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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คร้ังที่ 2 : 1 ตุลาคม 2564-30 มิถนุายน 2565) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 
นับตามป  

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

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1   การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสำหรับผูเรียนรูตลอดชีวติผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและเปนระบบดิจิทัล 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา และมีทกัษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีอัตลกัษณดานความคิดสรางสรรค มีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนพลเมืองตื่นรู (Active Citizen)  

กศ.2564  รอยละ  70.00 ไมตองรายงาน เจรจา 

2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ป และมีรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยรายไดตอเดือนของ

ประเทศ  

กศ.2563  รอยละ  30.00 90.92 เจรจา 

3 จำนวนรางวัลท่ีศิษยเกา และนกัศึกษาปจจุบันที่ไดรบัรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ  งบ 2565 จำนวนรางวัล 10 6 เจรจา 

4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่มีความพงึพอใจตอการสงมอบคณุคา และประสบการณใหแกบัณฑิต เพือ่รองรับโลกและสังคม

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  

กศ.2564 รอยละ 60.00 ไมตองรายงาน เจรจา 

5 รอยละของผูเรยีนที่เขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/แหลงเรียนรูตลอดจนการเขาถึงสื่อใน

รูปแบบการเรียนรูตลอดชวีิต ที่สามารถนำองคความรูจากการพัฒนาไปตอยอดนำไปพัฒนางาน/พัฒนาการประกอบอาชีพ (ติดตาม

ผูรับการฝกอบรมประเมิน 3 เดือนหลังจากจบหลักสูตร)  

กศ.2564 รอยละ 70.00  เจรจา 

6 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณุภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับจากมหาวิทยาลยั (ประเมินโดยผูประเมินภายนอก)  งบ 2565 คะแนนเฉลี่ย 3.51 3.62 เจรจา 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

7 จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการ/กจิกรรมความรวมมือกับสถาบันภายนอกเพื่อเสริมความรู   งบ 2565 คน 20 222 Leading Indicators : AP 1.1 

8 จำนวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือภาคีเครือขาย เพื่อสราง entrepreneurship ใหนักศึกษา (เพ่ือเสริมการเรียนรายวิชาความเปน

ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม)  

งบ 2565 โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ 

 Leading Indicators :    AP 1.1 

9 จำนวนหลกัสูตร/โครงการ/กิจกรรม เพือ่เสรมิการตานการทุจริตใหกับนักศึกษา งบ 2565 หลักสูตร/

โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการ 

 Leading Indicators : AP 1.1 

10 จำนวนนกัศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาเพือ่เสรมิความรูเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ หรอืธุรกิจทั้งในระดับคณะ/สวนงาน และรายวิชา

ศึกษาทั่วไป  

กศ.2564 คน รอยละ 15 

ของนักศึกษา

ที่ลงทะเบียน 

 Leading Indicators : AP 1.1 

11 จำนวนผูเรียนที่สมัครเขาเรยีนในระบบคลังหนวยกิต  งบ 2565 คน ดงึขอมูลใน

ระบบ 

ไมนำมาคำนวน Leading Indicators : AP 1.3 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 
นับตามป  

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

12 จำนวนหลกัสตูร Non-degree ที่เกิดจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย/ ที่เกิดจากการวิเคราะหตลาดที่ทำการเปดสอน แบบ Tailor 

made ที่พัฒนารวมกับ partner และไดเปดสอน   

งบ 2565 หลักสูตร 0 ไมนำมาคำนวน เจรจา  

Leading Indicators : AP 1.3 

13 รอยละของผูสำเรจ็การศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร  งบ 2565 รอยละ 70.00  Leading Indicators : AP 1.4 

14 จำนวนกิจกรรม/ผลงานที่มีการดำเนินการรวมกันกับเครอืขายตางประเทศ งบ 2565 กิจกรรม/

ผลงาน 

3  Leading Indicators: AP 3.2 

15 จำนวนหลกัสูตร/รายวิชาที่มีความรวมมอืกับตางประเทศ งบ 2565 หลักสูตร/

รายวิชา 

1 1 Leading Indicators: AP 3.2 

16 จำนวนนกัศึกษาในหลกัสูตร/รายวิชาทีม่ีความรวมมือกับตางประเทศ 

 

งบ 2565 คน 30 8 Leading Indicators: AP 3.2 

17 รอยละ MOU ที่ Active  ที่ทำความรวมมือกับตางประเทศ  งบ 2565 รอยละ 70.00  เจรจา 

Leading Indicators: AP 3.2 

18 รอยละของผูสำเรจ็การศึกษาที่ไดงานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ป  กศ.2563 รอยละ 80.00 66.44 กระทรวง อว. 

19 จำนวนนกัเรยีน นักศึกษา ผูดอยโอกาส ที่ไดรับโอกาสเขาถึงบริการการศกึษา และการพัฒนาสมรรถภาพ/บรกิารทางการศึกษาที่

เหมาะสมตามความตองการจำเปน  

กศ.2564 คน - ไมนำมาคำนวน กระทรวง อว. 

20 จำนวนนกัเรยีน/ผูเรียน/ผูฝกอบรมที่ไดรับการถายทอดความรูและเรยีนรูผานการเขารวมกิจกรรมฝกอบรม/แหลงเรียนรู ตลอดจน

การเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning  

กศ.2564 คน 800  กระทรวง อว. 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

21 จำนวนหลกัสูตร (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำ) กศ.2564 หลักสูตร 1 1 กลยุทธ 1.2 

22 จำนวนโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA กศ.2564 โครงการ 1  กลยุทธ 2.1 

23 จำนวนอาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA (หามซำ้หนา) กศ.2564 คน 1 6 กลยุทธ 2.1 

24 จำนวนหลกัสูตรที่เขารับการประเมินตามระบบ AUN-QA กศ.2564 หลักสูตร 25 26 กลยุทธ 2.1 

25 จำนวนหลกัสูตรนานาชาต ิ กศ.2564 หลักสูตร 2 2 กลยุทธ 2.2 

26 จำนวนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กศ.2564 โครงการ 2 3 กลยุทธ 2.4 

27 จำนวนศิษยเกาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาปจจุบัน กศ.2564 คน 18 19 กลยุทธ 2.8 

28 รอยละของบุคลากร และสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน การอบรม สัมมนา และรวมกิจกรรมเพ่ิมความสุข งบ 2565 รอยละ 70 74.59 กลยุทธ 5.2 

29 รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูทางการศึกษาของนักศึกษาตอเงนิรายได งบ 2565 รอยละ 5 13.64 กลยุทธ 5.3 

30 ระดับประเมินของความพึงพอใจเฉลีย่ (ผลสำรวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณที่ไดรับ (คะแนนเต็ม 5) กศ.2564 คะแนน >3.51  กลยุทธ 5.3 

31 กระบวนการดำเนินงานที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธภิาพดีขึ้น งบ 2565 กระบวนการ 2  กลยุทธ 5.4 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 
นับตามป  

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

ยุทธศาสตรที ่2   ยกระดบังานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและใชประโยชนองคความรู บูรณาการศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 2  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางยัง่ยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

32 จำนวนของการยื่นจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญา (Intellectual property (IP)) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ  พ.ศ. 2564 จำนวน 5 10 เจรจา 

33 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพร (publication) ที่มี impact factor, citation สูง โดยนับจากจำนวนผลงานวิจยัที่เปนเลศิดานวิชาการ 

(จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน (Q1-Q2) ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus ทั้งหมด) 

ค.ศ. 2021 จำนวนชิ้น/

เรื่อง/ผลงาน 

50 63 เจรจา 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

34 จำนวนคณะที่เขารวมคลัสเตอรวิจยัที่สอดคลองกับแนวทางมหาวิทยาลยั  งบ 2565 คณะ 1  Leading Indicators: AP 1.1 

35 รอยละของโครงการที่สามารถประเมินคาผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมและคณุภาพชีวิต ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)/ผลตอบแทน

การลงทุนทางสังคม(SROI)/คณุคาของผูใชผลงานวิจัย/SRL/TRL) ของโครงการวิจัย คุณคาของผูใชผลงานวิจัย) (เลือกอยางนอย 1 

หนวยนับ) 

งบ 2565 รอยละ 25.00  Leading Indicators: AP 1.1 

36 จำนวนโครงการวิจัย/งานสรางสรรคทีม่ีการดำเนินรวมกับ partner และ มหาวทิยาลัย และมกีารดำเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกัน

อยางตอเนื่อง 

งบ 2565 โครงการ 1  Leading Indicators: AP 2.1 

37 จำนวนคณะที่มี cooperative labsท่ีอยูใน Sharing resource  งบ 2565 คณะ 1  Leading Indicators: AP 2.2 

38 รอยละบุคลากรที่เขารวมอบรม KM ดานการวิจัยแบบบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย งบ 2565 รอยละ 3.00  Leading Indicators: AP 2.3 

39 รอยละนักวิจัยรุนใหมที่เขารวมโครงการกับสำนักงานบรหิารการวิจยั นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลยัศิลปากร (จาก

นักวิจยัรุนใหมของคณะทัง้หมด) 

งบ 2565 รอยละ 70.00  Leading Indicators: AP 2.4 

40 จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property (IP)) (รายงานผลทั้งขอยื่นและไดรับการขึ้นทะเบียนแลว

และยังอยูในความคุมครอง) 

พ.ศ. 2564 ชิ้น/ผลงาน 2 10 Lagging Indicators: AP 3.1 

41 จำนวนอาจารย/นักวิจยัของมหาวิทยาลยัไดรบัรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับชาติ/นานาชาติ  กศ.2564 คน 1 6 กระทรวง อว. 

42 จำนวนโครงการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน/สามารถสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิต

และบรกิารและภาคธุรกิจ  

งบ 2565 โครงการ 3 4 เจรจา 

กระทรวง อว. 

43 จำนวนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชน/ยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน  กศ.2564 บทความ/

นวัตกรรม 

2 118 เจรจา 

กระทรวง อว. 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

44 จำนวนโครงการที่ไปรวมวิจยัรวมกับอุตสาหกรรม งบ 2565 โครงการ 6 2 กลยุทธ 1.3 

45 จำนวนผลงานนักศึกษาในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI พ.ศ. 2564 ผลงาน 20 41 กลยุทธ 2.3 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 
นับตามป  

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

46 จำนวนทีมวิจัยบูรณาการตอป งบ 2565 ทีม - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 3.1 

47 จำนวนเงินทนุวิจยัเฉลี่ยตออาจารย งบ 2565 แสนบาท 2.2 89,514.22 กลยุทธ 3.2 

48 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI  (รวม proceeding หรือบทคดัยอ)  พ.ศ. 2564 ผลงาน 60 118 กลยุทธ 3.2 

49 จำนวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ในรอบ 5 ป พ.ศ. 2564 ใบ 4 10 กลยุทธ 3.2 

50 จำนวนโครงการวิจัย (ตอป) รวมกับภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และชุมชนเพ่ือขอทุนวิจยัจากแหลงทุนภายนอก งบ 2565 โครงการ 3 2 กลยุทธ 3.2 

51 จำนวนโครงการเชิญแหลงทุนมาใหขอมลู งบ 2565 โครงการ - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 3.2 

52 จำนวนทุนที่คณะใหการสนับสนุนการจดัทำโครงราง งบ 2565 ทุน - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 3.2 

53 จำนวนครั้งการอางอิง (Citation) ที่ปรากฎอยูในฐานขอมูล Scopus ผลงาน- 

ค.ศ. 2017-2021 

Citation- 

ค.ศ. 2021 

ครั้ง 200 735 กลยุทธ 3.2 

54 จำนวนโครงการวิจัยที่มกีารบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย งบ 2565 โครงการ - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 3.3 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 3  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมอืเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางยัง่ยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

55 จำนวนผูประกอบการใหม/ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม/วิสาหกิจชุมชนที่ไดรบัการพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น/สามารถนำองคความรูจากการพัฒนาไปเพิ่มคุณคา/มูลคาของสนิคา/บริการของตนเอง 

งบ 2565 คน รายงานใน

ระบบ 

ไมนำมาคำนวน  

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

56 จำนวนผลงาน/สินคา/บริการ/ชิ้นงาน ทีใ่ชประโยชนจากการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ของประเทศอยางเปนรูปธรรม (เชน 

การใชประโยชนจากฐานขอมูล สทอภ. สซ. สดร. และ สทน.)  

งบ 2565 ชิ้นงาน รายงานใน

ระบบ 

ไมนำมาคำนวน กระทรวง อว. 

57 จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่มหาวิทยาลยัเขาไปรวมพัฒนา  งบ 2565 ชุมชน 3  กระทรวง อว. 

