนั้นได ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันวา ผลงานวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผานการตรวจสอบจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อ

ทำใหวารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกวา Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และไดรับ

ความเชื่อถือในสาขาวิชานั้น ๆ  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  | 57 

 
ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

2.3 Journals  หมายถึง วารสารวิชาการจัดเปนสิ่งพิมพที่มีกำหนดออกที่แนนอนและตอเนื่อง 

โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู เชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ ขนาดสวนใหญประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพซึ่ง

เปนสิ่งพิมพตอเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูอานดวยภาพและส ี  

2.4 Proceedings paper หมายถึงชุดเอกสารที่ตีพิมพที่ใชประกอบในการประชุมหรือการ

สัมมนา ซึ่งจะอยูในรูปของหนังสือ หรือบางครั้งเปน ซีดี หรือ ดีวีดี ซึ่งรายงานการประชุมมักจะเผยแพร

หลังจากการสัมมนาจบสิ้นลง        

2.5 Invited paper หมายถึง วารสารที่จัดงานประชุมวิชาการ ถาเคยสงผลงานไปแลวไดรับการ

ตอบรับและไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการนั้น ๆ แลว ถานาสนใจจะไดรับการเชิญ (invite) ใหเขียนเพิ่ม 

ลงในวารสารนั้น ๆ ตอไป  

นวัตกรรม คือ สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิด สรางสรรค ที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ

สังคม (สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ)  

นวัตกรรม คือ การกระทำหรือสิ่งที่ทำขึน้ใหม หรือแปลกจากเดิมซึ่ง อาจจะเปนความคิด วธิีการ หรือ

อุปกรณ เปนตน (สำนกังานราชบัณฑิตยสภา) 

นวัตกรรมภาครัฐ เปนแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม ๆ ในการจัดการ องคกร (Organization 

Development) การดําเนินงาน (Work Process) และการใหบริการ (Service Delivery) อันเปนผลมาจาก 

การสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือประยุกตใชองคความรู และ แนวปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ (ศูนยนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ระบบ ราชการไทย) 

โดยความหมาย นวัตกรรมขางตน สามามารถสรุปมิติสำคัญของนวัตกรรม ประกอบไปดวย               

3 ประเด็นหลัก คือ  

1. มีความใหม  (Newness) หมายถึ ง 

เปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับวามีความใหม 

โดยคุณ ลั กษณ ะ สำคัญ อย า งห นึ่ ง

พิจารณาจากการที่เปนสิ่งใหมโดยแท 

หรือเปนสิ่งใหมที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจ 

แสดงได ในลักษณ ะของผลิตภัณ ฑ  

บริการ หรือกระบวนการ  

2. มี ป ร ะ โ ย ช น ใน เชิ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ 

(Economic Benefits) หมายถึง เปนสิ่ง

ที่ใหประโยชนในเชิง เศรษฐกิจ หรือการ

สรางความสำเร็จในเชิงพาณิชยหรือ

สามารถทำใหเกิดมูลคาที่เพิ่มขึ้นไดจาก การพัฒนาสิ่งใหมนั้น ซึ่งผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัด

ไดเปนตัวเงินโดยตรง หรือไม เปนตัวเงินโดยตรงก็ได  

3. มีการใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea) หมายถึง สิ่งใด ที่

จะถือเปนนวัตกรรมไดนั้น จะตองเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรค เปนฐานของ การพัฒนาให

เกิดขึ้นใหม ไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบ การทำซ้ำ เปนตน 

การสามารถแกไขปญหาของชุมชน/ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ใน

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือหนวยงานเครือขายอื่น ๆ ที่หนวยงานใน

สังกัด อว. มีสวนรวมพัฒนา  สามารถนำองคความรู/นวัตกรรมไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก 

1. การใชประโยชนเชิงนโยบาย  การนำความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบาย

หมายถึง หลักการ แนวทาง กลยุทธ ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค อาจเปนนโยบาย

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น หรือระดับหนวยงาน นโยบายที่ดีจะตองประกอบดวย 
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วัตถุประสงค แนวทาง และกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหาและความตองการการใช

ประโยชนดานนโยบายจะรวมทั้งการนำองคความรูไปสังเคราะหเปนนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย 

(policy options) แลวนำนโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชน  

2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ  การดำเนินงานเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใชในวงกวาง

เพื่อประโยชนของสังคม และประชาชนทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ 

และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหม พันธุพืช พันธุสัตว ไปสู

การผลิตในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ การแปรรูป การสรางตราสินคา การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดตนทุนการผลิต การสรางอาชีพ และทางเลือกใหกับ

ผูประกอบการ เกษตรกรหรือผูประกอบอาชีพอื่น ๆ  

4. การใชประโยชนดานวิชาการ  การนำองคความรูจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียน ไปเปนประโยชนดานวิชาการ 

การเรียนรู การเรียน การสอน ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปวิจัย     

ตอยอด หรือการนำไปสู product และ process ไปใชในการเสริมสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยี  

5. การใชประโยชนดานชุมชนและพื้นที่   การนำกระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง        

การเสริมพลัง อันเปนผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ ไปใชใหเกิดประโยชน   

การขยายผลตอชุมชน ทองถิ่น และสังคมอื่น  

6. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค เปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  

กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นำไปใชประโยชนในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษา   

และประเมินไว 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

44. จำน วน โครงก ารที่ ไป ร วม วิ จั ยกั บ

อุตสาหกรรม 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการวิจยัที่มีการดำเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 

45. จำนวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI  

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย 

ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎ

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจเปนบทความ

ฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรือบทคัดยอ (Abstract) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ 

ISI 

ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ ฐานขอมูล ISI Web of Science  

 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ซึ่งนับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับ

จากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

46. จำนวนทีมวิจัยบูรณาการตอป ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนทีมวิจยับูรณาการ 

47. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย วิธีการคำนวณ 

จำนวนเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2564 
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หมายเหตุ นับจำนวนเงินทุนวิจัยฯ ที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณนั้น ๆ ไมใชจำนวนเงินที่

เบิกจายจริง 

48. จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

(รวม proceeding หรือบทคัดยอ) 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย 

ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎ

ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจเปนบทความ

ฉบับสมบูรณ (Full Paper) หรือบทคัดยอ (Abstract) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ 

ISI 

ฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ ฐานขอมูล ISI Web of Science 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI    

49. จำนวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ        

ในรอบ 5 ป 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย ซึ่ง

เนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชำนาญ โดยไมคำนึงถึงชนิดของการสรางสรรค หรือวิธีในการแสดงออก 

อาจแสดงออกในรูปของสิ่งที่จับตองได เชน สินคาตาง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิด

ในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์ การพัฒนาตอยอด

ดานอุตสาหกรรมจำเปนตองมีทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก สิทธิบัตร  

สิทธิบัตร (Patent) หมายรวมถึง สิทธิบัตรการประดิษฐ อนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑผลรวมของจำนวนการยื่นขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา สิทธิบัตรการประดิษฐ         

อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนสิทธิบัตร สิทธบิัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) นับรวมการยื่นขอจดดวย 

50. จำนวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกบั

ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน เพื่อ

ขอรับทุนวิจยัจากแหลงทุนภายนอก 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการวิจยัที่มีการดำเนินการรวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกจิ และชุมชน 

51. จำนวนโครงการเชิญแหลงทุนมาให

ขอมูล 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการที่เชิญแหลงทุนตาง ๆ มาใหขอมูล 

52. จำนวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการ

จัดทำโครงราง 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจัดทำโครงรางจากทุกแหลงเงิน 

53. จำนวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่

ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus 

คำอธิบาย 

การอางอิง (Citation) หมายถึง จำนวนครั้งที่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐานขอมูล Scopus ถูกอางอิง 

โดยผลงานวิจัยฉบับอื่น ๆ ที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง เปนผลงานที่ผูแตงมีสังกัดอยูในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไมจำกัดปปฏิทิน 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนครั้งการถกูอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus ในปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

(ค.ศ. 2021)  

54. จำนวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการ

ความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวาง

มหาวิทยาลัย 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการวิจยัที่มีการบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

วัตถุประสงคเชิงกลยทุธที ่3  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมอืเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยาง

ยั่งยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2564-2579 

55. จำนวนผูประกอบการใหม/

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม/วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการพฒันา

และยกระดบัความสามารถในการแขงขนั ที่

มีรายไดเพิ่มขึ้น/สามารถนำองคความรูจาก

การพัฒนาไปเพิ่มคุณคา /มูลคาของสินคา/

บริการของตนเอง 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

1.  ผูประกอบการ SMEs หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกิจการผลิตสินคา กิจการ