58 จำนวนคณะที่มาเขารวมในคลัสเตอรบริการวิชาการแกสังคม  งบ 2565 คณะ เขารวม  Leading Indicators: AP 1.1 

59 จำนวนโครงการบูรณาการที่อยูในคลัสเตอรที่คณะเขารวม  งบ 2565 โครงการ/ 

คณะ 

2  Leading Indicators: AP 1.1 

60 จำนวนบุคคลเขารับการอบรมฝกอบรมการประเมินผล ROI หรือ SROI ของโครงการ (2 คน/คณะ) (จัดอบรม 2 รุน)  งบ 2565 คน 2  Leading Indicators: AP 1.2 

61 รอยละของโครงการที่สามารถประเมิน ROI/SROI/คุณคาของงานบริการวิชาการ  งบ 2565 รอยละ 10.00  Leading Indicators: AP 1.2 

62 รอยละโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ใชเครือขายพันธมิตรภายนอกในการดำเนินการโครงการ  งบ 2565 รอยละ  10.00  เจรจา  

Leading Indicators: AP 1.3 

63 รอยละจำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย  งบ 2565 รอยละ  10.00  เจรจา  

Leading Indicators: AP 1.4 
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64 จำนวนบุคลากรที่เขาโครงการ KM show and share  งบ 2565 คน 2  Leading Indicators: AP 2.4 

65 รอยละโครงการบริการวิชาการท่ีทำรวมกับบุคคลหรือหนวยงานใน MOU  งบ 2565 รอยละ 1   

66 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพรภูมปิญญาทองถิ่นและชาต ิหรือสงเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชมและสังคม  

งบ 2565 โครงการ รายงานใน

ระบบ 

ไมนำมาคำนวน กระทรวง อว. 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

67 จำนวนครั้งการจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป  งบ 2565 คร้ัง 2 2 กลยุทธ 2.7 

68 จำนวนโครงการบรกิารวิชาการเพือ่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ งบ 2565 โครงการ - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 4.1 

69 จำนวนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ กศ.2564 โครงการ - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 4.1 

70 จำนวนโครงการการจัดการเรียนรู (KM) กศ.2564 โครงการ 2 1 กลยุทธ 5.7 

ยุทธศาสตรที ่3   พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรบัตัวพรอมรับกับการเปลีย่นแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมกีารเตบิโตอยางตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 4  การเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของมหาวทิยาลัย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

71 มหาวิทยาลัย คณะ/สวนงาน มีผลการดำเนินการที่เปนเลิศตามแนวทาง EdPEx200 (สะสม)  กศ.2564 คณะ NA ไมนำมาคำนวน  

72 รอยละของเงนิรายไดที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมของมหาวิทยาลยั  งบ 2565 รอยละ 1.00  เจรจา 

73 รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนาและมีทักษะตาง ๆ ตามกำหนด (ผูบริหาร/สายวิชาการ/สายสนับสนุน)  งบ 2565 รอยละ  80.00 74.59 เจรจา 

74 จำนวนรางวัลท่ีอาจารย/ผูสอนที่ไดรบัรางวัลระดับชาต ิและนานาชาติ ในดานตาง ๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย/

สรางสรรค ดานศลิปวัฒนธรรม และดานอื่น ๆ รวมถึงการเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร/เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

งบ 2565 รางวัล 3 6 เจรจา 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

75 จำนวนคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลยัที ่

- ผาน screening 

งบ 2565 คณะ รวบรวม ไมนำมาคำนวน เจรจา 

Lagging Indicators: AP 1.1 

76 รอยละของคณะ/สวนงาน (ไมรวมสำนักงานอธิการบดี สำนกังานสภามหาวิทยาลัย) ที่ผานการประเมิน ดานการกำกับดแูลและ          

ธรรมาภิบาลในระดับ A (รอยละ85 ขึ้นไป)  

งบ 2565 รอยละ 85.00  เจรจา  

Lagging Indicators: AP 1.2 

77 จำนวนคณะที่มีสวนรวมดำเนินการ SU-ITA ของมหาวิทยาลัย งบ 2565 คณะ เขารวม ไมนำมาคำนวน Leading Indicators: AP 1.2 

78 จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมคานิยมองคกร/พฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคลากร (ปฐมนิเทศ/หลักสูตรอบรมผูบริหาร/สัมมนาคณะ) งบ 2565 กิจกรรม 1  Leading Indicators: AP 1.3 

79 จำนวนโครงการในการลดตนทุน หรือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ (เชน โครงการลด

การใชกระดาษ โครงการประหยัดพลังงาน เปนตน) 

งบ 2565 โครงการ 1  เจรจา 

Leading Indicators: AP 1.4 

80 รอยละอาจารยที่สอนแบบ active learning กศ.2564 รอยละ 100.00 100 Lagging Indicators 

(สายวิชาการ) : AP 2.1 
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81 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถดาน IT, multiple skill, Job rotation งบ 2565 รอยละ  80.00 98.72 

(77/78) 

Lagging Indicators  

(สายสนับสนุน) : AP 2.1 

82 ความพึงพอใจของผูรบับริการ งบ 2565 คะแนนเฉลี่ย 3.51  Lagging Indicators  

(สายสนับสนุน) : AP 2.1 

83 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาทกัษะตาง ๆ เพื่อใหเกิด multiple skill ในการทำงาน  งบ 2565 รอยละ 60.00 74.59 Leading Indicators: AP 2.1 

84 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพและความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. ระดับมหาวิทยาลัย งบ 2565 รอยละ สงขอมูลใหกับ 

สนอ. 

ไมนำมาคำนวน  

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

85 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา หรอืปรับปรุง เชน E-meeting ฐานขอมูลบุคลากร งบ 2565 ระบบ 1  กลยุทธ 5.1 

86 ผลการประเมิน (EdPEx) กศ.2564 คะแนน 200  กลยุทธ 5.5 

ยุทธศาสตรที ่4   สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปนเลิศในเวทีโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5  การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคณุภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกบัศาสตรอื่น เพื่อความผาสุกของสังคม 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

87 จำนวนผูรับบริการที่เขาถึง/สนใจในเนื้อหาใหมที่มหาวิทยาลัยเผยแพรในแตละป (จำนวนผูอาน ผูแชร Content ตอใน Social/มีสวน

รวม Comment ในเชิงสรางสรรค/จำนวน Scoop/Column จาก Endorser/ Influencer) (มีตวัชี้วัดยอย 10 ตัวชีว้ัด) 

งบ 2565 รอยละ รวบรวม ไมนำมาคำนวน  

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

88 user download application(app SILPA )หรือผูใชงานลงทะเบียนผานเว็บไซต  งบ 2565 user 

download 

รวบรวม ไมนำมาคำนวน Leading  Indicators : AP 1.1 

89 จำนวนของ creator showcase (User generated content : UGC)  งบ 2565 คน รวบรวม ไมนำมาคำนวน Leading  Indicators : AP 1.1 

90 จำนวนโครงการที่มกีารทำรวมกับ MOU กับหนวยงานภายนอก  งบ 2565 โครงการ/ป 1  Leading  Indicators : AP 1.2 

91 รอยละของหนวยงานใน MOU ทั้งภายในประเทศและตางประเทศของคณะ/สวนงาน/มหาวิทยาลัย ที่เขารวมโครงการรวมกับคณะ/

สวนงาน/หนวยงาน 

งบ 2565 รอยละ  40.00  Leading  Indicators : AP 1.2 

92 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีสวนรวมดำเนินการขับเคล่ือน International Affairs Transformation  งบ 2565 คณะ/ 

สวนงาน/

หนวยงาน 

เขารวม ไมนำมาคำนวน Leading  Indicators : AP 1.3 

93 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ QS Stars Ratings, QS World University Rankings by 

Subject in Art & Design (World Top 200) และแผนพัฒนาความเลิศของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 80 

ของจำนวนตวัชี้วัดที่ไดรบัการถายทอดจากมหาวิทยาลัย  

งบ 2565 คณะ/สวน

งาน/

หนวยงาน 

รอยละ 80 

(12/15) 

86.67 

(13/15) 

เจรจา 

Leading  Indicators : AP 1.3 
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 (1) จำนวนนกัวิชาการที่ตอบรับการเขารวม  QS Academic Reputation Survey  คน 1 22  

 (2) จำนวนผูจางบัณฑิตที่ตอบรับการเขารวม  QS Employer Reputation Survey  บริษัท 1 8  

 (3) จำนวนนกัศึกษาตางชาติ กศ.2564 คน 13 8  

 (4) จำนวนอาจารย/ศลิปนชาวตางประเทศ กศ.2564 คน 7   

 (5) จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน QS Top 500  ในวารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus  หรือ WOS 

ผลงาน-ค.ศ. 

2017-2021 

QS Top 500- 

ค.ศ. 2021 

สถาบัน 5 33  

 (6) จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชน  ใน วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ 

WOS 

ผลงาน-ค.ศ. 

2017-2021 

สถาบัน 1 8  

 (7) จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ WOS หรือ TCI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ 

โดยผลใหนับระดับ Scopus แต TCI ใหรายงาน) 

ค.ศ. 2021 ผลงาน/

ชิ้นงาน 

85 118  

 

 (8) จำนวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ WOS หรือ TCI (โดย

ผลใหนับระดับ Scopus แต TCI ใหรายงาน) 

ค.ศ. 2021 เรื่อง/ผลงาน/

ชิ้นงาน 

1 3  

 (9) จำนวนเครอืขายความรวมมือ ดาน การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

กศ.2564 เครือขาย/

สถาบัน/

หนวยงาน 

1 6  

 (10) จำนวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ  ผลงาน - ไมนำมาคำนวน  

 (11) รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมด กศ.2564 รอยละ 58.00 78.90  

 (12) รอยละของผูที่มีตำแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด กศ.2564 รอยละ 60.00 74.31  

 (13) จำนวนการประชุมวิชาการ/จัดประชุมสมัมนา/จัดแสดงนิทรรศการ/จัดประกวด/แขงขันในระดับชาติหรือนานาชาต ิ  โครงการ 1 1  

 (14) จำนวนผลงานในการแสดงคอนเสิรตและผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสรางสรรค และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ  ผลงาน - ไมนำมาคำนวน  

 (15) จำนวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair หรือเขารวมในการจัดการศกึษา  บริษัท/คน 30 38  

 (16) จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชพี  คน 13 13  

 (17) รอยละของคณะวิชาที่มหีลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเต็มเวลา กศ.2564 หลักสูตร 5 7  

94 จำนวนคณะ/สวนงาน/หนวยงานที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑการพัฒนาอยางยั่งยืน SDGs ทีบ่รรลุตามเปาหมายมากกวา รอยละ 

80 ของจำนวนตวัชี้วัดที่ไดรบัการถายทอดจากมหาวิทยาลยั 

งบ 2565 คณะ/ 

สวนงาน/

หนวยงาน 

เขารวม  Leading  Indicators : AP 1.3 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 
นับตามป  

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

 (1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกบั SDGs ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไดแก SDG3 GOOD HEALTH AND WELLBEING 

SDG7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 

 โครงการ/

กิจกรรม 

1 

โครงการวิจัย 

  

 (2) จำนวนดาน SDGs ที่คณะไดดำเนินการ  ดาน 1 (SDG7, 9)   

95 จำนวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน ในการจัดตั้ง Arts & Wellness Center เพื่อบูรณาการ

ศาสตรและศิลปตอยอดสูการสรางความผาสุกของสังคม" 

งบ 2565 คน รวบรวม ไมนำมาคำนวน Leading  Indicators : AP 2.1 

96 จำนวนคนที่สนใจในโครงการ "การพัฒนานักสรางสรรคและศิลปน ในการจัดตัง้ Arts & Wellness Center เพื่อบูรณาการศาสตร

และศิลปตอยอดสูการสรางความผาสกุของสังคม" 

งบ 2565 คน รวบรวม ไมนำมาคำนวน Leading  Indicators : AP 2.1 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

97 จำนวนความรวมมือ (MOU) (รวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชัน้นำทั้งในและตางประเทศ) กศ.2564 แหง 3 14 กลยุทธ 1.1 

98 จำนวนอาจารยที่ไปทำงานวิจัยหรือสอนในตางประเทศ กศ.2564 คน - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 1.3 

99 จำนวนอาจารยชาวตางประเทศทำงานวิจัยหรอืสอนในคณะฯ กศ.2564 คน - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 1.3 

100 จำนวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ งบ 2565 โครงการ 1 1 กลยุทธ 2.5 

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

102 จำนวนนกัศึกษาตางชาติ นักศึกษาแลกเปลีย่น out bound กศ.2564 คน - ไมนำมาคำนวน กลยุทธ 2.6 

103 จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชพี  กศ.2564 คน 5 13 กลยุทธ 2.8 

104 จำนวนบริษัทที่เขารวมการจัดกิจกรรม job fair ของหนวยงาน และกิจกรรมพฒันานักศึกษา กศ.2564 บริษัท 20 38 กลยุทธ 2.8 

105 จำนวนบทความ review article/หรือ Book chapter ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรอื ISI พ.ศ. 2564 ผลงาน 1 3 กลยุทธ 3.2 

106 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน-ค.ศ.2021

 QS Top 500- 

ค.ศ. 2021 

ผลงาน 20 44 กลยุทธ 3.2 

107 จำนวนผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับหนวยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI ผลงาน-ค.ศ.2021 ผลงาน 1 6 กลยุทธ 3.2 

108 รอยละของอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาเอกหรอืเทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจาํทั้งหมด กศ.2564 รอยละ 75.00 78.90 กลยุทธ 5.2 

109 รอยละของผูที่มีตำแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด กศ.2564 รอยละ 63.00 74.34 กลยุทธ 5.2 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2 : 1 ตุลาคม 2564-30 มิถุนายน 2565) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Capacity Building) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1   การสรางประสบการณการเรียนรูขามศาสตรสำหรับผูเรียนรูตลอดชีวติผานสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สรางสรรคและเปนระบบดิจิทัล 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

1. รอยละของผูสำเร็จ   รอยละ    แผน 70.00         -- ไมตองรายงาน  กองแผนงานเปนผูเก็บขอมูล -- 

การศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนา และมีทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 

21 มีอัตลักษณดาน

ความคิดสรางสรรค        

มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

เปนพลเมืองต่ืนรู 

(Active Citizen)  

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

2. รอยละของผูสำเร็จ    รอยละ    แผน 30.00  98.39 81.08 81.25 92.11 89.17 98.31 95.74 -ไดงานทำฯ 584 

การศึกษาที่ไดงานทำ

หรือประกอบอาชีพ

อิสระในระยะเวลา         

1 ป และมีรายไดสูง

กวาคาเฉลี่ยรายไดตอ

เดือนของประเทศ  

(ปการศึกษา 2563) 