ใหบริการ และกิจการคาสงและคาปลีก 

1.1 กิจการผลิตสินคา หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เปนลักษณะของการประกอบการ

อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เปนสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑ

ชนิดใหมดวยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ โดยไมคำนึงวางานนั้นทำโดยเครื่องจักรหรือดวยมือ ทั้งนี้กิจการ

ผลิตสินคาในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยางงายที่มีลักษณะเปนการอุตสาหกรรม การผลิตที่มี

ลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย 

1.2 กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนสง 

การกอสรางและอสังหาริมทรัพย การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่ม

ของภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่งบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ การใหบริการสวนบุคคล 

บริการในครัวเรือน บริการที่ใหกับธุรกิจ การซอมแซมทุกชนิด และการทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

การทองเที่ยว 

1.3 กิจการคาสงและคาปลีก  หมายถึง การใหบริการเกี่ยวกับการคา โดยที่การคาสงหมายถึง 

การขายสินคาใหมและสินคาใชแลวใหแก ผูคาปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูใช

ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก หมายถึง การขายโดยไมมีการ

เปลี่ยนรูปสินคาทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใชประโยชน

เฉพาะสวนบุคคลในครัวเรือน การคาในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเปนนายหนาหรือตัวแทนการซื้อขาย 

สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณผูบริโภค 

2. ผูประกอบการใหม หมายถึง ผูประกอบการ SMEs กลุม Start – up ที่มีการใชเทคโนโลยีและ

สรางนวัตกรรม โดยมีการเติบโตของธุรกิจอยางกาวกระโดด 

3. นับจำนวนผูประกอบการ SMEs/Startup ที่ไดรับการพัฒนา ไดแก 

3.1 สงเสริม SMEs/Startup เขาถึงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Frugal Innovation) 

3.2 พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ (Process 

Upgrading) 

3.3 สนับสนุน SMEs/Startup นำ ICT มาใชในการประกอบธุรกิจ 

3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ /เพิ่มมูลคาใหแกสินคาและบริการ (Product Upgrading) 

3.5 สงเสริมสินคาและบริการของ SMEs/Startup ใหไดคุณภาพมาตรฐาน 

3.6 สงเสริมใหเกิดการสรางรูปแบบธุรกิจใหม (New Business Model) ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อ

ยกระดับความสามารถในการแขงขัน 

3.7 สนับสนุน ให  SMEs/Startup ทำวิจั ยและพัฒ นาเอง เพื่ อแกปญ หา core process 

technology 

3.8 สนับสนุนให SMEs/Startup มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถดาน วทน. และสรางนวัตกรรมใหมได 

3.9 ฝกอบรมพัฒนา SMEs/Startup ใหความรูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ที่มี

รายไดเพิ่มขึ้น/สามารถนำองคความรูจากการพัฒนาไปเพิ่มคุณคา /มูลคาของสินคา/บริการของตนเอง 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนผูประกอบการใหม/ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม/วิสาหกิจชุมชนที่

ไดรับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขงขัน ที่มีรายไดเพิ่มขึ้น/สามารถนำองคความรูจากการ

พัฒนาไปเพิ่มคุณคา /มูลคาของสินคา/บริการของตนเอง 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

56. จำนวนผลงาน/สินคา/บริการ/ชิ้นงาน 

ที่ใชประโยชนจากการลงทุนโครงสราง

พื้นฐานดาน ววน. ของประเทศอยางเปน

รูปธรรม (เชน การใชประโยชนจาก

ฐานขอมูล สทอภ. สซ. สดร. และ สทน.) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

1. ผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ครอบคลุมถึง 

1.1 ผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ เกิดจากการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการวิจัยหรือพัฒนา เกิดเปนผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1.2 ผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ เกิดจากการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการวิจัยหรือพัฒนา เกิดเปนผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดเขารวมในโครงการวิจัยหรือ

พัฒนากับหนวยงานอื่นๆ/ ภาคเอกชน/ผูประกอบ 

1.3 ผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ เกิดจากการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการวิจัยหรือพัฒนา เกิดเปนผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน อันเกิดจาก

การใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การลงทุนเพื่อสราง 

หรือ จัดซื้อเคร่ืองมือ/ อุปกรณ รวมถึงหองปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตรเขตเมืองนวัตกรรม เพื่อนำมาใชใน

งานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนผลงาน/ สินคา/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ใชประโยชนจากการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. 

ของประเทศอยางเปนรูปธรรม 

57. จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที ่อววน. เขาไป

ชวยพัฒนา 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

1. พิจารณาจากจำนวนชุมชน/ทองถิ่น ที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม เขาไปถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชวยใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน หรือเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม 

2. ชุมชน/ทองถิ่น หมายถึง กลุมคนในระดับหมูบานขึ้นไป และมีจำนวนลูกบาน หรือ จำนวนคนใน

กลุม 10 คนขึ้นไป  

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา 

58. จำนวนคณะที่มาเขารวมในคลัสเตอร 

บริการวิชาการแกสังคม 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

Cluster บริการวิชาการบูรณาการ หมายถึง คลัสเตอรการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยเชื่อมโยง

สอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับ SDGs (s) เนนการสรางคุณคา (Value & Impact) ใหกับสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยสำนักบริการวิชาการ  

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะที่มาเขารวมในคลัสเตอรที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

59. จำนวนโครงการบูรณาการที่อยูใน       

คลัสเตอรที่คณะเขารวม 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

โครงการบูรณาการที่อยูในคลัสเตอร หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่อยูในคลัสเตอรการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชื่อมโยงสอดคลองกับแหลงทุนและเชื่อมโยงกับ 

SDGs (s) เนนการสรางคุณคา (Value & Impact) ใหกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่มหาวิทยาลัย

กำหนดโดยสำนักบริการวิชาการ 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนโครงการบูรณาการที่อยูในคลัสเตอรที่คณะเขารวม 
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60. จำนวนบุคคลเขารับการอบรมฝกอบรม

การประเมินผล ROI หรือ SROI ของ

โครงการ (2 คน/คณะ) (จัดอบรม 2 รุน) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

การอบรมฝกอบรมการประเมินผล ROI หรือ SROI ตองเปนโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดเทานั้น 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนบุคคลเขารับการอบรมฝกอบรมการประเมินผล ROI หรือ SROI ของโครงการ 

61. รอยละของโครงการที่สามารถประเมิน 

ROI/SROI/คุณคาของงานบริการวิชาการ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

คำอธิบาย 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) หมายถึง ผลตอบแทนการลงทุน 

คำนวณตอหนวยวาเกิดผลตอบแทนเทาไร ชวยในการประเมินวาการลงทุนนั้น ๆ มี “ความคุมคา” หรือไม 

สูตรคำนวน  

ROI (%)  = 
ผลตอบแทนจากการลงทุน � ตนทนุในการลงทุน 

ตนทุนในการลงทุน
 x 100 

ตัวอยางการคำนวณ เกษตรกรลงทุนไป 1,000,000 บาท มีรายได เพิ่มขึ้น 2,000,000 บาท หลังจาก

ที่ผานไป 1 ป ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ของเกษตรกร จึงเทากับ  
�,���,���  � �,���,��� 

�,���,���
 × 100 = 100% 

หรือหมายความวาการลงทุนทุก 1 บาท จะสรางผลตอบแทนจำนวน 1 เทา1 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) หมายถึง การนำ

ผลลัพธทางสังคม (Social Impact) ในดานตาง ๆ ที่กิจการสราง  มาคำนวณหา “มูลคาเงินเทียบเทา” 

(Monetized Value) แลวเปรียบเทียบกับมูลคาทางการเงินของตนทุนที่ใชไปในการดำเนินกิจการ เพื่อดูวา

กิจการสรางผลลัพธทางสังคมคิดเปนมูลคาประมาณเทาไร ตอเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป (สฤณี อาชวานันทกุล 

และภัทราพร แยมละออ, 2560) 

SROI เปนการประเมินที่ครอบคลุมมูลคาทางสังคมทั้งผลลัพธที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เปนวิธีการ

วัดมูลคาทางเศรษฐกิจของผลประโยชนทางสังคมดวยการนำผลตอบแทนดานสังคมในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเปน              

ตัวแปรเชิงคุณภาพที่องคกรไดสรางขึ้นมาแปลงคาเปนตัวเงิน (monetized value) โดยใชการวัดตัวเงินแบบ

คิดลด (discounted monetized measurement) ของมูลคาทางสังคมที่องคกรไดสรางขึ้น และคำนวณหา