     ผล 90.92  ปโตรฯ  

98.00 

นาโน  

100 

อาหาร  

81.08 

ชีวภาพ  

61.54 

กระบวนการ 

94.74 

อุตสาหการ  

82.76 

โลจิสติกส 

93.62 

เครื่องกล 

90.74  

ธุรกิจฯ  

83.33 

วศ.เคมี 

98.31 

อิเล็กทรอนิกส 

95.74 

 1)ปโตรฯ 50  2)นาโน 12  3)อาหาร 74  4)ชีวภาพ 13  

 5)กระบวนการ 19  6)อุตสาหการ 54  7)โลจิสติกส 98   

 8)เครื่องกล 73  9)ธุรกิจ 84  10)วศ.เคมี 59  11)อิเล็กทรอนิกส 47 

-รายไดสูงกวาคาเฉลี่ยรายไดตอเดือน 531 

 1)ปโตรฯ 49  2)นาโน 12 3)อาหาร 60  4)ชีวภาพ 8   

 5)กระบวนการ 18  6)อุตสาหการ 49  7)โลจิสติกส 91   

 8)เครื่องกล 70  9)ธุรกิจ 70  10)วศ.เคมี 58  11)อิเล็กทรอนิกส 45 

ขอมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 65 

3. จำนวนรางวัลที่   จำนวน   แผน 10         วิทยาการฯ 4  

ศิษยเกาและ

นักศึกษาปจจุบันที่

ไดรับรางวัลใน

ระดบัชาติและ

นานาชาติ 

(ปงบประมาณ 2565) 

  รางวัล   ผล 6  4  1    1 1) นายพศวัต จงปญญางาม นศ.ป.โท-สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมพอลิเมอร ไดรับรางวัล Oral Presentation Award จาก 

ICAPMA-JMAG 2021 (4 ธ.ค. 64) 

2) นายพีรพัฒน สรอยโสม นศ.ป.ตร-ีสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี ไดรับรางวัล Bronze Award จาก ICAPMA-JMAG 

2021 (4 ธ.ค. 64) 
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การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

3) น.ส.ธนภร เล็กชูผล นศ.ป.โท-สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม      

พอลิเมอร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดบั 1 และ 

4) นายคณิศร ชมภูเมืองชื่น นศ.ป.ตร-ีสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุ        

พอลิเมอร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดบั 2 จากกิจกรรมการ

ประกวดคลิปวิดิโอ Smart Start Idea by GSB Startup โครงการ

สรางผูประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur 

Academy) ประจำป 2565 โจทย ธุรกิจนวัตกรรมดานอาหาร 

(Food Tech) (พ.ค. 65) 

ชีวภาพ 1 

5) นายชนาธิป เทพพิทักษ นศ.ป.ตร-ีสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการ

ประกวดคลิปวิดิโอ Smart Start Idea by GSB Startup โครงการ

สรางผูประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur 

Academy) ประจำป 2565 โจทย ธุรกิจนวัตกรรมดานอาหาร 

(Food Tech) (พ.ค. 65) 

วศ.เคมี 2 

6) นายสุรวุฒิ หาญศิริสวัสด์ิ นศ.ป.ตร-ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ 

7) นายปรเมศวร จารุโณทัย นศ.ป.โท-สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีไดรับ

รางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ 

the 31st Thai Institute of Chemical Engineering and 

Applied Chemistry Conference (TIChE2022) (15-16 มี.ค. 

65) 

ไฟฟา 1 

8) น.ส.ซกกิม เอง นศ.ป.ตร-ีสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลเรียนดีเหรียญทอง ประจำป พ.ศ. 

2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร 

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร โดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ (23 ก.พ. 65) 

4. รอยละของผูสำเร็จ   รอยละ   แผน 60.00         -- ไมตองรายงาน  กองแผนงานเปนผูเกบ็ขอมูล -- 

การศึกษาที่มีความพึง

พอใจตอการสงมอบ

คุณคาและ

ประสบการณใหแก

     ผล           
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การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

บัณฑิต เพื่อรองรับโลก

และสังคมเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปสู

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)  

(ปการศึกษา 2564) 

5. รอยละของผูเรียนที่   รอยละ   แผน 70.00          

เขารับการถายทอด

ความรูและเรียนรูผาน

การเขารวมกิจกรรม/

ฝกอบรม/แหลงเรียนรู

ตลอดจนการเขาถึงสื่อ

ในรูปแบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต ที่สามารถ

นำองคความรูจากการ

พัฒนาไปตอยอดนำไป

พัฒนางาน/พัฒนาการ

ประกอบอาชีพ 

(ติดตามผูรับการฝก 

อบรม ประเมิน 3 

เดือนหลังจากจบ

หลักสูตร)  

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

6. คะแนนความพึง   คะแนน   แผน 3.51         -- ไมตองรายงาน  กองแผนงานเปนผูเกบ็ขอมูล -- 

พอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ

จากมหาวิทยาลัย 

(ประเมินโดยผูประเมิน

ภายนอก)  

(ปงบประมาณ 2565) 

  เฉลี่ย   ผล 3.62          

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

7. จำนวนนักศึกษาที่   คน   แผน 20         วิทยาการ 81 

เขารวมโครงการ/      ผล 466  81    220 163 2 -สัมมนาวิชาการระดบันานาชาติเพ่ืองานวิจัยที่สรางสรรค” ประจำป



12 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

กิจกรรมความรวมมือ

กับสถาบันภายนอก

เพื่อเสริมความรู

(ปงบประมาณ 2565)  

การศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอเรื่อง Bioplastics Update จาก

Inha Technical College, Korea (9 ก.พ. 65) มีนักศึกษาเขารวม 81 

คน 

เครื่องกล 220 

-บรรยายและเยี่ยมชมดูงานแบบออนไลน ที่ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ( 15 มี.ค. 65)        

มีนักศึกษาเขารวม 220 คน  

วศ.เคม ี163 

-สัมมนาในหัวขอที่มาแรงมากในยุคนี้ "Introduction to Blockchain 

and Cryptocurrency World" จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ม.

สงขลานครินทร (16 ต.ค. 64) มีนักศึกษาเขารวม 49 คน 

-บรรยายพิเศษออนไลน ในหัวขอ "Process Technology 

Development: How to bridge the gap between research and 

practice" จาก SCG Chemicals (5 ก.พ. 65) มีนักศึกษาเขารวม 63 

คน 

-บรรยายพิเศษออนไลน ในหัวขอ "ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสิน

ทางปญญา และความสำคัญของสิทธิบัตรทางวิศวกรรมตอธุรกิจ จาก 

PTTGC (12 มี.ค. 65) มีนักศึกษาเขารวม 51 คน 

ไฟฟา 2 

-ใหความรูเก่ียวกับการใชงานอุปกรณไฟเบอรออปติค จากบริษัท เอลเว 

(ปรเทศไทย) จำกัด (14 ธ.ค. 64) มีนักศึกษาเขารวม 2 คน 

8. จำนวนโครงการ/   โครงการ/   แผน 1          

กิจกรรมความรวมมือ

ภาคีเครือขายเพ่ือ

สราง 

entrepreneurship 

ใหนักศึกษา (เพื่อเสริม

การเรียนรายวิชาความ

เปนผูประกอบการที่

ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม)  

(ปงบประมาณ 2565) 

  กิจกรรม   ผล           

9. จำนวนหลักสูตร/   หลักสูตร/   แผน 1 คก.          

โครงการ/กิจกรรม   โครงการ/   ผล           



13 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

เพื่อเสริมการตานการ

ทุจริตใหกับนักศึกษา

(ปงบประมาณ 2565) 

กิจกรรม 

                 

10. จำนวนนักศึกษา

ที่ลงเรียนรายวิชาเพ่ือ

เสริมความรูเก่ียวกับ

ความเปน 

  คน   แผน รอยละ 15 

ของ

นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียน 

         

ผูประกอบการ หรือ

ธุรกิจทั้งในระดับ

คณะ/ 

สวนงาน และรายวิชา

ศึกษาทั่วไป  

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

11. จำนวนผูเรียนที่

สมัครเขาเรียนใน

ระบบ 

  คน   แผน ดึงขอมูล

ในระบบ 

        ไมนำมาคำนวน 

คลังหนวยกิต  

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

12. จำนวนหลักสูตร   หลักสูตร   แผน 0         ไมนำมาคำนวน 

Non-degree ที่เกิด

จากจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัย/ที่เกิด

จากการวิเคราะห

ตลาดที่ทำการเปด

สอน แบบ Tailor 

made ที่พัฒนา

รวมกับ partner และ

ไดเปดสอน   

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

13. รอยละของ   รอยละ   แผน 70.00          

ผูสำเร็จการศึกษามี

ความพึงพอใจตอ

หลักสูตร  

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล   ปโตรฯ 

4.22 

นาโน 

4.04 

ตร-ีอาหาร 

 

โท-อาหาร 

 

ชีวภาพ 

3.26 

กระบวนการ

3.64 

อุตฯ 

 

โลจิสติกส 

 

เครื่องกล 

3.26 

ธุรกิจฯ 

3.09 

ตร-ีวศ.เคมี 

3.48 

โท-วศ.เคม ี

3.85 

อิเล็กฯ 

 

ไฟฟา 

 

 



14 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

โท-พอลิฯ 

4.20 

เอก-พอลิฯ 

 

เอก-อาหาร 

3.97 

โท-ชีวภาพ 

 

เอก-ชีวภาพ 

4.57 

โท-จัดการ 

4.30 

เอก-จัดการ 

 

โท-พลง. 

 

โท-ธุรกิจฯ 

 

เอก-พลง. 

 

เอก-วศ.เคมี 

3.60 

14. จำนวนกิจกรรม/   กิจกรรม/   แผน 3          

ผลงานที่มีการ

ดำเนินการรวมกันกับ

เครือขายตางประเทศ 

(ปงบประมาณ 2565) 

  ผลงาน   ผล           

15. จำนวนหลักสูตร/   หลักสูตร/   แผน 1         1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รายวิชาที่มีความ

รวมมือกับตางประเทศ 

(ปงบประมาณ 2565) 

  รายวิชา   ผล 1      1   (หลักสูตรนานาชาต)ิ(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564)  

16. จำนวนนักศึกษา   คน   แผน 30         -นักศึกษาตางชาติลงทะเบียนเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี 7 

ในหลักสูตร/รายวิชาที่

มีความรวมมือกับ

ตางประเทศ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 8     2 2 2 2 นักศึกษาชั้นปที่ 1 

1) Mr. Chun  Zonel  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 

2) Mr. Haitong  Pech  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3) Ms. Ratneary  Ren  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

4) Mr. Tongmean Teang  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 

5) Ms. Sokheng  Long  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

6) Ms. Kanika  Khuon  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

7) Ms. Sokkim  Eng  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 

-นักศึกษาตางชาติลงทะเบียนเขาศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 

 8) Mr. Chen Shunhong สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

17. รอยละ MOU ที่   รอยละ   แผน 70.00          

Active  ที่ทำความ

รวมมือกับตางประเทศ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           



15 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

18. รอยละของ   รอยละ   แผน 80.00         -ตอบแบบสอบถาม 879 

ผูสำเร็จการศึกษาที่ได

งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระ ใน

ระยะเวลา 1 ป  

(ปการศึกษา 2563) 

     ผล 66.44  ปโตรฯ  

75.76 

นาโน  

75.00 

อาหาร 

71.15 

ชีวภาพ 

52.00 

กระบวนการ 

50.00 

อุตสาหการ 

70.13 

โลจิสติกส 

69.50 

เครื่องกล 

75.26  

ธุรกิจฯ 

79.25 

วศ.เคมี 

79.73 

อิเล็กทรอนิกส 

66.20 

1)ปโตรฯ 88  2)นาโน 16 3)อาหาร 108  4)ชีวภาพ 26  

 5)กระบวนการ 39  6)อุตสาหการ 83  7)โลจิสติกส 147  

 8)เครื่องกล 99  9)ธุรกิจ 110  10)วศ.เคมี 84  11)อิเล็กทรอนิกส 76 

-ไดงานทำ 584 

 1)ปโตรฯ 50  2)นาโน 12  3)อาหาร 74  4)ชีวภาพ 13  

 5)กระบวนการ 19  6)อุตสาหการ 54  7)โลจิสติกส 98   

 8)เครื่องกล 73  9)ธุรกิจ 84  10)วศ.เคมี 59  11)อิเล็กทรอนิกส 47 

-ศึกษาตอ 61 

 1)ปโตรฯ 22  2)นาโน -  3)อาหาร 4  4)ชีวภาพ 1  5)กระบวนการ 1   

 6)อุตสาหการ 6  7)โลจิสติกส 6  8)เครื่องกล 2  9)ธุรกิจ 4   

 10)วศ.เคมี 10  11)อิเล็กทรอนิกส 5 

-เกณฑทหาร/อุปสมบท – 

ขอมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 65 

19. จำนวนนักเรียน   คน   แผน -         ไมนำมาคำนวน 

นักศึกษา ผูดอยโอกาส 

ที่ไดรับโอกาสเขาถึง

บริการการศึกษา และ

การพัฒนา

สมรรถภาพ/บริการ

ทางการศึกษาที่

เหมาะสมตามความ

ตองการจำเปน  

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

20. จำนวนนักเรียน/   คน   แผน 800         วิทยาการ 

ผูเรียน/ผูฝกอบรมที่

ไดรับการถายทอด

ความรูและเรียนรูผาน

การเขารวมกิจกรรม

ฝกอบรม/แหลงเรียนรู 

ตลอดจนการเขาถึงสื่อ

ในรูปแบบ Lifelong 

Learning  

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล   81    220  2 -สัมมนาวิชาการระดบันานาชาติเพ่ืองานวิจัยที่สรางสรรค” ประจำป

การศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอเรื่อง Bioplastics Update จาก

Inha Technical College, Korea (9 ก.พ. 65) มีนักศึกษาเขารวม 81 

คน 

เครื่องกล 

-บรรยายและเยี่ยมชมดูงานแบบออนไลน ที่ ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ( 15 มี.ค. 65)        

มีนักศึกษาเขารวม 220 คน  

วศ.เคม ี



16 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

-สัมมนาในหัวขอที่มาแรงมากในยุคนี้ "Introduction to Blockchain 

and Cryptocurrency World" จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ม.

สงขลานครินทร (16 ต.ค. 64) มีนักศึกษาเขารวม ... คน 

-บรรยายพิเศษออนไลน ในหัวขอ "Process Technology 

Development: How to bridge the gap between research and 

practice" จาก SCG Chemicals (5 ก.พ. 65) มีนักศึกษาเขารวม ... 

-บรรยายพิเศษออนไลน ในหัวขอ "ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสิน

ทางปญญา และความสำคัญของสิทธิบัตรทางวิศวกรรมตอธุรกิจ จาก 

PTTGC (12 มี.ค. 65) มีนักศึกษาเขารวม ... 

ไฟฟา 

-ใหความรูเก่ียวกับการใชงานอุปกรณไฟเบอรออปติค จากบริษัท เอลเว 

(ปรเทศไทย) จำกัด (14 ธ.ค. 64) มีนักศึกษาเขารวม 2 คน 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

21. จำนวนหลักสูตร    หลักสูตร   แผน 1         1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(รวมกับภาค 

อุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษา        

ชั้นนำ) 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 1      1   (หลักสูตรนานาชาต)ิ(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) รวมกับมหาวิทยาลัย 

เฉิงตู 

22. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 1         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

อบรมหลักสูตร 

AUN-QA 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 1         Learning แกคณาจารยคณะ (21-22 มิ.ย. 65) 

23. จำนวนอาจารยที่   คน   แผน 1         อาจารยที่ผานการอบรมเปนผูประเมิน AUN-QA V4  6 

ผานการอบรมเปน          

ผูประเมิน AUN-QA 

(หามซ้ำหนา)  

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 6   1 1 1 2  1 ทปอ. 2 

1)ผศ.ดร.เดชาพันธ  2)อ.ดร.โสภณ 

มศก. 4 

3)รศ.ดร.พิมพชนก  4)ผศ.ดร.วิชุดา  5)อ.ดร.พรศรี  6)อ.เพ็ญพิสุทธิ์ 

24. จำนวนหลักสูตร   หลักสูตร   แผน 25         ปริญญาตรี 12 

ที่เขารับการประเมิน

ตามระบบ AUN-QA 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 26  4 3 4 4 6 3 2 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวิศวกรรม      

พอลิเมอร 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 



17 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ

ชีวภาพ 

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ         

โลจิสติกส 

8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

9) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

ปริญญาโท 8 

13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมพอลิเมอร 

14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม 

17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

18) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร 

ปริญญาเอก 6 

21) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม      

พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

22) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

23) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

24) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

25) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

26) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

25. จำนวนหลักสูตร   หลักสูตร   แผน 2         ปริญญาตรี 1 



18 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

นานาชาติ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 2  1    1   1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

ปริญญาเอก 1 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม                          

พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

                 

26. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 2         วิทยาการฯ 1 

พัฒนาทักษะภาษา 

อังกฤษ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 3  1   1   1 1) โครงการ MATSE toward Internationalization : Student 

EXchang คณะฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65-       

30 ก.ย. 65) 

อุตสาหการฯ 1 

2) โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกเพื่อการทำงาน (Global 

mindset) ประจำปการศึกษา 2564 (9 ก.ค. 65) 

ไฟฟา 1 

3) โครงการอบรมการเขียนบทความภาษษอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดบับัณฑิตศึกษา ภาคตน ประจำปการศึกษา 2564 (29 ก.ย. 64) 

27. จำนวนศิษยเกา   คน   แผน 18         -กิจกรรม “เลาสูกันฟงจากนักศึกษาสูผูประกอบการ” เมื่อวันที่  

ที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาปจจุบัน 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 19  11    1 3 4 23 พ.ย. 64 (ออนไลน) ไดแก  

1)นายมนตรี อุดมฉวี (สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 
CEO&Founder บริษัท สมารทไบโอพลาสตกิ จำกัด 

2)นายณัฐพล เมืองแกว (สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดพุอลิเมอร) 
CEO&Founder บริษัท สมารทไบโอพลาสตกิ จำกัด 

3)นายโกศล เกาประดิษฐ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เจาของธุรกิจ 

พุดดิ้งมะพราวน้ำหอม “โกเต” 

4)นายศุภวิชญ อินทนาคม (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร) CEO & Founder ธุรกิจ iRice และ IT 

Innovation Project Specialist Team Leader : Central Home 

Group 

-กิจกรรม MSE Blossom แลกเปลี่ยนเรียนรูกับศิษยเกา EP.1 เมื่อ

วันที่ 8 ต.ค. 64 (ออนไลน)   ไดแก 

5)นายกุลภัสสร ธรรมานุกิจเจริญ (สาขาวิชาวัสดุข้ันสูงและนาโน

เทคโนโลยี) 

6)นายทัตพงศ จิตรภักดี (สาขาวิชาวัสดขุั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี) 

-กิจกรรม MSE Blossom แลกเปลี่ยนเรียนรูกับศิษยเกา EP.2 เม่ือ



19 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

วันที่ 31 ต.ค. 64 (ออนไลน)   ไดแก 

7)นางสาวจิตตชนก พงษทองเจริญ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ             

นาโนเทคโนโลยี) 

8)นางสาวณัฐธิดา อินตะยศ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี) 

-กิจกรรม MSE Blossom แลกเปลี่ยนเรียนรูกับศิษยเกา EP.3 เมื่อ

วันที่ 28 พ.ย. 64 (ออนไลน)   ไดแก 

9)นายธานินทร อุณพันธุ  (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี) 

10)นางสาวเกสรา เจียมจับเลห (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี) 

-กิจกรรม MSE Blossom แลกเปลี่ยนเรียนรูกับศิษยเกา (MSE 

VIRTUAL CAMP #19) เม่ือวันที่ 26 ธ.ค. 64 (ออนไลน)   ไดแก 

11)นางสาวปญชลี บัวราช (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี) 

12)นางสาวพัทธธีรา ฝนเชียร (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี) 

-เสวนาออนไลน ในหัวขอ "Experience in Industrial Process 

Design and Development" เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 65 ไดแก  

13)นางสาวกนกพร สินไชย (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

14)นางสาวพรธิชา กาทอง (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

15)นายชนินทร ฤกษสหกุล (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT 

โดยใช ESP8266, Node-RED, MQTT, Webhook และ LINE เม่ือ

วันที่ 6, 12 และ 13 ก.พ. 65 ไดแก 

16)นายจิรศกัด์ิ วงษบงกชไพศาล (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร) 

17)นายขวัญชัย กลอมเมฆ (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร) 

18)นายคมกฤษ หอมกลิ่นแกว (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร) 

-กิจกรรม MSE Blossom แลกเปลี่ยนเรียนรูกับศิษยเกา รุนพี่เลา

เรื่อง เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 

19)น.ส.ปาจรีย ทองปน (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี) 



20 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

28. รอยละของ   รอยละ   แผน 70.00         บุคลากรทั้งหมด 185 

บุคลากร และสาย

สนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ เชน 

การอบรม สัมมนา 

และรวมกิจกรรมเพ่ิม

ความสุข 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 74.59 96.43 92.00 95.00 80.00 56.00 57.58 13.00 94.74    สนง.คณบดี 28  วิทยาการฯ 25  อาหาร 20  ชีวภาพ 20   

   อุตสาหการฯ 25  เครื่องกล 33  เคมี 15  ไฟฟา 19 

- บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ 138 

สนง.คณบดี 27 

1)นางกัลยาณ ี 2)นางทองทิพย  3)นางพนิดา  4)พูนสุข  5)นางสาย

ใจ  6)นางสุนันทร  7)นางวรากร  8)น.ส.กัญฑิมา  9)น.ส.งามลักษณ  

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

13) น.ส.ปาริชาติ  14)น.ส.ภาวินี  15)น.ส.รัชจรีย  16)น.ส.รัตนา   

17)น.ส.วชรณชั  18)น.ส.วชิรารัตน  19)น.ส.วริษฐา   

20)น.ส.วรรณนภา  21)น.ส.ศศรส  22)น.ส.สุนันท  23)น.ส.สมฤดี  

24)น.ส.อัญศยา  25)นายชยวรรณ  26)นายณัฐพงษ  27)นาย

อภินันท 

วิทยาการฯ 23 

1)รศ.ดร.ณัฐกาญจน  2)รศ.ดร.ศุภกิจ  3)รศ.มาณพ  4)รศ.อาชาไนย 

5)ผศ.ดร.จันทรฉาย  6)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  7)ผศ.ดร.นฤทธ์ิ  8)ผศ.ดร.นิติ 

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

12)ผศ.ดร.ภัทร  13)ผศ.ดร.วรดา  14)ผศ.ดร.วันชัย  15)ผศ.ดร.สุดศิริ 

16)ผศ.สมจิตร  17)นางวรานิษฐ  18)นางสุชาดา  19)น.ส.ลูกกวาง  

20)น.ส.หรรษา  21)นายเจตน  22)นายพินิจ  23)นายไพโรจน 

อาหาร 19  

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

4)ผศ.ดร.ดวงใจ  5)ผศ.ดร.ธัชพงศ  6)ผศ.ดร.บัณฑิต   

7)ผศ.ดร.บุศรากรณ  8)ผศ.ดร.ประสงค  9)ผศ.ดร.ปริญดา   

10)ผศ.ดร.สุเชษฐ  11)ผศ.ดร.อรุณศรี  12)อ.ดร.สินี   

13)น.ส.กัญรณี 14)น.ส.ณิชานันทน  15)น.ส.ปยะฉัตร  16)สายทอง  

17)นายฉัตรชัย  18)นายณัฏฐชัย  19)นายธนรัตน 

ชีวภาพ 16 

1)รศ.ดร.กัลยาณี  2)รศ.ดร.ชัยยงค  3)รศ.ดร.บุษราภรณ   

4)รศ.ดร.พิมพชนก  5)รศ.ดร.สุวัฒนา  6)ผศ.ดร.ชัยวัฒน   

7)ผศ.ดร.วนิดา  8)ผศ.ดร.สิริพร  9)อ.ดร.ชลเทพ  10)อ.ดร.นาฏระพี  

11)อ.กัญจนอมล  12)นางประไพ  13)นางวัลพิไล  14)น.ส.ฑิพาภรณ  

15)น.ส.นุชนาฎ  16)นายศิลา 

อุตสาหการฯ 14 



21 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

1)รศ.ดร.ชูศักดิ์  2)รศ.ดร.ประจวบ  3)ผศ.ปฏิพัทธ  4)ผศ.มนตรี 

5)อ.ดร.วรฤทัย  6)อ.กวินธร  7)อ.ธรรมวิชช  8)อ.เพ็ญพิสุทธิ์ 

9)น.ส.ชยาณิษฐ  10)น.ส.ณัฐธิดา  11)น.ส.นวลอนงค   

12)น.ส.เปรมทิพย  13)นายเจน  14)นายสรรวิทย 

เครื่องกล 19 

1)รศ.ดร.กษมา  2)รศ.ดร.นิตพิงศ  3)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ   

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

7)ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  8)ผศ.ดร.วิชุดา  9)ผศ.จารุตม  10)อ.ดร.จงรัก  

11)อ.ดร.ณัฐ  12)นางธรากร  13)น.ส.กัลยกร  14)น.ส.วัลลภา  

15)นายเจตพร  16)นายไพศาล  17)นายภาณุวัฒน  18)นายเมฆ   

19) นายฤทธิ์ณรงค 

วศ.เคม ี2 

1)อ.ดร.ณัชพล  2)น.ส.อรปภา  

ไฟฟา 18 

1)รศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.จิรัฏฐ  3)ผศ.ดร.ณัฐพงศ   

4)ผศ.ดร.ระพีพันธ  5)ผศ.ดร.ยุทธนา  6)อ.ดร.กัณธิดา  7)อ.ดร.พรชัย  

8)อ.ดร.พลอยบุศรา  9)อ.ดร.ภมร  10)อ.ดร.โสภณ  11)อ.ดร.อรทัย   

12)อ.กิตติธัช  13)อ.ชัยวุฒ  14)นางผกามาศ  15)น.ส.ณฏัฐนรี 

  16)น.ส.ฐนิชา  17)นายธชทัต  18)นายพยุงศักดิ์ 

ปญหาอุปสรรค 

การพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2565 พบวาบุคลากรบางราย

ไมสามารถเขารับการพัฒนาในชวงที่คณะจัดโครงการพัฒนาได 

เนื่องจากเปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงเวลานั้น จึงทำใหบาง

ภาควิชามีจำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอย 

29. รอยละของ   รอยละ   แผน 5         -งบประมาณที่ใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูฯ 2,640,000.- 

งบประมาณที่ใชในการ

พัฒนาแหลงเรียนรู

ทางการศึกษาของ

นักศึกษาตอเงินรายได 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 13.64          1) งบประมาณเงินรายได-การพัฒนาแหลงเรียนรูของ นศ. 200,000.- 

 2) งบประมาณเงินรายได-งานปรับปรุงระบบเครือขาย 2,440,000.- 

-รายรับเงนิรายได 19,350,556.45   

ณ 1 ก.พ. 65 (1) คาธรรมเนียมการศึกษา 2) กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ฯ 

3) เงนิคงเหลือบริการวิชาการ) 

30. ระดบัประเมิน   คะแนน   แผน >3.51         ระหวางดำเนินการ 

ของความพึงพอใจ

เฉลี่ย   

     ผล           



22 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

(ผลสำรวจความ

คิดเห็น) ของนักศึกษา

ตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณที่ไดรับ 

(คะแนนเตม็ 5)  