เปรียบเทียบกับมูลคาทางการเงินของตนทุนที่ใชไปในการดำเนินกิจการขององคกร เพื่อดูวากิจการสราง

ผลลัพธทางสังคมคิดเปนมูลคาเทาไรตอเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป เพื่อชวยในการประเมินวาการลงทุนนั้น ๆ               

มีความคุมคาหรือไม (โชติกา ภาษีผล, 2560) 

สูตรการคำนวณ  

SROI  = 
มูลคาผลประโยชนทั้งหมด�มูลคาตนทุนจากการลงทุน

มูลลคาตนทุนจากการลงทุน
  

ตัวอยางการคำนวณ  SROI = 5:1 หมายความวาเงิน 1 บาท ที่ลงทุนไปในโครงการสามารถสราง

ผลตอบแทนทางสังคมคิดเปนมูลคา 5 บาท 

หรือ  (สฤณ,ี 2560)  

SROI  = 
มูลคาปจจุบันทั้งหมด

มูลลคาการลงทุนรวม
  

 

มูลคาปจจุบัน  = 
มูลคาผลลัพธป �

(���)
+

มูลคาผลลัพธป �

(���)� +
มูลคาผลลัพธป �

(���)�  

มูลคาผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคณุภาพชีวิต สามารถคำนวณได ดังนี ้

1. ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก หมายถึง บุคคลหรือองคกรที่เกิด “การเปลี่ยนแปลง” อะไรสัก

อยางจากการดำเนินงานของโครงการเพื่อสังคมซึ่งอาจจะแตกตางกันไปในแตละกิจการ เชน คนในชุมชน 

พนักงาน ลูกคา อบต. จังหวัด เปนตน 
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1) รายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการ/สังคม/ชุมชน = นับเฉพาะผูที่มีสวนไดสวนเสียทางตรง 

โดยอาจสุมตัวอยางในชุมชนหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบ 

รายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
= 

รายไดสุทธิตอวันโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น x จำนวนวันตอป x 

จำนวน (คน) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

2) มูลคาของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น การเจ็บปวยลดนอยลง คำนวณไดจาก

การลดจำนวนการรักษาพยาบาล โดยการที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตองมีผลมาจากโครงการวิจัยและพฒันาเทานัน้ 

โดยสามารถบงชี้ไดชัดเจน และสมเหตุสมผล 

การลดคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล 
= 

การลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลตอป x  

จำนวน (คน) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) หนี้สินครัวเรือนลดลง (เฉพาะกรณีทีไ่มซ้ำซอนกับรายไดเพิ่ม) 

หนี้สินครัวเรือนลดลง = หนี้สินครัวเรือนที่ลดลง x จำนวน(คน) ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4) ลดคาใชจาย ประหยัด 

ลดคาใชจาย = ราคาสินคา x จำนวนครั้ง x ป 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียโดยออมตอโครงการวิจัยและพัฒนา เชน ชาวบาน

ในชุมชนอื่น ๆ /หนวยงานภาครัฐ/หนวยงานภาคเอกชน เปนตน 

1) ลดการจายสวัสดิการจากภาครัฐ = งบประมาณที่ตองนำมาพัฒนาชุมชน เฉลี่ยตอป 

2) อื่น ๆ 

คุณคาของโครงการ/กิจกรรมดานบริการวิชาการที่มีตอสังคม ชุมชน และประเทศ (ประเมินโดย

ผูรับบริการ) 

การใหบริการวิชาการ (สมศ., 2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานะที่

เปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทำหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดาน

วิชาการหรือการพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ 

การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนำ ความรู

และประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลตอการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้น การบริการวิชาการหมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น 

เพื่อพัฒนาชุมชนหรอืองคกรภายนอกและเมื่อดำเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตาง ๆ หรือทำใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม

ศักยภาพของตนเอง 

คุณคาของโครงการ/กิจกรรมดานบริการวิชาการที่มีตอสังคม ชุมชน และประเทศ แบงเปน               

3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 หมายถึง เกิดประโยชนเชิงวิชาการในระดับสถาบันและเกิดประโยชนโดยตรงตอนักศึกษา/

ผูเรียน/ผูรับบริการเปาหมาย ไดแก การเพิ่มประสบการณนอกหลักสูตรใหแกนักศึกษา/ผูเรียน/ผูรับบริการ 

ใหเกิดความรูและประสบการณในเรื่องตาง ๆ และสามารถนำความรูและประสบการณมาใชพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดาน

การใหบริการ หรือเปนงานวิจัย เอกสารหลักฐานประกอบ ไดแก เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 

ที่มาจากผลงานบริการวิชาการ ตํารา แบบเรียน เปนตน   

ระดับที่ 2 เกิดประโยชนในเชิงนโยบายแกชุมชน หรือพื้นที่เปาหมาย เชน ชุมชน/พื้นที่กลุมเปาหมาย

มีการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานบริการวิชาการ มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน/

หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน  และสามารถบูรณาการการใชประโยชนเชิงพาณิชย  

เชน การพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหการลดรอบการ ทํางาน ลดตนทุน หรือเกิดรายไดตามมา

ของ ใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลจากงานบริการวิชาการที่สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตาง ๆ 

และไดนําขอความรูนั้นไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน/พื้นที่เปาหมายใหดีขึ้น เปนตน   
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ระดับที่ 3  เกิดประโยชนในเชิงนโยบายแกประเทศ เชน กระทรวง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ

การกำหนดนโยบายในระดับประเทศ นำนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานบริการวิชาการ 

มาใชในกำหนดนโยบาย/เพื่อแกไขปญหาของสังคมและประเทศ เชน คุณภาพชีวิต สุขภาพ คานิยม              

จิตสาธารณะ  ผูดอยโอกาส ลดคววามเลื่อมล้ำ ผูสูงอายุ พลังงาน  สิ่งแวดลอม และโรคอุบัติใหม เปนตน 

โครงการศิลปวัฒนธรรม หมายถึง โครงการที่เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถี

ชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมี

แผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ

เลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 

คุณคาของโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มีตอสังคม ชุมชน และประเทศ แบงเปน                      

3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 หมายถึง เกิดประโยชนเชิงวิชาการในระดับสถาบันและเกิดประโยชนโดยตรงตอนักศึกษา/

ผูเรียน/ผูรับบริการเปาหมาย ไดแก การเพิ่มประสบการณนอกหลักสูตรใหแกนักศึกษา/ผูเรียน/ผูรับบริการ 

ใหเกิดความรูและประสบการณในเรื่องตางๆ และสามารถนำความรูและประสบการณมาใชพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดาน

การใหบริการ หรือเปนงานวิจัย เอกสารหลักฐานประกอบ ไดแก เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 

ที่มาจากผลงานบริการวิชาการ ตํารา แบบเรียน เปนตน  หรือการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอให

เกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข แกกลุมนักศึกษา/ผูเรียน/ผูรับบริการผูรับบริการเปาหมาย   

ระดับที่ 2 เกิดประโยชนในเชิงนโยบายแกชุมชน หรือพื้นที่เปาหมาย เชน ชุมชน/ พื้นที่กลุมเปาหมาย

มีการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมาจากการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใชใน

องคกร/คณะ/สถาบัน/หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน  และสามารถบูรณาการการใช

ประโยชนเชิงพาณิชย เชน การพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหการลดรอบการ ทํางาน ลดตนทุน 

หรือเกิดรายไดตามมาของ ใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน ผลจากงานบริการวิชาการที่สรางองคความรูแก

สาธารณชนในเรื่องตาง ๆ และไดนําขอความรูนั้นไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน/พื้นที่

เปาหมายใหดีขึ้น เปนตน   

ระดับที่ 3  เกิดประโยชนในเชิงนโยบายแกประเทศ เชน กระทรวง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ

การกำหนดนโยบายในระดับประเทศ นำนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เปนผลมาจากโครงการศิลปะและ

วัฒนธรรม มาใชในกำหนดนโยบาย/เพื่อแกไขปญหาของสังคมและประเทศ เชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ คานิยม จิตสาธารณะ เปนตน 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนโครงการที่สามารถประเมิน ROI/SROI/คุณคาของงานบริการวิชาการ  
 

 

100 
จำนวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด  

62. รอยละโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ที่ใชเครือขายพันธมิตรภายนอกในการ

ดำเนินการโครงการ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

เครือขายพันธมิตร หมายถึง หนวยงานภาครัฐ และเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนโครงการบรกิารที่ใชเครือขายพันธมิตรในการดำเนินการโครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 –  

จำนวนโครงการบรกิารที่ใชเครือขายพันธมิตรในการดำเนินการโครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