(ปการศึกษา 2564) 

31. กระบวนการ   กระบวนการ   แผน 2          

ดำเนินงานที่ไดรับการ

พัฒนาและปรับปรุงให

มีประสิทธิภาพดีข้ึน 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

ยุทธศาสตรที ่2   ยกระดบังานวิจัย/งานสรางสรรค การบริการวิชาการ และการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อสรางและใชประโยชนองคความรู บูรณาการศาสตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ สูเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 2  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมอืเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางยัง่ยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  
32. จำนวนของการ    จำนวน   แผน 5   2      -จดทะเบียนแลว 1 

ย่ืนจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual 

property (IP)) ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร สิทธิบัตรการ

ออกแบบ 

(ป พ.ศ. 2564) 

     ผล 10   10      อาหาร 1 

1) สูตรเครื่องดื่มน้ำนมขาวกลองผงสำเร็จรูป. เลขที่ 17886 จดเม่ือวันที่ 

17 มิถุนายน 2564 (ผศ.ดร.ดวงใจ, ผศ.ดร.สุเชษฐ, และคณะ) 

-ระหวางย่ืนจด 9 

อาหาร 9 

2) กรรมวิธีการผลิตน้ำออยเขมขน. คำขอเลขที่ 2103002409 ยื่นเมื่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

3) กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากแตงโมและผลิตภัณฑที่ไดจาก

กรรมวิธีดังกลาว. คำขอเลขที่ 2103002423 ยื่นเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

4) กรรมวิธีการผลิตมันอาลูทอดกรอบปรุปรสและผลิตภัณฑที่จาก

กรรมวิธีดังกลาว. คำขอเลขที่ 2103002408 ยื่นเมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

5) กรรมวิธีการสกัดสารฟนอลิกจากดอกเกกฮวย. คำขอเลขที่ 

2103002424 ย่ืนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

6) ผลิตภัณฑซุปกึ่งสำเร็จรูปจากขาวไทยและกรรมวิธีการผลิต. คำขอ

เลขที่ 2103002416 ยื่นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.

บัณฑิต) 



23 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

7) ผลิตภัณฑมะมวงแผนและกรรมวิธีการผลิต. คำขอเลขที่ 

2103002426 ย่ืนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

8) ผลิตภัณฑลูกอมโบราณจากน้ำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต. คำขอ

เลขที่ 2103002411 ยื่นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

9) ผลิตภัณฑคาราเมลไซรัปจากนำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต. คำ

ขอเลขที่ 2103002413 ย่ืนเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.

บัณฑิต) 

กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากเห็ดหอมและผลิตภัณฑที่ไดจาก

กรรมวิธีดังกลาว. คำขอเลขที่ 2103002425 ยื่นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 

2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต)  

33. จำนวนผลงาน   จำนวนชิ้น/   แผน 50         -ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน Q1 ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 28 

ตพีิมพเผยแพร 

(publication) ที่มี 

impact factor, 

citation สูง โดยนับ

จากจำนวนผลงานวิจัย

ที่เปนเลิศดานวิชาการ 

(จำนวนผลงานวิจัยที่

ตพีิมพใน (Q1-Q2) ที่

ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus ทั้งหมด) 

(ป ค.ศ. 2021) 

  เรื่อง/ผลงาน   ผล 63  12 16 8  2 20 4 วิทยาการ 5 

1) Impact of Drug Loading Method on Drug Release from 3D-

Printed Tablets Made from Filaments Fabricated by Hot-

Melt Extrusion and Impregnation Processes (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

2) Manipulating Crystallization for Simultaneous 

Improvement of Impact Strength and Heat Resistance of 

Plasticized Poly(L-lactic acid) and Poly(butylene succinate) 

Blends             (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

3) Nanostructure optimization of Zr-W-Ti metallic glass thin 

films via multitarget co-sputtering with oblique angle 

deposition approach (ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

4) Synthesis and characterization of fe0.8 mn0.2 fe2 o4 ferrite 

nanoparticle with high saturation magnetization via the 

surfactant assisted co-precipitation (ผศ.ดร.วันชัย) 

5) Theoretical solvent selection for nanostructured surface 

fabrication of reusable and colourimetric visual-eye sensor 

strips with rhodamine derivative-encapsulated polymeric 

membranes for highly sensitive and selective detection of 

Hg2+ (ผศ.ดร.นฤทธ์ิ) 

อาหาร 6 

6) Antioxidant Activity and Anti-Photoaging Effects on UVA-

Irradiated Human Fibroblasts of Rosmarinic Acid Enriched 

Extract Prepared from Thunbergia laurifolia Leaves (ผศ.ดร.        

สุเชษฐ) 



24 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

7) Betulinic acid decreases lipid accumulation in 

adipogenesis-induced human mesenchymal stem cells 

with upregulation of PGC-1α and UCP-1 and post-

transcriptional downregulation of adiponectin and leptin 

secretion (อ.ดร. พรศรี) 

8) Consumer preferences and socioeconomic factors decided 

on plantain and plantain-based products in the central 

region of cameroon and oyo state, Nigeria (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

9) How does cultivar, maturation, and pre-treatment affect 

nutritional, physicochemical, and pasting properties of 

plantain flours? (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

10) The feasibility of using pulsed-vacuum in stimulating 

calcium-alginate hydrogel balls (ผศ.ดร.บัณฑติ) 

11) Vegetable oil structuring via γ-oryzanol crystallization   

(รศ.ดร.โสภาค) 

ชีวภาพ 4 

12) Effects of temperature and relative humidity on 

Aflatoxin B1 reduction in corn grains and antagonistic 

activities against Aflatoxin-producing Aspergillus flavus 

by a volatile organic compound-producing yeast, 

Kwoniella heveanensis DMKU-CE82 (ผศ.ดร.รุจิกาญจน) 

13) Glycerol-enhancing heat-moisture treatment of A-type 

rice and cassava starches and B-type potato and canna 

starches (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

14) Properties and volatile profile of process flavorings 

prepared from D-xylose with glycine, alanine or valine 

by direct extrusion method (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

15) The Improved Properties of Zein Encapsulating and 

Stabilizing Sacha Inchi Oil by Surfactant Combination of 

Lecithin and Tween 80 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

เครื่องกล 1 

16) A computational fluid dynamics study of gas–solid 

distribution of Geldart Group B particles in a swirling 

fluidized bed (รศ.ดร.กษมา, ผศ.ดร.ปรเมศร) 

วศ.เคมี 12 



25 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

17) Adsorption of chromium (VI) and iron (III) ions onto acid-

modified kaolinite: Isotherm, kinetics and 

thermodynamics studies (ผศ.ดร.มัทรี) 

18) CO2 hydrogenation over FSP-made iron supported on 

cerium modified alumina catalyst (รศ.ดร.โอกร) 

19) Continuous biodiesel production based on hand 

blender technology for sustainable household utilization

(รศ.ดร. วรพล) 

20) CuAl2O4–CuO–Al2O3 catalysts prepared by flame-spray 

pyrolysis for glycerol hydrogenolysis (รศ.ดร.โอกร) 

21) Deoxygenations of palm oil-derived methyl esters over 

mono- And bimetallic NiCo catalysts (รศ.ดร.วรพล) 

22) Effective Cu/Re promoted Ni-supported γ-Al2O3 catalyst 

for upgrading algae bio-crude oil produced by 

hydrothermal liquefaction (รศ.ดร.วรพล) 

23) Extraction of antibiotics using aqueous two-phase 

systems based on ethyl lactate and thiosulphate salts 

(รศ.ดร.วรพล) 

24) High-efficiency biodiesel production using rotating tube 

reactor: New insight of operating parameters on 

hydrodynamic regime and biodiesel yield (รศ.ดร.วรพล) 

25) Highly effective microwave plasma application for 

catalyst-free and low temperature hydrogenation of 

biodiesel (รศ.ดร.วรพล) 

26) Low-cost alternative biodiesel production apparatus 

based on household food blender for continuous 

biodiesel production for small communities (รศ.ดร.วรพล) 

27) Low-temperature and atmospheric pressure plasma for 

palm biodiesel hydrogenation (รศ.ดร.วรพล) 

28) Water influence on the kinetics of transesterification 

using CaO catalyst to produce biodiesel (รศ.ดร.วรพล) 

-ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน Q2 ที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus 35 

วิทยาการ 7 

29) Crystal structure and XANES study of Fe-substituted 

Barium Titanate ceramics prepared by conventional 



26 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

solid-state technique (ผศ.ดร.นฤทธ์ิ) 

30) Effect of Gd2O3 concentration on X-rays induced and 

photoluminescence characteristics of Eu3+ - Activated 

Gd2O3–B2O3 glass (ผศ.ดร.นฤทธ์ิ) 

31) Effect of thermal annealing on the structure of LiCoO2 

powders prepared by co-precipitation method (ผศ.ดร.

นฤทธิ์) 

32) Reactive compatibilization of poly(hydroxybutyrate-co-

hydroxyvalerate)/polyvinyl alcohol blends (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

33) Scintillation respond and orange emission from Sm3+ 

ion doped tellurite and fluorotellurite glasses: A 

comparative study (ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

34) Structural and luminescence investigation of Ce3+ 

doped lithium barium gadolinium phosphate glass 

scintillator (ผศ.ดร.นฤทธ์ิ) 

35) Thermal stability enhancement of poly(hydroxybutyrate-

co-hydroxyvalerate) through in situ reaction (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

อาหาร 10  

36) Assessment of rheological methods to study 

crystallization of palm oil fractions (รศ.ดร.โสภาค) 

37) Chemical composition and antioxidant activity of oil 

obtained from coconut meal by subcritical ethanol 

extraction (รศ.ดร.ปราโมทย) 

38) Cocoa Butter Alternatives from Enzymatic 

Interesterification of Palm Kernel Stearin, Coconut Oil, 

and Fully Hydrogenated Palm Stearin Blends (รศ.ดร.

โสภาค) 

39) Correction to: Rapid determination of 

fructooligosaccharide in solar-dried banana syrup by 

using near-infrared spectroscopy (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

40) Effects of pressure and temperature on the 

physico-chemical properties and acrylamide formation 

of starchy banana chips during the post-frying centrifuge 

step (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

41) High-Intensity Ultrasound-Induced Crystallization of 



27 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

Mango Kernel Fat (รศ.ดร.โสภาค) 

42) Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized 

hot phosphate buffer (รศ.ดร.ปราโมทย) 

43) Rapid determination of fructooligosaccharide in solar-

dried banana syrup by using near-infrared spectroscopy 

(ผศ.ดร.บัณฑิต) 

44) The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the 

crystallization of palm olein (รศ.ดร.โสภาค) 

45) Water-in-Oleogel Emulsions—From Structure Design to 

Functionality (รศ.ดร.โสภาค) 

ชีวภาพ 4 

46) Effect of polyamine on growth, intermediates and 2-

acetyl-1-pyrroline formation by Aspergillus awamori (ผศ.

ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

47) Encapsulation of fragrances in zein nanoparticles and 

use as fabric softener for textile application (ผศ.ดร.จุรี

รัตน-เกษียณ) 

48) Identification and validation of a qtl for bacterial leaf 

streak resistance in rice (Oryza sativa l.) against thai xoc 

strains (อ.กัญจนอมล) 

49) Quality assessment of rice spaghetti made from jasmine 

rice flour and sweet potato flour supplemented with 

protein sources by direct extrusion (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

เครื่องกล 1 

50) Experimental study and empirical modeling of CO and 

NO behaviors in a fluidized-bed combustor firing 

pelletized biomass fuels (ผศ.ดร.ปรเมศร) 

วศ.เคม ี8 

51) Black soldier fly larval valorization benefitting from ex-

situ fungal fermentation in reducing coconut endosperm 

waste (รศ.ดร.วรพล) 

52) Blended sewage sludge–palm kernel expeller to 

enhance the palatability of black soldier fly larvae for 

biodiesel production (รศ.ดร.วรพล) 

53) Green adsorption–desorption of mixed triclosan, 



28 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

triclocarban, 2-phenylphenol, bisphenol A and 4-tert-

octylphenol using MXene encapsulated polypropylene 

membrane protected micro-solid-phase extraction 

device in amplifying the HPLC analysis (รศ.ดร.วรพล) 

54) Improvement of oxidation stability of fatty acid methyl 

esters derived from soybean oil via partial 

hydrogenation using dielectric barrier discharge plasma 

(รศ.ดร.วรพล) 

55) Mechanism of CaO catalyst deactivation with 

unconventional monitoring method for glycerol 

carbonate production via transesterification of glycerol 

with dimethyl carbonate (ผศ.ดร.มัทรี) 

56) Process and Energy Intensification of Glycerol Carbonate 

Production from Glycerol and Dimethyl Carbonate in the 

Presence of Eggshell-Derived CaO Heterogeneous 

Catalyst (รศ.ดร.วรพล) 

57) Process intensification in bio-ethanol production–recent 

developments in membrane separation (รศ.ดร.วรพล) 

58) Rhizopus oligosporus-assisted valorization of coconut 

endosperm waste by black soldier fly larvae for 

simultaneous protein and lipid to biodiesel production 

(รศ.ดร.วรพล) 

ไฟฟา 4 

59) MPH-GST sensing microplate for easy detection of 

organophosphate insecticides (ผศ.ดร.จิรัฏฐ) 

60) Nitrogen-doped amorphous carbon coating on copper 

pads for direct wire bonding with a long-term humidity 

reliability (อ.ดร.พลอยบุศรา) 

61) Real-Time Double-Layer Thin Film Thickness 

Measurements Using Modified Sagnac Interferometer 

with Polarization Phase Shifting Approach (ผศ.ดร.ระพี

พันธ) 

62) Single commercially available ic-based electronically 

controllable voltage-mode first-order multifunction filter 

with complete standard functions and low output 



29 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

impedance (อ.ดร.ภมร) 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

34. จำนวนคณะที่

เขา  

  คณะ   แผน 1         มหาวิทยาลัยยังไมจัดโครงการ 

รวมคลัสเตอรวิจัยที่

สอดคลองกับแนวทาง

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

35. รอยละของ   รอยละ   แผน 25.00          

โครงการที่สามารถ

ประเมินคาผลกระทบ 

ตอเศรษฐกิจสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ผลตอบแทนการลงทุน 

(ROI)/ผลตอบแทนการ

ลงทุนทางสังคม  

(SROI)/ คุณคาของผูใช

ผลงานวิจัย/SRL/TRL) 

ของโครงการวิจัย  

คุณคาของผูใช

ผลงานวิจัย)(เลือกอยาง

นอย 1 หนวยนับ) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

36. จำนวนโครงการ    โครงการ   แผน 1   1  1 1    

วิจัย/งานสรางสรรคที่

มีการดำเนินรวมกับ 

partner และ 

มหาวิทยาลัย และมี

การดำเนินโครงการ/

กิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่อง 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

37. จำนวนคณะที่ม ี   คณะ   แผน 1          

cooperative labs ที่      ผล           



30 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

อยูใน Sharing 

resource 

(ปงบประมาณ 2565) 

38. รอยละบุคลากร

ที่ 

  รอยละ   แผน 3.00          

เขารวมอบรม KM 

ดานการวิจัยแบบ

บูรณาการภายใน

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

39. รอยละนักวิจัย

รุน 

  รอยละ   แผน 70.00          

ใหมที่เขารวมโครงการ

กับสำนักงานบริหาร

การวิจัย นวัตกรรม

และการสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(จากนักวิจัยรุนใหม

ของคณะทั้งหมด) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

40. จำนวนการย่ืน

จด 

  ชิ้น/ผลงาน   แผน 2   2      -จดทะเบียนแลว 1 

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา (Intellectual 

property (IP)) 

(รายงานผลทั้งขอย่ืน

และไดรับการข้ึน

ทะเบียนแลวและยัง

อยูในความคุมครอง) 

(ป พ.ศ. 2564) 

     ผล 10   10      อาหาร 1 

1) สูตรเครื่องดื่มน้ำนมขาวกลองผงสำเร็จรูป. เลขที่ 17886 จดเม่ือวันที่ 

17 มิถุนายน 2564 (ผศ.ดร.ดวงใจ, ผศ.ดร.สุเชษฐ, และคณะ) 

-ระหวางย่ืนจด 9 

อาหาร 9 

2) กรรมวิธีการผลิตมันอาลูทอดกรอบปรุปรสและผลิตภัณฑที่จาก 

กรรมวิธีดังกลาว. คำขอเลขที่ 2103002408 ยื่นเมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

3) กรรมวิธีการผลิตน้ำออยเขมขน. คำขอเลขที่ 2103002409 ยื่นเมื่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

4) ผลิตภัณฑลูกอมโบราณจากน้ำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต. คำขอ

เลขที่ 2103002411 ยื่นเมือ่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

5) ผลิตภัณฑคาราเมลไซรัปจากนำตาลโตนดและกรรมวิธีการผลิต. คำ



31 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

ขอเลขที่ 2103002413 ย่ืนเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.

บัณฑิต) 

6) ผลิตภัณฑซุปกึ่งสำเร็จรูปจากขาวไทยและกรรมวิธีการผลิต. คำขอ 

เลขที่ 2103002416 ยื่นเมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

7) กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากแตงโมและผลิตภัณฑที่ไดจาก

กรรมวิธีดังกลาว. คำขอเลขที่ 2103002423 ยื่นเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

8) กรรมวิธีการสกัดสารฟนอลิกจากดอกเกกฮวย. คำขอเลขที่ 

2103002424 ย่ืนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

9) กรรมวิธีการผลิตเนื้อสัตวเลียนแบบจากเห็ดหอมและผลิตภัณฑที่ได

จากกรรมวิธีดังกลาว. คำขอเลขที่ 2103002425 ยื่นเมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต)  

10) ผลิตภัณฑมะมวงแผนและกรรมวิธีการผลิต. คำขอเลขที่ 

2103002426 ย่ืนเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

41. จำนวนอาจารย/    คน   แผน 1         วิทยาการ 6 

นักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยไดรับ

รางวัลที่มีชื่อเสียง

ระดบัชาติ/นานาชาติ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 6  6       1) Best Poster Presentation Award เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 (Cement 

Wood Properties with Addition of Cement Wood Waste 

Dust from Production Processes)(ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ผาอนามัย Greeny) การประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ ในงานวัน

นวัตกรรมแหงชาติ ป 2564. โดย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ เม่ือ

วันที่ 5 ต.ค. 64 (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

3) Oral Presentation Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่ 4 

ธ.ค. 64 (Effect of Sulfonate Derivatives as Nucleating 

Agents on Crystallization Behavior of Poly(lactic Acid))(รศ.

ดร.ศุภกิจ) 

4) Poster Presentation Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่  

4 ธ.ค. 64 (THE PREPARATION OF REVERSIBLE 

THERMOCHROMIC Mn-DOPED Ca-Zn-Al-O INORGANIC 

MATERIALS)(รศ.อาชาไนย, ผศ.ดร.วรดา) 

5) Poster Presentation Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่ 

4 ธ.ค. 64 (CHEMICAL STABILITY OF Y2Ti2O7 YELLOW 

PIGMENTS IN CERAMIC GLAZES AND DEVELOPMENT OF AN 

APPROPRIATE GLAZE RECIPE)(ผศ.ดร.นิติ) 



32 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

6) Gold Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่ 4 ธ.ค. 64 (New 

Approach for Tuning the Thermal and Chemical Sensitivity 

of Polydiacetylene/Zinc(II) Ion/Zinc Oxide Nanocomposite : 

The Effect of ZnO Nanoparticles Content)(อ.ดร.ณัฐนนท) 

42. จำนวน    โครงการ   แผน 3         อุตสาหการฯ 4  

โครงการวิจัยงาน

สรางสรรคและ

นวัตกรรมที่กอใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน/

สามารถสรางมูลคาเชิง

พาณิชยใหกับภาคการ

ผลิตและบริการและ

ภาคธุรกิจ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 4     4    1. การปรับปรุงเพ่ิมกำลังการผลิตโดยใชหลักการ ECRS กรณีศึกษา 

บริษัท ฟูจิคูระ อิเลคทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (เม.ย. 64) (อ.ดร.

วรฤทัย) 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขั้นตอนการบรรจุแปงสาลีโดยลด

การสูญเสียเวลาการทำงาน (บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล จำกัด) (เม.ย. 

64)                (อ.ดร.วรฤทัย) 

3. การปรับปรุงกระบวนการทำงานและผังการผลิตเพ่ือลดความสูญเปลา

ตามแนวคิดแบบลีน (DDC SPROCKET CO.,LTD.) (เม.ย. 64)        

(อ.ดร.วรฤทัย) 

4. การลดเวลาการเปลี่ยนรุนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นสวน

ยานยนต (DDC SPROCKET CO.,LTD.) (เม.ย. 64) (อ.ดร.วรฤทัย) 

43. จำนวนองค    บทความ/   แผน 2  1 1 1 1 1 1 1 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล 

ความรูเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมที่สามารถ

แกไขปญหาของ

ชุมชน/ยกระดับการ

พัฒนาอยางย่ังยืนของ

ชุมชน 

(ปการศึกษา 2564) 

  นวัตกรรม   ผล 113  25 18 10 2 12 32 14 Scopus (นับรวม proceeding) ดังรายละเอียดในขอ 48. 

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

44. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 6         รวมกับหนวยงานอื่น 

ที่ไปรวมวิจัยรวมกับ

อุตสาหกรรม 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 3   1    1  1) แนวทางการจัดการมลพิษจากการจุดธุปในศาลเจาในพื้นที่เยาวราช 

(รศ.ดร.ศุภกิจ, รศ.ดร.กษมา, ผศ.ดร.ปรเมศร)(24 มี.ค. 65-23 มี.ค. 

66)(ศาลเจาเลาปุนเถากง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเลงเนยยี่)) 

อาหาร 1 

2) การศึกษาองคประกอบกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติดาน 

เคมีกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลวของ

น้ำมันเย่ือกะลามะพราว (รศ.ดร.โสภาค)(15 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 66) 

(บริษัท ทรอปคานา ออยล จำกัด) 

วศ.เคมี 1 



33 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม      

ตวัทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 66)(บริษัท สุขสำราญ 

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) 

45. จำนวนผลงาน   ผลงาน   แผน 20         วิทยาการ 8 

นักศึกษาในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

(ป พ.ศ. 2564) 

     ผล 41  8 8 4 1 5 8 7 Journal 4 

1) Mechanical Enhancement of Biodegradable Poly(Butylene 

Succinate) by Biobased Polyamide11 (นศ.ป.ตร)ี 

2) Preparation and properties of poly(Butylene succinate) 

porous scaffold by fused deposition modeling and salt 

leaching techniques (นศ.ป.โท) 

3) Reactive compatibilization of poly(hydroxybutyrate-co-

hydroxyvalerate)/polyvinyl alcohol blends (นศ.ป.โท) 

4) Thermal stability enhancement of poly(hydroxybutyrate-

co-hydroxyvalerate) through in situ reaction (นศ.ป.โท) 

Conference Proceedings 4 

5) Green synthesis of reduced graphene oxide using pomelo 

peel and its application in electrochromic device (นศ.ป.ตร)ี 

6) Influence of functionalized graphene and processing 

condition on electrical property of polyamide 

11/functionalized graphene cast films (นศ.ป.โท) 

7) Mechanical property enhancement of recycled 

Poly(ethylene terephthalate) with Nylon6 (นศ.ป.โท) 

8) Synthesis and optical properties of forsterite ceramic 

pigments using mirror wastes as a flux (นศ.ป.ตร)ี 

อาหาร 8 

Journal 8 

9) Assessment of rheological methods to study crystallization 

of palm oil fractions (นศ.ป.เอก) 

10) Chemical composition and antioxidant activity of oil 

obtained from coconut meal by subcritical ethanol 

extraction (นศ.ป.เอก) 

11) Cocoa Butter Alternatives from Enzymatic 

Interesterification of Palm Kernel Stearin, Coconut Oil, 

and Fully Hydrogenated Palm Stearin Blends (นศ.ป.เอก) 

12) High-Intensity Ultrasound-Induced Crystallization of 



34 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

Mango Kernel Fat (นศ.ป.เอก) 

13) Quality improvement of gluten-free doughnuts by using 

hydrocolloids (นศ.ป.โท) 

14) The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the 

crystallization of palm olein (นศ.ป.โท/เอก) 

15) The feasibility of using pulsed-vacuum in stimulating 

calcium-alginate hydrogel balls (นศ.ป.เอก) 

16) Vegetable oil structuring via γ-oryzanol crystallization 

(นศ.ป.เอก) 

ชีวภาพ 4 

Journal 3 

17) Effect of sucrose on microtuber induction and inulin 

accumulation in jerusalem artichoke (Helianthus 

tuberosus L.) (นศ.ป.ตรี/เอก) 

18) Effects of temperature and relative humidity on 

Aflatoxin B1 reduction in corn grains and antagonistic 

activities against Aflatoxin-producing Aspergillus flavus 

by a volatile organic compound-producing yeast, 

Kwoniella heveanensis DMKU-CE82 (นศ.ป.เอก) 

19) THERMOTOLERANT ALPHA -GALACTOSIDASE PRODUCING 

BACTERIA APPLIED FOR FERMENTATION OF SOYBEAN 

MEAL IN ANIMAL FEED (นศ.ป.เอก) 

 

Conference Proceedings 1 

20) MPH-GST sensing microplate for easy detection of 

organophosphate insecticides (นศ.ป.เอก) 

อุตสาหการ 1 

Journal 1 

21) Optimal berth reservation problem under flexible time 

slot system (นศ.ป.เอก) 

เครื่องกล 5 

Journal 5 

22) Effect of Internal Diameter and Working Fluids on 

Thermal Performance of a Vertical Closed-Loop 

Oscillating Heat Pipe with Double Heat Sources (นศ.ป.โท) 



35 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

23) Energy Consumption Reduction by High Solar Reflective 

Paint (นศ.ป.โท) 

24) Low-Pressure Measurement using an Extrinsic Fiber-

Based Fabry-Perot Interferometer for Industrial 

Applications (นศ.ป.เอก) 

25) Optimization for Biodiesel Production by 

Transesterification with Electric Fields (นศ.ป.ตร)ี 

26) The effect of lifters, inclination angle and rotational 

speed on residence time of rotary kiln for torrefaction 

process (นศ.ป.เอก) 

วศ.เคมี 8 

Journal 8 

27) CO2 hydrogenation over FSP-made iron supported on 

cerium modified alumina catalyst (นศ.ป.โท) 

28) Effective Cu/Re promoted Ni-supported γ-Al2O3 catalyst 

for upgrading algae bio-crude oil produced by 

hydrothermal liquefaction (นศ.ป.เอก) 

29) Influence of Cellulose Fiber Content on Morphology and 

Properties of Poly(Lactic Acid)/Propylene-Ethylene 

Copolymer/Cellulose Composites (นศ.ป.ตรี/เอก) 

30) Mechanism of CaO catalyst deactivation with 

unconventional monitoring method for glycerol 

carbonate production via transesterification of glycerol 

with dimethyl carbonate (นศ.ป.เอก) 

31) Mo and Mn Co-doping for Isoproturon Degradation 

under Visible Light (นศ.ป.ตรี) 

32) Photodegradation of S-metolachlor using metal oxide 

doped tungsten oxide under visible light (นศ.ป.ตรี) 