100 จำนวนโครงการบรกิารที่ใชเครือขายพันธมิตรในการดำเนินการโครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

63. รอยละจำนวนโครงการบริการวิชาการ

ที่มีการบูรณาการกับหนวยงานภายในของ

มหาวิทยาลัย 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลยั 
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วิธีการคำนวณ 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการที่มกีารบูรณาการกับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลยั  
 

 

100 
จำนวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด  

64. จำนวนบุคลากรของคณะที่เขาโครงการ 

KM show and share 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

โครงการ KM show and share  หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มีความโดดเดน โดยไดรับ

รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ มีการดำเนินการรวมกับเครือขายภายนอก  โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกให

เปนโครงการ KM show and share  เพื่อสงเสริมใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดำเนินโครงการใน

ลักษณะดังกลาวใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนบุคลากรที่เขาโครงการ KM show and share 

65. รอยละโครงการบริการวิชาการที่ทำ

รวมกับบุคคลหรือหนวยงานใน MOU 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

โครงการบริการวิชาการที่ทำรวมกับบุคคลหรือหนวยงานใน MOU 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการที่ทำรวมกับบุคคลหรือหนวยงานใน MOU  

 

 

100 
จำนวนโครงการบรกิารวิชาการทั้งหมด  

66. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมิ

ปญญาทองถิ่นและชาติ หรือสงเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือ

ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคม 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใตผลผลติ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลผลิต : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลยั/สถาบันอุดมศึกษา    

 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

67. จำนวนครั้งการจัดอบรมสำหรับบุคคล

ทั่วไป 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนการจัดอบรมสำหรับบุคคลทัว่ไป ทั้งที่เปนการอบรมที่มีคาตอบแทนหรือแบบใหเปลา 

68. จำนวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผาน

สื่อ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการ

แสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเปนกรนำเสนอผลงานในแขนงตาง ๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี 

การแสดง และงานออกแบบ สูสาธารณะ โดยมีการจัดการนำเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ

อยางเปนระบบ หรือมีการคัดเลือกหรือกลั่นกรอง เพื่อเผยแพรอยางเปนระบบ 

สื่อที่เปนแหลงเผยแพร นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทยุ โทรทัศน แลว ยัง

สามารถเผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ อาทิ website, youtube, fanpage อยางเปนทางการ 

หรือ web blog ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการทีไ่ดรับการเผยแพรผานสื่อ 

69. จำนวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว

บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให

เปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด มี 

2 ประเภท คือ 
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ความรูที่ฝงอยูในคน เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล

ในการทำความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณอักษรได

โดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบ

นามธรรม 

ความรูที่ชัดแจง เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) 

70. จำนวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การ

พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานที่เปนที่พึ่งของชุมชน

หรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทำหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการ

พัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ 

การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนำความรู

และประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลตอการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อ

ดำเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรืองอคกรภายนอกในดานตาง ๆ 

หรือทำใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึงพอตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง  

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 3  พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไดรับความ

ไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที ่4  การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสอดคลอง

กับกลยุทธและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2564-2579 

71. มหาวิทยาลัย คณะ/สวนงาน มีผลการ

ดำเนินการที่เปนเลิศตามแนวทาง EdPEx200 

(สะสม) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย  

การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะ สวนงาน และสถาบัน ไดแก การ

ดำเนินที่เกี่ยวของกับดังนี ้

1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ EdPEx 

2) สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงสำหรับการดำเนินงานดาน

คุณภาพตามเกณฑ EdPEx 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะ/สวนงาน/สถาบันที่ผาน EdPEx 200 (ปการศึกษา) (ไมนับซ้ำ) 

โดยพิจารณาจากรายงานผลการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ในระดับคณะ สวนงาน 

และสถาบันจากกองประกันคุณภาพการศึกษา 

72. รอยละของเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

จำนวนเงินรายไดทั้งหมดที่ไดรับจากการใหบริการตามพันธกิจ หรือภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดย

ใหนับเฉพาะที่เปนงบประมาณเงินรายไดที่รับจริงเทานั้น (ไมนับรวมงบประมาณแผนดิน และงบบุคลากร) 
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แหลงที่มาของเงินรายได ไดแก คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพิเศษ คาบำรุงการศึกษา คาบำรุงหองสมุด 

คาใหบริการคอมพิวเตอร คาบำรุงหอพัก และรายรับอื่น อาทิ เชน คาใบคำรอง คาทำบัตร คาลงทะเบียนรับ

ปริญญา คาเข็มวิทยฐานะ คาขายแบบ คาบำรุงสถานที่ คาสมัครสอบพนักงาน สวนแบงบริการวิชาการ 

คาบริการสระวายน้ำ เงินบริจาค เปนตน 

วิธีการคำนวณ  

จำนวนเงินรายไดรับจริงปปจจบุัน – จำนวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา  

 

 

100 
จำนวนเงินรายไดรับจริงปที่ผานมา 

เงินรายไดรับจริง ใหนับรวมจำนวนเงินรายไดจากทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ไมรวมงบบุคลากร 

73. รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนา

และมีทักษะตาง ๆ ตามกำหนด (ผูบริหาร/

สายวิชาการ/สายสนับสนุน) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบายและวิธีการคำนวณ 

นับจำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถดานตาง ๆ ตามภาระหนาที่

ที่ไดรับมอบหมาย เชน อบรม ศึกษาบางวิชา เขารวมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน 

การเปนบุคลากรแลกเปลี่ยนระหวางสถาบัน รวมถึงการเรียนรูผานระบบออนไลน เปนตน  

74. จำนวนรางวัลทีอ่าจารย/ผูสอนที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ในดานตาง 

ๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการวจิัย/

สรางสรรค ดานศิลปวัฒนธรรม และดาน       

อื่น ๆ รวมถึงการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ศาสตร/เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

รางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาต/ินานาชาติ หมายถึง รางวัลที่หนวยงานภายนอกมอบใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค ผลงานบริการวิชาการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือ

เปนผูสอนที่แสดงถึงเปนผูสอนอาชีพ โดยเปนรางวัลที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

ระดับชาต ิหมายถึง การไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

ระดับนานาชาต ิหมายถึง การไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

75. จำนวนคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลยัที่

ผาน screening 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลัยที่ผาน screening 

76. รอยละของคณะ/สวนงาน (ไมรวม

สำนักงานอธกิารบด ีสำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย) ที่ผานการประเมิน ดานการ

กำกับดแูลและธรรมาภิบาลในระดับ A    

(รอยละ 85 ขึ้นไป) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินให

เกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ

ประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

1) การปฏิบัติหนาที ่

2) การใชงบประมาณ 

3) การใชอำนาจ 

4) การใชทรัพยสินของราชการ 

5) การแกไขปญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดำเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9) การเปดเผยขอมูล 

10) การปองกันการทุจริต 
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วิธีการคำนวณ 

จำนวนคณะ/สวนงานที่ผานการประเมนิดานการกำกับดูแลและธรรมาภิบาลในระดับ A  

 

 

100 
จำนวนคณะ/สวนงานที่ผานการประเมนิดานการกำกับดูแลและธรรมาภิบาลทัง้หมด  

77. จำนวนคณะฯ ที่มีสวนรวมดำเนินการ 

SU-ITA ของมหาวิทยาลัย 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ 

คำอธิบาย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสำคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินให

เกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ

ประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

1) การปฏิบัติหนาที่ 

2) การใชงบประมาณ 

3) การใชอำนาจ 

4) การใชทรัพยสินของราชการ 

5) การแกไขปญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดำเนินงาน 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9) การเปดเผยขอมูล 

10) การปองกันการทุจริต 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะที่มีสวนรวมดำเนินการ SU-ITA ของมหาวิทยาลัย 

78. จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยม

องคกร/พฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคลากร 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

คำอธิบาย 

จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยมองคกร/พฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคลากร เชน ปฐมนิเทศ/

หลักสูตรอบรมผูบริหาร/สัมมนาคณะ  

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยมองคกร/พฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคลากร 

79. จำนวนโครงการในการลดตนทุน หรือ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ           

(เชนโครงการลดการใชกระดาษ โครงการ

ประหยัดพลังงาน เปนตน) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ 

คำอธิบาย  

โครงการในการลดตนทุน หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร

จัดการ (เชน โครงการลดการใชกระดาษ โครงการประหยัดพลังงาน เปนตน) 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนโครงการในการลดตนทุน หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ

บริหารจัดการ  

80. รอยละอาจารยที่สอนแบบ active 

learning 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

คำอธิบาย  

รายวิชาที่มีลักษณะ active learning หมายถึง การจัดการเรียนรูในรายวิชาใหผูเรียนสรางความรู

ขึ้นภายในตนเอง (active learning, learning by doing) ผูเรียนเปนผูลงมือทำดวยตนเอง มีการเรียนรู

เกิดขึ้นระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนอาจารยที่สอนแบบ active learning  

 

 

100 
จำนวนอาจารยทั้งหมด  
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81. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี

ความสามารถดาน IT, multiple skill, Job 

rotation 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

คำอธิบาย  

ความสามารถดาน IT หมายถึง การใชงานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ 

PowerPoint การใชงานเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงาน 

multiple skill หมายถึง การมีทักษะหลากหลาย การทำงานไดหลากหลาย 

Job rotation หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาที่เนนใหพนักงาน

สามารถเรียนรูงาน ใหม ๆ ที่ไมเคยปฏิบัติมากอนได อีกทั้งยังเปนวิธีการหนึ่งของการวางแผนความกาวหนา

ในสายอาชีพ ( Career Plan) เพื่อใหพนักงานไดทดลองทางานจริงกอนการเลื่อนตำแหนงงานไปยังตำแหนง

งานที่สูงขึ้น 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถดาน IT, multiple skill, Job rotation  

 

 

100 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  

82. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

คำอธิบาย 

ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มีความประสงค หรือ ความตองการ เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนใน                

คณะวิชา/หนวยงานตอบสนองตามความตองการของตนเอง 

วิธีการคำนวณ  

คะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูรับบริการจากคะแนนเต็ม 5 

83. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ เพือ่ใหเกดิ 

multiple skill ในการทำงาน 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

คำอธิบาย  

บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อใหเกิด multiple skill ในการทำงาน 

หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการอบรม การพัฒนาใหมีทักษะหลากหลาย การทำงานไดหลากหลาย 

วิธีการคำนวณ 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ  

เพื่อใหเกิด multiple skill ในการทำงาน 

 

 
 

 

 

 

100 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  

84. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ 

คำอธิบาย 

1. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity & Transparency Assessment : 

ITA) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมที่มาจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ซึ่งดำเนินการสอดคลองตามนโยบาย/ยุทธศาสตรชาติและ

แผนงานที่สำคัญตาง ๆ ดังนี ้

1) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)              

ไดกำหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” 

2) คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับที่  69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกำหนด

มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน

การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

3) คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมจำนวน 17 หนวยงาน (ไมรวม

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา) หมายถึง 

1) หนวยงานระดับกรม สวนราชการ จำนวน 4 หนวยงาน ไดแก สป.อว./วศ./ปส.และ วช. 
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2) หนวยงานองคการมหาชน  จำนวน 7 หนวยงาน ไดแก สสน./สทอภ./สนช./สดร./สทน./สซ. 

และ ศลช. 

3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 หนวยงาน ไดแก วว. และ อพ. 

4) หนวยงานในกำกับของกระทรวงซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 4 หนวยงาน 

ไดแก สวทช./มว./สอวช. และ สกสว. 

ผลคะแนนเฉลี่ย ITA  

ของ อว. 
= 

ผลรวมคะแนน ITA ของ อว. ทั้งหมด 

จำนวนหนวยงาน อว. ทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน : เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

80-100    คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานสูงมาก 

60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานสูง 

40-59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานปานกลาง 

20-39.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานต่ำ 

  0-19.9   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานต่ำมาก 

เง่ือนไข : 1. เปนตวัชี้วัดประเภทผลการดำเนินงานไมสะสม 

2. การประเมินผลคะแนนฯ มาจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. (ผลคะแนนฯ ในแตละ

ปงบประมาณ จะแจงใหหนวยงานทราบประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม และกรณีการประเมินฯ                

ผลคะแนน ไมแลวเสร็จในปงบประมาณที่ตองเขารับการประเมินฯ ใหนำผลคะแนนในการประเมินของ

ปงบประมาณกอนมาใชในปตอไป เชน การประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากผลการประเมินฯ               

ไมแลวเสร็จ ใหนำผลคะแนนจากป 2563 มาใชเปนตัวชี้วัด) 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

85. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนา หรือปรับปรุง เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำขึ้นใหม 

86. ผลการประเมิน (EdPEx) ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

วิธีการคำนวณ 

คิดผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx 

ยุทธศาสตรที่ 4  สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิยกระดับความเปนเลิศในเวทีโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ

ดวยการบูรณาการศิลปะกับศาสตรอื่น เพื่อความผาสุกของสังคม 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2564-2579 

87. จำนวนผูรับบริการที่เขาถึง/สนใจใน

เนื้อหาใหมที่มหาวิทยาลัยเผยแพรในแตละป

(จำนวนผูอาน ผูแชร Content ตอใน 

Social/ มีสวนรวม Comment ในเชิง

สรางสรรค/ จำนวน Scoop /Column จาก 

Endorser/Influencer) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

การรับรูของสาธารณะตอความมีชื่อเสียงดานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปนจำนวนผูอาน 

ผูแชร Content ตอใน Social/มีสวนรวม Comment ในเชิงสรางสรรค/จำนวน Scoop /Column จาก 

Endorser/Influencer ซึ่งนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหนวยงาน และนับสะสมได  

สื่อที่เปนแหลงเผยแพร เพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงไดงาย แสดงศักยภาพและชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย ในปจจุบันนอกจากโดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทยุ โทรทัศน แลวยังสามารถ

เผยแพรผานชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ อาทิ เว็บไซต ยูทูป เพจอยางเปนทางการของคณะวิชา/

หนวยงาน หรือเว็บบล็อก เปนตน ซึ่งมีผูดูแลระบบอยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

หากเลือกเผยแพรดวยลักษณะ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) จะยิ่งชวยใหสาธารณชนสามารถเขาถึงโครงการที่

หนวยงานจัดขึ้นไดมากขึ้น 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนผูอาน ผูแชร Content ตอใน Social/มีสวนรวม Comment ในเชิงสรางสรรค/ จำนวน 

Scoop/Column จาก Endorser/Influencer view ซึ่งนับรวมทุกสื่อจากทุกคณะวิชาและหนวยงาน และ

นับสะสมได  

และนับจำนวนคณะสวนงานหนวยงานที่มีผลการดำเนินงานเผยแพรภาพลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร 

บรรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 80 ของจำนวนดานที่ไดรับการถายทอด โดยประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 

จำนวน 10 ตัวชี้วัด ไดแก  

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คำอธิบาย 
เปาหมาย

มหาวิทยาลัย 

1 จำนวนผลงาน Showcase ในเว็บไซตและ 

โมบายแอปพลิเคชัน SILPHA 

ผลงานของอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา 

หรือศิลปนภายนอกมหาวิทยาลัย  

มากกวา 500 

content จาก UGC 

2 จำนวนผลงาน Marketplace ในเว็บไซตและ 

โมบายแอปพลิเคชัน SILPHA 

ผลงานของอาจารย นักศึกษา ศิษยเกา 

หรือศิลปนภายนอกมหาวิทยาลัย 

- 

3 จำนวน Content ดาน Creative Knowledge 

ในเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPHA 

บทความหรือ VDO ของอาจารย 

นักศึกษา   ศิษยเกา หรือศิลปน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- 

4 จำนวนงานที่เปดรับสมัครในเว็บไซตและโมบาย

แอปพลิเคชัน SILPHA 

งานที่เปดรับสมัครทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- 

5 จำนวน Event ในเว็บไซตและโมบายแอปพลิเค

ชัน SILPHA 

Event ของคณะ มหาวิทยาลัย และ

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

- 

6 จำนวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ "การพัฒนา

นักสรางสรรคและศิลปน ในการจัดตั้ง Arts & 

Wellness Center เพื่อบูรณาการศาสตรและ

ศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม" 

บุคลากรสายวิชาการ 10 คน 

7 จำนวนคนที่สนใจและมารับบริการในโครงการ 

"การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน ในการ

จัดตั้ง Arts & Wellness Center เพื่อบูรณา

การศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความ

ผาสุกของสังคม" 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ

ประชาชนทั่วไป 

100 คน/ป 

8 จำนวน Key Opinion Leader (KOL) ที่

สามารถสรางกระแสการรับรูตอชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยในวงกวาง 

จำนวนบุคลากร นักศึกษา หรือศิษยเกา

ที่สามารถเปน  KOL ใหกับ

มหาวิทยาลัย 

- 

9 User register เว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน 

SILPHA 

จำนวนบุคลากร นักศึกษา หรือศิษยเกา

ที่ลงทะเบียนเขาใชงานเว็บไซตและโม

บายแอปพลิเคชัน SILPHA 

มากกวา 2,000 ser 

10 จำนวนการมีสวนรวม การโปรโมท และการ

ประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยทาง 

Social Media 

จำนวน Participate ที่มีตอขาวสารของ

มหาวิทยาลัย 

ไมนอยกวา 

100,000 

conversion/ป 

1)  ชองทางการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา/ผูรับบริการทั้งหมดของคณะวิชา/หนวยงาน 

2)  จำนวนยอด view ยอด Organic ยอด Reach, ความถี่การออกสื่อ , ยอดแชรใน Social, 

Content ที่สาธารณะรับรู มีสวนรวม Comment ในเชิงสรางสรรค, จำนวน Scoop และ Column จาก 

Endorser และ Influencer ในชองทางการสื่อสารแตละประเภทของคณะวิชา/หนวยงาน 

3)  จำนวนขาวสาร/ขาวประชาสัมพันธที่เผยแพรสื่อสาธารณะ ในมิติตาง ๆ เชน 

(1) คุณภาพนักศึกษา  รางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตที่ไดรับในระดับชาติ-นานาชาติ 

(2) คุณภาพอาจารย  รางวัลที่อาจารย/บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับในระดับชาต-ินานาชาติ 

(3) โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ดำเนินการ  โดยมีการเผยแพรในลักษณะสิ่งตีพิมพเปนบทความผลงานทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ 

(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

และผลงานในแขนงตาง ๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบสูสาธารณะ เปนตน 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2565-2567 

88. user download application (app 

SILPA) หรือ ผูใชงานลงทะเบียนผานเวบ็ไซต 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

Application หมายถึง app SILPA หรือ ผูใชงานลงทะเบียนผานเว็บไซต 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวน user download application (app SILPA)หรือ ผูใชงานลงทะเบียนผานเว็บไซต 

89. จำนวนของ creator showcase (User 

generated content : UGC) 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คำอธิบาย 

creator showcase เนื้อหา หรอื คอนเทนต ที่ลูกคากลุมเปาหมายผลิตขึ้นมาดวยตัวเอง 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนของ creator showcase 

90. จำนวนโครงการที่มกีารทำรวมกับ MOU ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนโครงการที่มีการทำรวมกับ MOU รวมกับคณะ/สวนงาน/หนวยงาน  

91. รอยละของหนวยงานใน MOU ที่เขา

รวมโครงการรวมกับคณะ สวนงาน 

หนวยงาน 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ  

วิธีการคำนวณ 

จำนวนหนวยงานใน MOU ที่เขารวมโครงการ  
 

 

100 
จำนวนหนวยงานทั้งหมด  

92. จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มี

สวนรวมดำเนินการขบัเคลื่อน  

International Affairs Transformation 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีสวนรวมดำเนินการขับเคลื่อน International Affairs 

Transformation 

93. จำนวนคณะสวนงานหนวยงานที่มีผล

การดำเนินงานตามเกณฑ QS Stars 

Ratings บรรลุตามเปาหมายมากกวา           

รอยละ 80 ของจำนวนดานที่ไดรับการ

ถายทอด 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ QS Stars Ratings โดยมีตัวชี้วัดยอย 17 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดและเปาหมาย คำอธิบาย 

1 

 

จำนวนนักวิชาการที่ตอบรับการ

เขารวม  QS Academic 

Reputation Survey 

การใหรายชื่อนั กวิชาการของคณะเพื่ อตอบรับการเขารวม  QS 

Academic Reputation Survey กับมหาวิทยาลัย มีความครบถวน สมบูรณ 

2 จำนวนผูจางบัณฑิตที่ตอบรับการ

เขารวม  QS Employer 

Reputation Survey 

การใหรายชื่ อผู จ างบัณฑิตที่ ตอบรับการเขารวม  QS Employer 

Reputation Survey กับมหาวิทยาลัย มีความครบถวน สมบูรณ 

3 จำนวนนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาที่ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย และมีการลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก เปนจำนวนอยาง

นอย 1 หนวยกิต โดยใหนับรวมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแบบ audit 

วิธีเก็บขอมูล 

1. คัดกรองนักศึกษาตามสัญชาติจากระบบ REG 

2. คัดกรองเพื่อตัดนักศึกษาที่ไมไดมีการลงทะเบียนออก 

3. นับจำนวนหัวนักศึกษาหลังจากคัดกรองตาม 1 และ 2 

ขอมูล หรือฐานขอมูลที่ใช (ระบุ requirement) 

1. ฐานขอมูล REG  

- ตองระบุสัญชาตินักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยนขาเขา (Inbound Exchange Students) 

จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound Exchange Students) 

จำนวนนักศึกษาตามโครงการเคลื่อนยายนักศึกษา ณ ตางประเทศ 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คำอธิบาย 

4 จำนวนอาจารย/ศิลปน 

ชาวตางประเทศ 

อาจารยหรือศิลปนชาวตางประเทศ หมายถึง ชาวตางประเทศหรือผูที่

ถือสัญชาติอื่นที่ไมใชสัญชาติไทย ที่ปฏิบัติหนาที่ในการสอน วิจัย หรือการ

บริหาร หรือใหบริการวิชาการ  โดยรวมอาจารยชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงาน

เต็มเวลา* หรือเปนอาจารยประจำ และชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานไมเต็ม

เวลา* แบงเปน 

1. International Faculty Staff หมายถึง จำนวนอาจารยประจำชาว

ตางประเทศที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา 

(ปฏิบัติงานเต็มเวลา หมายถึงปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 9 เดือน ภายใน    

1 ปที่ผานมา) ทำหนาที่ในดานการเรียนการสอน วิจัย หรือการบริหาร  

2. Inbound Visiting Faculty Staff ห ม ายถึ ง  จำน วน อ าจารย  

ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศที่มหาวิทยาลัย 

หรือสวนงานเชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นในตางประเทศเพื่อมาปฏิบัติงาน

ดานการเรียนการสอน หรือเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแกนักศึกษา หรือวิจัย 

โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา  

3. Outbound Visiting Faculty Staff หมายถึง จำนวนอาจารย  

นักวิจัย บุคลากร ที่ ไดรับเชิญจากสถาบันตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทาง

การศึกษา วิจัย หรือหนวยงานเอกชน ฯลฯ ในตางประเทศ เพื่อไปทำหนาที่

สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันตางชาติอยางนอย 3 เดือน ภายใน         

1 ปที่ผานมา 

ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา หมายถึง ปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน 

ภายใน 1 ปที่ผานมา 

5 จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงาน

ตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

มหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 

500  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีผล

การจัดอันดับ QS World University Rankings อยูในอันดับที่ 500 หรือดีกวา  

โดยนับจำนวนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่อยูใน QS Top 500 ที่ติดอันดับในป

ปฏิทิน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งมีผลงานตีพิมพที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในชวง 5 ปปฏิทิน 2560-2564 

(ค.ศ. 2017-2021) 

6 จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงาน

ตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชน  ใน วารสารที่

ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

การทำวิจัยของคณาจารยของมหาวิทยาลัยรวมมือกับหนวยงานเอกชน 

หรือสถานประกอบการตาง ๆ จนไดรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับ

สากลหรือในวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในรอบ 5 ปปฏิทิน 

2560-2564 (ค.ศ. 2017-2021) 

 

7 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI (รวม 

proceeding หรือบทคัดยอ) 

จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) ในปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

(ค.ศ. 2021) 

ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพ

เผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI หมายถึง การ

นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจเปนบทความฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) หรือเปนบทคัดยอ (Abstract) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ซึ่งตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  

ฐานขอมูลสากลที่นำมาใชในตัวชี้วัดนี้ ไดแก ฐานขอมูล Scopus หรือ

ฐานขอมูล ISI Web of Science ในปปฏิทินพ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 

8 จำนวนบทความ review article/

หรือ Book chapter ใน วารสาร

ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

บทความปริทัศน (review article) คือบทความที่ศึกษาผลงาน หรือ

แนวคิดอยางใดอยางหนึ่ง โดยละเอียด รวมทั้งการวิเคราะหและอภิปรายผล

ของเรื่องที่ศึกษาใหเห็นแนวโนมวาควรเปนไปในทางใด มีขอดีขอเสียอยางไร 

Book chapter คืองานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือเลมที่มี

ผูเขียนหลายคน โดยมีจุดมุงหมายทางวิชาการของหนังสือรวมกันที่แสดงใหเห็น

ถึงความเปนเอกภาพของหนังสือนั้น 

โดยเปนผลรวมของจำนวนการตีพิมพที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI ในปปฏิทิน 2564 ที่ถูกจำแนกโดยฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ใหอยู