33) Process and Energy Intensification of Glycerol Carbonate 

Production from Glycerol and Dimethyl Carbonate in the 

Presence of Eggshell-Derived CaO Heterogeneous 

Catalyst (นศ.ป.เอก) 

34) Using shrimp shells as based catalysts for FAME 

production from palm oil feedstock (นศ.ป.ตรี) 

ไฟฟา 7 

Conference Proceedings 7 



36 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

35) A Current-mode Phase-shifted Multicarrier PWM based 

on Commercially Available IC (นศ.ป.โท) 

36) A Square Wave and Sinusoidal Quadrature Oscillator 

Based-on LT1228 (นศ.ป.โท) 

37) Artificial Neural Network Based Speed Control of Carrier-

Based SVPWM Inverter Fed Induction Motor (นศ.ป.โท) 

38) Combining a Differential Evolution Algorithm with Cyclic 

Coordinate Descent for Inverse Kinematics of 

Manipulator Robot (นศ.ป.โท) 

39) High-order chebyshev notch filter based on MO-OTA and 

its application in Biosensor (นศ.ป.โท) 

40) Plant Leaf Disease Classification using Local-based Image 

Augmentation and Convolutional Neural Network        

(นศ.ป.โท) 

41) Single LT1228 Based Electronically Controllable 

Sawtooth Generator (นศ.ป.โท) 

46. จำนวนทีมวิจัย   ทีม   แผน -          

บูรณาการตอป 

(ปงบประมาณ 2565) 

(ไมนำมาคำนวน) 

     ผล           

47. จำนวนเงนิทุน   แสนบาท   แผน 2.2         -อาจารยทั้งหมด 109 

วิจัยเฉลี่ยตออาจารย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 89,514.22  179,741.18 90,076.92 130,000 46,111.11 19,580.95 128,270.83 38,461.54 วิทยาการฯ 17  อาหาร 13  ชีวภาพ 15  อุตสาหการฯ 18 

เครื่องกล 21  เคมี 12  ไฟฟา 13 

-เงินทุนวิจัย 9,757,050 

 ภายใน 1,350,000   

 ภายนอก 8,407,050 

วิทยาการฯ 3,055,600 

ภายนอก 3,055,600 

1) ศึกษาความเปนไปไดในการใชพลาสติกที่ยอยสลายทางชีวภาพ

สำหรับทำถุงเพาะเชื้อเห็ด (รศ.ดร.ศุภกิจ)(1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65) 

(ศูนยความเปนเลิศฯ-1,900,000) 

2) การผลิตที่ย่ังยืนของผงสีอนินทรียจากแกลบขาวสำหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาในเขตจังหวัดราชบุรี (ผศ.ดร.นิติ)

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

3) การใชอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหดวยวิธีทางชีวภาพเปนสารฆา



37 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

เชื้อจุลินทรียในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกลวยหอมทอง (ผศ.ดร.นิติ)

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-150,000) 

4) การเพิ่มมูลคาขยะแกวบรรจุภัณฑและของเหลือทิ้งจากการะบวน

การผลิตไบโอดีเซลในการผลิตวัสดุกักเก็บกลิ่นหอม (ผศ.ดร.ภัทร)  

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

5) การพัฒนาฟลมบรรจุภัณฑพอลิไวนิลแอลกอฮอล/แปงดัดแปร เพ่ือ

ใชสำหรับบรรจุภัณฑทางการแพทย (ผศ.ดร.พูนทรัพย)(1 ต.ค. 64 - 

30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

6) แนวทางการจัดการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจาในพื้นที่เยาวราช 

(รศ.ดร.ศุภกิจ)(24 มี.ค. 65-23 มี.ค. 66)(วช-105,600) 

อาหาร 1,171,000 

ภายนอก 1,171,000 

7) A novel approach to produce functional food ingredients 

from coconut meal by stepwise subcritical fluid 

treatment (รศ.ดร.ปราโมทย)( 21 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 66)       

(วช.-500,000) 

8) การศึกษาองคประกอบกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติดาน 

เคมีกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลวของ

น้ำมันเย่ือกะลามะพราว (รศ.ดร.โสภาค)(15 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 66) 

(วช. และบริษัท ทรอปคานา ออยล จำกัด-251,000) 

9) การพัฒนาผลิตภัณฑชาเพ่ือสุขภาพจากเพชรสังฆาต สำหรับสังคม

สูงอายุ : การวิเคราะหทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ (อ.ดร.พรศรี)      

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-120,000) 

10) การศึกษาสารคงความชื้นที่มีผลตอคุณภาพระหวางการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิต่ำของแผนเก๊ียวปลอดกลูเตนจากแปงขาว (ผศ.ดร.ดวงใจ)     

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

ชีวภาพ 1,950,000 

ภายใน 120,000 

11) การลดสีคองโกเรดดวย Bacillus sp. (ผศ.ดร.สินธุวัฒน)          

(กองทุนฯ-120,000)(11 เม.ย. 65-10 เม.ย. 66) 

ภายนอก 1,830,000 

12) การแยกบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของแลคเคส จาก Bacillus sp. 

FN1 เพ่ือประยุกตใชสำหรับการกำจัดสยีอม (ผศ.ดร.สินธุวัฒน)     

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

13) การเพิ่มมูลคาของกากมะพราว : พรีไบโอติกแมนโนโอลิโก        



38 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

แซคคาไรด (รศ.ดร.สุวัฒนา)( 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)               

(สกสว.-300,000) 

14) การศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน/ทรานซเอสเทอรฟิเคชันดวย

เอนไซมเพื่อเปนข้ันตอนการปรับสภาพกอนการนำกลับสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพจากกรดน้ำมันรำขาว (อ.ดร.ชลเทพ)(1 ต.ค. 64-30 

ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

15) การใชอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะหดวยวิธีทางชีวภาพเปนสาร            

ฆาเชื้อจุลินทรียในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยหอมทอง (ผศ.ดร.   

สิริพร)(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-150,000) 

16) ฟลมอัจฉริยะแบคทีเรียลเซลลูโลสตรึงดวยแอนโทไซยานินธรรมชาติ 

: เพ่ือใชเปนพีเอชอินดิเคเตอรสำหรับตรวจสอบความสดใหม/                

เนาเสีย ของอาหารทะเล (รศ.ดร.พิมพชนก)(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 

65)(สกสว.-300,000) 

17) การผลิตพรีไบโอติกจากกากชานออยเพ่ือสงเสริมสุขภาวะลำไสและ

ผลผลิตไกเนื้อ (อ.ดร.นาฏระพี)( 28 ต.ค. 64 - 27 พ.ค. 65) 

(สป.อว.-30,000) 

18) การขยายขนาดการผลิตมวลชีวภาพและสารพอลิแซคคาไรดของ

กลวยไมสกุลหวายโซเนีย โจแดง ดวยถังปฏิกรณชีวภาพแบบแช

ชั่วคราว (รศ.ดร.บุษราภรณ)(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)        

(สกสว.-150,000) 

19) การเปลี่ยนชานออยและใบมันสำปะหลังใหเปนไบโอบิวทานอล    

(อ.ดร.นาฏระพ)ี(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

อุตสาหการฯ 830,000 

ภายใน 830,000 

20) Disassembly Line Balancing with Soft Product Variety is 

allowed (ผศ.ดร.ชูศักด์ิ)(20 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 66)                       

(กองทุนฯ-125,000) 

21) การพัฒนาชุดทดลองการประยุกตใชเทคโนโลยีคลื่นความถ่ีวิทยุใน

การระบุผลิตภัณฑ (ผศ.ปฏิพัทธ, อ.บัญญัติ)(20 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 

66)(กองทุนฯ-50,000) 

22) การศึกษาภาระงานจากการเคลื่อนไหวของการขับรถยนต (รศ.ดร.

ประจวบ)(กองทุนฯ-100,000)(25 เม.ย. 65-24เม.ย. 66) 

23) A Dynamic Warehouse Location Problem with Fuzzy 

Demand (ผศ.ดร.ชูศักดิ์)(กองทุนฯ-100,000) 



39 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

24) A Particle Swarm Optimization for Disassembly Line 

Balancing Problem under Uncertainty and Fuzziness     

(ผศ.ดร.ชูศักดิ์)(กองทุนฯ-125,000)(2 ป) 

25) ABC Analysis สำหรับการจัดการสินคาคงคลัง: กรณีศึกษาโรงหลอ

พระพุทธรูป (อ.ธรรมวิชช)(กองทุนฯ-100,000) 

26) Just-in-case Inventory Management under Supply 

Disruptions (อ.ธนาธร)(กองทุนฯ-100,000) 

27) การปรับปรุงเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตชิ้นสวนพ้ืนรองเทา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต (อ.เพ็ญพิสุทธิ์)            

(กองทุนฯ-100,000) 

28) A Novel Analytic Hierarchy Process Technique for Large 

and Fuzzy criteria Decision Making Problems (ผศ.ดร.ชูศักดิ์)

(กองทุนฯ-30,000) 

เครื่องกล 411,200 

ภายใน 200,000 

29) การสำรวจปญหาของโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทย (ผศ.ดร.

ปรเมศร)(20 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 66)(กองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-

100,000) 

30) คุณลักษณะของระยะเวลาในการเผาของเตาเผาชีวมวลแบบหมุนใน

กระบวนการทอรีแฟคชั่นและสมการสหสมัพันธ (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ)  

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

 

ภายนอก 211,200 

31) แนวทางการจัดการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจาในพื้นที่เยาวราช 

(รศ.ดร.กษมา, ผศ.ดร.ปรเมศร)(24 มี.ค. 65 - 23 มี.ค. 66)               

(วช-211,200) 

วศ.เคมี 1,539,250 

ภายนอก 1,539,250 

32) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม

ตวัทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 66)                      

(บริษัท สุขสำราญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-50,000) 

33) ตวัเรงปฏิกิริยาเคมีไฟฟาโลหะไมมีตระกูลคอปเปอรนิกเกิลทิน 

สำหรับปฏิกิริยาเคมีไฟฟารีดักชันของคารบอนไดออกไซดไปเปน

สารเคมีมูลคาเพ่ิม (อ.ดร.วสุ)(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)               

(สกสว.-300,000) 
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หนวยวัด 
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คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/
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คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

34) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม

ตวัทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 66)(สกว.-589,250) 

35) การพัฒนาฟลมพอลิแลคติกแอซิดที่ทำความสะอาดตัวเองโดยใช

ลิกนินที่เตรียมจากสารละลายดำของอุตสาหกรรมกระดาษ (รศ.ดร.

ศิริรัตน)(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

36) การสกัด Curcumin ออกจากขมิ้นชันโดยใชการสกัดดวยตัวทำ

ละลาย (รศ.ดร.ประกร)(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)(สกสว.-300,000) 

ไฟฟา 500,000 

ภายใน 200,000 

37) วิธีการที่เชื่อถือไดสำหรับการปกปองพื้นผิวทองแดงจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน (อ.ดร.พลอยบุศรา)(กองทุนฯ-100,000)(6 พ.ค. 65-5 

พ.ค. 66) 

38) การสังเคราะหวงจรกำเนิดสัญญาณสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมและฟน

เลื่อยโดยใชไอซีเชิงพาณิชย (อ.ดร.ภมร)(กองทุนฯ-100,000)(2 พ.ค. 

65-1 พ.ค. 66) 

ภายนอก 300,000 

39) ตวัเรงความเร็วบนเอฟพีจีเอของการเรียนรูเชิงลึกเพ่ือใชงานกับ

ระบบสมองกลฝงตัว (ผศ.ดร.ยุทธนา)( 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 

(สกสว.-300,000) 

48. จำนวนผลงาน    ผลงาน   แผน 60         วิทยาการ 25 

ตพีิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI  (รวม 

proceeding หรือ

บทคัดยอ) 

(ป พ.ศ. 2564) 

     ผล 118  25 19 10 3 13 32 16 Journal 21 

1) Crystal structure and XANES study of Fe-substituted 

Barium Titanate ceramics prepared by conventional solid-

state technique , Radiation Physics and Chemistry, Volume 

188, November 2021, Article number 109657 (ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

2) Effect of Gd2O3 concentration on X-rays induced and 

photoluminescence characteristics of Eu3+ - Activated 

Gd2O3–B2O3 glass , Radiation Physics and Chemistry, 

Volume 189, December 2021, Article number 109681               

(ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

3) Effect of thermal annealing on the structure of 

LiCoO2 powders prepared by co-precipitation method, 

Radiation Physics and Chemistry, Volume 189, December 

2021, Article number 109766 (ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

4) Effects of Nd3+ Donor Doping on Dielectric, Electrical 

Conductivity and Ferroelectric Properties of 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 
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คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

(Bi0.5Na0.5)0.93Ba0.07TiO3 Lead-Free Ceramics , Integrated 

Ferroelectrics, Volume 223, Issue 1, Pages 185 – 195, 2021 

(ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

5) Ferroelectric-Thermoelectric Hybrid Property in La-Doped 

BaTiO3 Polycrystalline Ceramics , Integrated Ferroelectrics, 

Volume 223, Issue 1, Pages 258 – 267, 2021 (ผศ.ดร.นฤทธ์ิ) 

6) Influence of internal mixing condition on properties of 

conductive biocomposites between poly(Lactic acid) and 

hybrid graphene, Key Engineering Materials, Volume 889 

KEM, Pages 38 – 432021 (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

7) Impact of drug loading method on drug release from 3d-

printed tablets made from filaments fabricated by hot-

melt extrusion and impregnation processes, 

Pharmaceutics, Volume 13, Issue 10, October 2021, Article 

number 1607 (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

8) Manipulating crystallization for simultaneous improvement 

of impact strength and heat resistance of plasticized 

poly(L‐lactic acid) and poly(butylene succinate) blends , 

Polymers, Volume 13, Issue 18, September 2021, Article 

number 3066 (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

9) Mechanical enhancement of biodegradable 

poly(Butylene succinate) by biobased polyamide11, 

Engineering Journal, Volume 25, Issue 2, Pages 295 – 

304, 2021 (รศ.ดร.ณัฐกาญจน) 

10) Nanostructure optimization of Zr-W-Ti metallic glass 

thin films via multitarget co-sputtering with oblique 

angle deposition approach, Journal of Alloys and 

Compounds, Volume 886, 15 December 2021, Article 

number 161265        (ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

11) Preparation of Luminescent Glass Aggregates from Soda-

Lime Waste Glass, International Journal of Photoenergy, 

Volume 2021, 2021, Article number 5951258 (ผศ.ดร.วรดา

, รศ.อาชาไนย) 

12) Preparation and properties of poly(Butylene succinate) 

porous scaffold by fused deposition modeling and salt 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 
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แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

leaching techniques, Journal of Current Science and 

Technology, Volume 11, Issue 2, Pages 334 – 341, 2021 

(ผศ.ดร.บุศรินทร, รศ.มาณพ, ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ) 

13) Reactive compatibilization of poly(hydroxybutyrate-co-

hydroxyvalerate)/polyvinyl alcohol blends, Polymer-

Plastics Technology and Materials, Volume 60, Issue 13, 

Pages 1461 – 1473, 2021 (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

14) Sappan natural dyed biocomposites from poly(Lactic 

acid) and aluminum silicate synthesized via sol-gel 

method from rice husk ash, Engineering Journal, Volume 

25, Issue 2, Pages 305 – 315, 2021 (ผศ.ดร.ปาเจรา, รศ.ดร. 