ในประเภทของบทความ review article/หรือ Book chapter 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คำอธิบาย 

9 จำนวนเครือขายความรวมมือ 

ดานการจัดการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

เครือขายความรวมมือ หมายถึง องคกร/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศที่มีรวมมือกับคณะดานการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมง ที่มีเปาหมายมารวมตัว

กันดวยความสมัครใจ เพื่อรวมทำกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดโดยมี

ความสัมพันธแนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

ระดับชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการโดยผูเขารวมงานมาจาก

หนวยงานอื่นนอกเหนือจากสถาบันเจาภาพ อยางนอย  3 หนวยงาน  

ระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการโดยผูเขารวมงานมา

จากประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทย  อยางนอย 3 ประเทศ หรือ                 

อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน 

10 จำนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตาง ๆ        

ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตาม

ประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด

สรางสรรค เดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร             

อันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรรับในวงวิชาชีพ 

ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก                  

(1) ทั ศนศิลป  (Visual Arts) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและ

งานออกแบบประเภทอื่นๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป  

นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบตางๆ และ             

(3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธ

รูปแบบตาง ๆ 

การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับชาติ หมายถึง การจัดแสดงหรือ

เผยแพรชิ้นงานสรางสรรค โดยมีหนวยงานหรือผูแสดงงานอยางนอยมาจาก             

3 หนวยงาน  

การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดแสดง

หรือเผยแพรชิ้นงานสรางสรรค ที่ เปดกวางสำหรับทุกประเทศ (อยางนอย                  

5 ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

11 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการ 

ศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด  

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตาม

หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ

การศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ 

อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ

มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

การนับจำนวนอาจารยประจำใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งป

ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคำนวณตาม

เกณฑอาจารยประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารยประจำ

และนักวิจัย 

 อาจารยประจำ หมายถึง บุคลาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีนหาที่หลัก

ทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่

รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ) (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 สำหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายได

หนวยงานจะตองมีสัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไม

นอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไมนอย

กวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจำนวนอาจารย ใหนับอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริงและ                 

ลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 2564 โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คำอธิบาย 

        - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 

      - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 – 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

      - กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 

12 รอยละของผูที่มีตำแหนงทาง

วิชาการต้ังแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอ

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

อาจารยที่ดำรงตำแหนงวิชาการ (ผศ. และ รศ.) จะนับจำนวนทันทีที่

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สวนผูดำรงตำแหนงศาสตราจารย 

จะนับเมื่อมีคำสั่งโปรดเกลาฯ 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีนหาที่หลัก

ทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่

รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ) (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

สำหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายได

หนวยงานจะตองมีสัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไม

นอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไมนอย

กวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจำนวนอาจารย ใหนับอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดังนี้    

- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 

-  กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 – 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

-  กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 

13 จำนวนการประชุมวิชาการ/ 

จัดประชุมสัมมนา/จัดแสดง

นิทรรศการ/จัดประกวด/แขงขัน

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

การประชุมวิชาการ/จัดประชุมสัมมนา/จัดแสดง/ จัดประกวด/

แขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการหรืองาน

สรางสรรค เพื่อเปนเวทีสำหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ระดับชาติ  หมายถึง การจัดประชุมวิชาการดานตาง ๆ หรือดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีสถาบันหรือหนวยงานหรือผูเขารวมงานมาจากหนวยงาน

อื่นนอกเหนือจากสถาบันเจาภาพ อยางนอย  3 หนวยงาน  

ระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการดานตาง ๆ หรือดาน

ศิลปวัฒนธรรมโดยมีสถาบันหรือหนวยงานหรือผูเขารวมงานมาจากประเทศอื่น 

นอกเหนือจากประเทศไทย อยางนอย 3 ประเทศ หรือ อยางนอย 5 ประเทศ   

ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน 

14 จำนวนผลงานในการแสดง

คอนเสิรตและผลงานทาง

ศิลปวัฒนธรรม งานสรางสรรค

และนวัตกรรมในระดับชาติ/

นานาชาติ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐประเภทตาง ๆ           

ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตาม

ประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด

สรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน

กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรรับในวงวิชาชีพ 

ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก  

(1) ทัศนศิลป  (Visual Arts) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและ

งานออกแบบประเภทอืน่ ๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวยดุริยางคศิลป  

นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบตาง ๆ 

(3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธ

รูปแบบตาง ๆ 

การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับชาติ หมายถึง การจัดแสดงหรือ

เผยแพรชิ้นงานสรางสรรค โดยมีหนวยงานหรือผูแสดงงานอยางนอยมาจาก         

3 หนวยงาน  

การจัดแสดงหรือการเผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดแสดง

หรือเผยแพรชิ้นงานสรางสรรค ที่ เปดกวางสำหรับทุกประเทศ (อยางนอย           

5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
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ตัวชี้วัดและเปาหมาย คำอธิบาย 

  จำนวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ หมายความถึง ชิ้นงานของนักศึกษาและอาจารย ซึ่งแสดงขอมูล

แยกกัน ความสำคัญของตัวชี้วัดนี้เปนการแสดงศักยภาพและชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยนับผลรวมของชิ้นงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ/ผลงานสรางสรรค

และคอนเสิรตของนักศึกษาและอาจารย ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง

ผลงานที่จัดแสดงสูสาธารณะ ในปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

** กรณีเพลงเดิม/ผลงานชิ้นเดิม ที่จัดแสดงมากกวา 1 ครั้ง หรือนำไป

รวมกับผลงานชิ้นใหม ใหพิจารณาจากชื่อผลงาน ชื่อศิลปน วันเดือนปที่

แสดงผลงาน โดยไมนับซ้ำ 

15 จำนวนบริษัทที่เขารวมการจัด

กิจกรรม job fair หรือเขารวมใน

การจัดการศึกษา 

การจัดกิจกรรม Job fair เปนการเพิ่มโอกาสในการที่สถานประกอบการ

จะไดพบปะ และคัดเลือกผูที่จะสำเร็จการศึกษาเขาทำงานอยางตรงความ

ตองการ ดังนั้น การที่มีจำนวนสถานประกอบการตาง ๆ ที่ เขารวมการจัด

กิจกรรม Job fair ในมหาวิทยาลัยจำนวนมากยิ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการได

งานทำของบัณฑิต และรวมการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เชน การบรรยาย และะการ

จัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานภาคเอกชน หรือ การมีผูแทนจาก

ภาคเอกชนเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น               

ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขายของงานกิจการนักศึกษา ก็ยัง

เปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางนักศึกษากับผูจางงาน ซึ่งถือเปนการเพิ่ม

โอกาสในการไดงานทำของบัณฑิตเชนกัน โดยนับผลรวมของจำนวนบริษัทที่

เขารวมการจัดกิจกรรม Job fair หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นโดย

หนวยงานของมหาวิทยาลัย 

16 จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะ

แนวอาชีพ 

จำนวนบุคลากรผูทำหนาที่แนะแนวหรือแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ 

(Full-Time Careers Advisors) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาซึ่งถูก

มอบหมายงานสวนหนึ่งใหปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา โดยมีหนาที่

หลักคือ บริการหรือประสานงานจัดหางาน หรือการหางานทำใหแกผูสำเร็จ

การศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่

สอดคลองกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของบัณฑิต 

อีกทั้งยังบริการจัดหางานพิเศษใหนักศึกษาทำในเวลาวาง หรือระหวางปดภาค

การศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีรายไดพิเศษ และมีประสบการณในการทำงาน

เพิ่มข้ึน 

17 รอยละของคณะวิชาที่มีหลักสูตร

นานาชาติหรือมีหลักสูตรที่มี

นักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 

หลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเต็มเวลาของ 

คณะวิชา 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะสวนงานหนวยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ QS Stars Ratings บรรลุตาม

เปาหมายมากกวา รอยละ 80 ของจำนวนดานที่ไดรับการถายทอด 

94. จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผล

การดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน SDGs ทีบ่รรลุตามเปาหมายมากกวา 

รอยละ 80 ของจำนวนดานที่ไดรับการ

ถายทอด 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

ผลการประเมินตามเกณฑการพัฒนาอยางยั่งยืน SDGs โดยมีตัวชีว้ัดยอย 2 ตัว ดังนี้  

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกบั SDGs ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไดแก  

SDG3 GOOD HEALTH AND WELLBEING  

SDG7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 

SDG9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE  

SDG11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES  

SDG14 LIFE BELOW WATER  

SDG17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS 

เปาหมาย จำนวน 14 โครงการ (1 โครงการ/คณะ) 
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2. จำนวนดาน SDGs ที่คณะไดดำเนินการ 

เปาหมาย จำนวน 6 ดาน 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาอยางยั่งยืน SDGs               

ที่บรรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 80 ของจำนวนดานที่ไดรับการถายทอด 

95. จำนวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ 

"การพัฒนานกัสรางสรรคและศิลปน ในการ

จัดตั้ง Arts & Wellness Center เพื่อ

บูรณาการศาสตรและศิลปตอยอดสูการ

สรางความผาสุกของสังคม" 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการคำนวณ   

นับจำนวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน ในการจัดตั้ง Arts & 

Wellness Center เพื่อบูรณาการศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม"ที่มหาวิทยาลัย

ดำเนินการ โดยงานสื่อสารองคกร 

96. จำนวนคนที่สนใจในโครงการ "การ

พัฒนานักสรางสรรคและศลิปน ในการจัดตั้ง 

Arts & Wellness Center เพื่อบูรณาการ

ศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความ

ผาสุกของสังคม" 

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย  

โครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน ในการจัดตั้ ง Arts & Wellness Center เพื่ อ           

บูรณาการศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม" ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ โดยงานสื่อสาร

องคกร 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนคนที่สนใจในโครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน ในการจัดตั้ง Arts & 

Wellness Center เพื่อบูรณาการศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม" 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

97. จำนวนความรวมมือ (MOU)  

(รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน 

การศึกษาชั้นนำทั้งในและตางประเทศ) 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

วิธีการคำนวณ  

นับจำนวนความรวมมือ (MOU) รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและ

ตางประเทศ 

98. จำนวนอาจารยที่ไปทำงานวิจัยหรือ

สอนในตางประเทศ 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

อาจารยที่ไดรับเชิญจากสถาบันตางประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนสถาบันทางการศึกษา วิจัย หรือ

หนวยงานเอกชน ฯลฯ ในตางประเทศ เพื่อไปทำหนาที่สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันตางชาติ 

อยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนอาจารยที่ไปทำงานวิจยัหรือสอนในตางประเทศ 

99. จำนวนอาจารยชาวตางประเทศทำงาน

วิจัยหรือสอนในคณะฯ 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

อาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศที่มหาวิทยาลัย หรือสวนงาน

เชิญมาจากสถาบันการศึกษาอื่นในตางประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน หรือเปนที่ปรึกษา

ดานวิชาการใหแกนักศึกษา หรือนักวิจัย โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไมเตม็เวลา  

ปฏิบัติงานไมเต็มเวลา หมายถึง ปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนอาจารยชาวตางประเทศที่ทำงานวิจัยหรือสอนในคณะฯ 

100. จำนวนงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิ

ชวงเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การประชุมที่มีผูเขารวมในการประชุมจากหลายประเทศ         

ทั่วโลก อาจจัดขึ้นในประเทศไทยหรือจัดในตางประเทศก็ไดหรือมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษรวาเปนการ

ประชุมระดับนานาชาติ โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 



78 | แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 
ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 

จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น และ

บทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนเจาภาพหลกั หรอืเปนเจาภาพรวม 

101. จำนวนนกัศึกษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน inbound 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

นักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยนขาเขา Inbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษาตางชาติ 

ซึ่งเดินทางมาศึกษาหรือทำวิจัยที่คณะภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับสถาบัน 

ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน inbound 

102. จำนวนนกัศึกษาตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน outbound 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก Outbound Exchange Students หมายถึง นักศึกษา ซึ่งเดินทางไป 

ศึกษา หรือทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ภายใตโครงการหรือขอตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน outbound 

103. จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนว

อาชีพ  

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

บุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชีพหรือแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ (Full-Time Careers 

Advisors)  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งถูกมอบหมายงานสวนหนึ่งเปนการแนะแนวอาชีพแก

นักศึกษา โดยมีหนาที่หลักคือ บริการหรือประสานงานจัดหางาน หรือการหางานทำใหแกผูสำเร็จการศึกษา 

หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ   ความสนใจ ความ

ถนัด และความสามารถของบัณฑิต อีกทั้งยังบริการหางานพิเศษใหนักศึกษาทำใน เวลาวาง หรือระหวางปด

ภาคการศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีรายไดพิเศษ และมีประสบการณในการทำงานเพิ่มขึ้น 

วิธีการคำนวณ 

นับบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชีพ 

104. จำนวนบริษัทที่เขารวมการจัด

กิจกรรม job fair ของหนวยงาน และ

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาของหนวยงาน  

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 

คำอธิบาย 

กิจกรรม job fair เปนการเพิ่มโอกาสในการที่สถานประกอบการจะไดพบปะ และคัดเลือกผูที่จะ

สำเร็จการศึกษาเขาทำงานอยางตรงความตองการ ดังนี้ การที่มีจำนวนสถานประกอบการตาง ๆ ที่เขารวม

การจัดกิจกรรม job fair จำนวนมาก ยิ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการไดงานทำของบัณฑิต 

กิจกรรมอื่น ๆ เชน การบรรยาย และการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหนวยงานภาคเอกชน หรือการมี

ผูแทนจากภาคเอกชนเขารวมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมในขอบขายของงาน

กิจกรรมนักศึกษา เปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางนักศึกษากับผูจางงาน ถือเปนโอการในการไดงานทำ

ของบณัฑิตเชนกัน 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนบริษัทที่เขารวมการจัดกจิกรรม job fair หรือกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา 

105. จำนวนบทความ review article/

หรือ Book chapter ในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2564 

คำอธิบาย 

บทความปริทัศน (review article) คือ บทความที่ศึกษาผลงาน หรือแนวคิดอยางใดอยางหนึ่ง โดย

ละเอียด รวมทั้งการวิเคราะหและอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาใหเห็นแนวโนมวาควรเปนไปในทางใด มีขอดี

ขอเสียอยางไร 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

Book chapter คือ งานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือเลมที่มีผูเขียนหลายคน โดยมี

จุดมุงหมายทางวิชาการของหนังสือรวมกันที่แสดงใหเห็นความเปนเอกภาพของหนังสือนั้น 

วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนการตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ในประเภทของบทความ review 

article/หรือ Book chapter  

106. จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ
รวมมหาวิทยาลยัที่อยูใน QS Top 500 ใน
วารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ 
ISI 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน (ผลงานในปปฏิทิน พ.ศ. 2560-2564 (ค.ศ. 2017-2021)) 
คำอธิบาย 

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีผลการจัดอันดับ QS World 
University Rankings อยูในอันดับที่ 500 หรือดีกวา ซึ่งผลการจัดอันดับในแตละปจะเปนผลการจัดอันดับ
ของปถัดไป เชน ผล QS World University Rankings 2021 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูกประกาศในป ค.ศ. 
2021 
วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่
อยูใน QS Top 500 ในปปฏิทิน พ.ศ. 2560-2564 (ค.ศ. 2017-2021) 

107. จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อ
รวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎ
ในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

ชวงเวลา  ปปฏิทิน (ผลงานในปปฏิทิน พ.ศ. 2560-2564 (ค.ศ. 2017-2021)) 
วิธีการคำนวณ 

นับจำนวนผลงานตีพิมพที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนหรือ
สถานประกอบการตาง ๆ 

108. รอยละอาจารยที่มวีุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเทาตอจำนวน
อาจารยประจำทั้งหมด 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
คำอธิบาย 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็ม
เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ)  

อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไม
นอยกวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจำนวนอาจารย ใหนับอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 
ดังนี ้

 กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 
 กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6-9 เดือน ใหนบัเปน 0.5 คน 
 กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานบัได 

วิธีการคำนวณ 
จำนวนอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

 

 

100 
จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด  

109. รอยละของผูที่มีตำแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือ
เทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

ชวงเวลา  ปการศึกษา 2564 
คำอธิบาย 

อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรที่หนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็ม
เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ)  

อาจารยที่จางมาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายไดหนวยงาน จะตองมีสัญญาจาที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไม
นอยกวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย นับจำนวนทันทีที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 
 ศาสตราจารย นับเมื่อมีคำสั่งโปรดเกลาฯ 
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ตัวชี้วัด นิยามศัพท/สูตรการคำนวณ 

การนับจำนวนอาจารย ใหนับอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา 
ดังนี ้

 กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน 
 กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6-9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
 กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 

วิธีการคำนวณ 
จำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.)  

 

 

100 
จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด  
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