ณัฐกาญจน) 

15) Scintillation respond and orange emission from Sm3+ ion 

doped tellurite and fluorotellurite glasses: A 

comparative study, Radiation Physics and Chemistry, 

Volume 189, December 2021, Article number 109754 

(ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

16) Structural and luminescence investigation of 

Ce3+ doped lithium barium gadolinium phosphate glass 

scintillator , Radiation Physics and Chemistry, Volume 

185, August 2021, Article number 109488 (ผศ.ดร.นฤทธ์ิ) 

 

 

17) Synthesis and characterization of fe0.8 mn0.2 fe2 o4 ferrite 

nanoparticle with high saturation magnetization via the 

surfactant assisted co-precipitation, Nanomaterials, 

Volume 11, Issue 4, April 2021, Article number 876      

(ผศ.ดร.วันชัย) 

18) Synthesis and optical properties of forsterite ceramic 

pigments using mirror wastes as a flux (ผศ.ดร.นิติ) 

19) Thermal stability enhancement of 

poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) through in 

situ reaction, Designed Monomers and Polymers, 

Volume 24, Issue 1, Pages 113– 122, 2021 (รศ.ดร.ศุภกิจ) 

20) Theoretical solvent selection for nanostructured surface 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

fabrication of reusable and colourimetric visual-eye 

sensor strips with rhodamine derivative-encapsulated 

polymeric membranes for highly sensitive and selective 

detection of Hg2+ , Polymer Testing, Volume 97, May 

2021, Article number 107151 (ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

21) Ultra-Wideband Dielectric and Impedance Spectroscopy 

of B2O3–Bi2O3–SiO2–Sm2O3 Glasses , Integrated 

Ferroelectrics, Volume 223, Issue 1, Pages 38 – 45, 2021 

(ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

Conference Proceedings 4 

22) Effect of fruit peel extracts on properties of PVA 

composites films for agricultural applications, Materials 

Today: Proceedings, Volume 47, Pages 3560 – 3564, 

2021 (ผศ.ดร.พูนทรัพย) 

23) Green synthesis of reduced graphene oxide using 

pomelo peel and its application in electrochromic 

device, AIP Conference Proceedings, Volume 2397, 15 

September 2021, Article number 070006 (รศ.อาชาไนย,    

ผศ.ดร.วรดา) 

24) Influence of functionalized graphene and processing 

condition on electrical property of polyamide 

11/functionalized graphene cast films, AIP Conference 

Proceedings, Volume 2397, 15 September 2021, Article 

number 070007 (รศ.ดร.ณัฐกาญจน, ผศ.ดร.ปาเจรา) 

25) Mechanical property enhancement of recycled 

Poly(ethylene terephthalate) with Nylon6AIP 

Conference Proceedings, Volume 2397, 15 September 

2021, Article number 070004 (รศ.ดร.ณัฐกาญจน, ผศ.ดร.ปา

เจรา) 

อาหาร 19 

Journal 19 

26) Antioxidant activity and anti-photoaging effects on uva-

irradiated human fibroblasts of rosmarinic acid enriched 

extract prepared from thunbergia laurifolia leaves, 

Plants, Volume 10, Issue 8, August 2021, Article 

number 1648 (ผศ.ดร.สุเชษฐ) 



44 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
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แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

27) Assessment of rheological methods to study 

crystallization of palm oil fractions, Journal of Texture 

Studies, Volume 52, Issue 2, Pages 169 - 176April 2021 

(รศ.ดร.โสภาค) 

28) Betulinic acid decreases lipid accumulation in 

adipogenesis-induced human mesenchymal stem cells 

with upregulation of pgc-1a and ucp-1 and post-

transcriptional downregulation of adiponectin and 

leptin secretion, PeerJ,Volume 9October 2021 Article 

number e12321 (อ.ดร.พรศรี) 

29) Chemical composition and antioxidant activity of oil 

obtained from coconut meal by subcritical ethanol 

extraction, Journal of Food Measurement and 

Characterization, Volume 15, Issue 5, Pages 4128 – 

4137, October 2021 (รศ.ดร.ปราโมทย) 

30) Cocoa Butter Alternatives from Enzymatic 

Interesterification of Palm Kernel Stearin, Coconut Oil, 

and Fully Hydrogenated Palm Stearin Blends, JAOCS, 

Journal of the American Oil Chemists' Society, Volume 

98, Issue 1, Pages 53 – 64, January 2021 (รศ.ดร.โสภาค) 

31) Consumer preferences and socioeconomic factors 

decided on plantain and plantain-based products in the 

central region of cameroon and oyo state, nigeria, 

Foods, Volume 10, Issue 8, August 2021, Article 

number 1955 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

32) Correction to: Rapid determination of 

fructooligosaccharide in solar-dried banana syrup by 

using near-infrared spectroscopy (Journal of Food 

Measurement and Characterization, (2021), 15, 4, 

(3397-3407), 10.1007/s11694-021-00911-z) , Journal of 

Food Measurement and Characterization, Volume 15, 

Issue 4, Pages 3670, August 2021 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

33) Effects of pressure and temperature on the physico-

chemical properties and acrylamide formation of 

starchy banana chips during the post-frying centrifuge 
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หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

step, Journal of Food Measurement and 

Characterization, Volume 15, Issue 6, Pages 5637 – 

5647, December 2021 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

34) Evaluating Resource Efficiency for Printed Circuit Board 

Waste Sorting and Transfer Plant Using Material Flow 

Cost Accounting, International Journal of GEOMATE Vol. 

21 Issue/No. 88 ( 2021). pages 105-112 (ผศ.ดร.กนกวรรณ) 

35) High-Intensity Ultrasound-Induced Crystallization of 

Mango Kernel Fat, JAOCS, Journal of the American Oil 

Chemists' Society, Volume 98, Issue 1, Pages 43 – 52, 

January 2021 (รศ.ดร.โสภาค) 

36) How does cultivar, maturation, and pre-treatment affect 

nutritional, physicochemical, and pasting properties of 

plantain flours? , Foods, Volume 10, Issue 8, August 

2021, Article number 1749 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

37) Influence of bunch maturation and chemical precursors 

on acrylamide formation in starchy banana chips , 

International Journal of Food Science and Technology, 

Volume 56, Issue 10, Pages 5417 – 5431, October 2021 

(ผศ.ดร.บัณฑิต) 

38) Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized 

hot phosphate buffer, Biocatalysis and Agricultural 

Biotechnology, Volume 37, October 2021, Article 

number 102164 (รศ.ดร.ปราโมทย) 

39) Quality improvement of gluten-free doughnuts by using 

hydrocolloids, Science, Engineering and Health Studies 

Vol. 15 (April 2021). pages 1-8. Article No. 21030005.       

(ผศ.ดร.ประสงค) 

40) Rapid determination of fructooligosaccharide in solar-

dried banana syrup by using near-infrared spectroscopy, 

Journal of Food Measurement and Characterization, 

Volume 15, Issue 4, Pages 3397 – 3407, August 2021             

(ผศ.ดร.บัณฑิต) 

41) The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the 
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หนวยวัด 
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คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

crystallization of palm olein, Journal of Oleo Science, 

Volume 70, Issue 3, Pages 309 – 319, 2021 (รศ.ดร.โสภาค) 

42) The feasibility of using pulsed-vacuum in stimulating 

calcium-alginate hydrogel balls , Foods, Volume 10, 

Issue 7, July 2021, Article number 1521 (ผศ.ดร.บัณฑิต) 

43) Vegetable oil structuring via γ-oryzanol crystallization, 

LWT, Volume 139, March 2021, Article number 110564 

(รศ.ดร.โสภาค) 

44) Water-in-Oleogel Emulsions—From Structure Design to 

Functionality , Frontiers in Sustainable Food Systems, 

Volume 4, 14 January 2021, Article number 566445             

(รศ.ดร.โสภาค) 

ชีวภาพ 10 

Journal 10 

45) Glycerol-enhancing heat-moisture treatment of A-type 

rice and cassava starches and B-type potato and canna 

starches , International Journal of Food Science and 

Technology, Volume 56, Issue 8, Pages 4038 – 4049, 

August 2021 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

46) Effect of Sucrose on Microtuber Induction and Inulin 

Accumulation in Jerusalem Artichoke (Helianthus 

tuberosus L.), Chiang Mai University Journal of Natural 

Sciences, Volume 20, Issue 3, Pages 1 – 9, July 

2021, Article number e2021063 (รศ.ดร.บุษราภรณ) 

47) Effects of temperature and relative humidity on 

Aflatoxin B1 reduction in corn grains and antagonistic 

activities against Aflatoxin-producing Aspergillus flavus 

by a volatile organic compound-producing yeast, 

Kwoniella heveanensis DMKU-CE82, BioControl, Volume 

66, Issue 3, Pages 433 – 443, June 2021 (ผศ.ดร.รุจิกาญจน) 

48) Encapsulation of fragrances in zein nanoparticles and 

use as fabric softener for textile application , Flavour 

and Fragrance Journal, Volume 36, Issue 3, Pages 365 – 

373, May 2021 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 
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คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

49) Identification and validation of a qtl for bacterial leaf 

streak resistance in rice (Oryza sativa l.) against thai xoc 

strains, Genes, Volume 12, Issue 10, October 

2021, Article number 1587 (อ.กัญจนอมล) 

50) Preparation of puerarin-loaded zein nanoparticles: 

Characterization and stability study, Journal of Current 

Science and Technology, Volume 11, Issue 1, Pages 60 – 

70, January-April 2021 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

51) Properties and volatile profile of process flavorings 

prepared from D-xylose with glycine, alanine or valine 

by direct extrusion method, Food Bioscience, Volume 

44, December 2021, Article number 101371 (ผศ.ดร.จุรี

รัตน-เกษียณ) 

52) Quality assessment of rice spaghetti made from jasmine 

rice flour and sweet potato flour supplemented with 

protein sources by direct extrusion , Journal of Food 

Processing and Preservation, Volume 45, Issue 5, May 

2021, Article number e15450 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

53) The Improved Properties of Zein Encapsulating and 

Stabilizing Sacha Inchi Oil by Surfactant Combination of 

Lecithin and Tween 80 , Food and Bioprocess 

Technology, Volume 14, Issue 11, Pages 2078 – 2090, 

November 2021 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียณ) 

 

54) Thermotolerant α- galactosidase Producing Bacteria 

Applied for Fermentation of Soybean Meal in Animal 

Feed, Suranaree Journal of Science and Technology, 

Volume 28, Issue 5, Pages 1 – 17, 2021 (รศ.ดร.บุษราภรณ) 

อุตสาหการฯ 3 

Journal 3 

55) A study and tests for the age range at risk to locomotive 

syndrome disease by standing–up test: A case study of 

sample group in bangkok metropolitan region, 

Songklanakarin Journal of Science and Technology, 
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56) Decision-Making System in Tannery by Using Fuzzy 

Logic, Advances in Intelligent Systems and Computing, 

Volume 1158, Pages 391 – 398, 2021  (ผศ.ดร.คเณศ) 

57) Optimal berth reservation problem under flexible time 

slot system, Science, Engineering and Health Studies 

Vol. 15 (December 2021). pages 1-8. (ผศ.ดร.ชูศักดิ์) 

เครื่องกล 13 

Journal 13 

58) A computational fluid dynamics study of gas–solid 

distribution of Geldart Group B particles in a swirling 

fluidized bed, Powder Technology, Volume 393, Pages 

734 - 750November 2021 (รศ.ดร.กษมา, ผศ.ดร.ปรเมศร) 

59) Closed-form expressions of generalized conforming 

triangular finite element for thermal bending analysis of 

thin plate, Engineering Journal, Volume 25, Issue 2, 

Pages 245 – 252, 2021 (ผศ.ดร.ชัชธานนท) 

60) Effect of Internal Diameter and Working Fluids on 

Thermal Performance of a Vertical Closed-Loop 

Oscillating Heat Pipe with Double Heat Sources, Journal 

of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal 

Sciences, Volume 82, Issue 2, Pages 120 – 126, 2021        

(ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ, ผศ.นพพงศ) 

61) Effect of subcritical solvent extraction conditions on 

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

yom rice bran oil, Current Applied Science and 

Technology Vol. 21 Issue/No. 1 (January-March 2021). 

pages 151-161. (ผศ.ดร.กิตตศิักด์ิ) 

62) Effect of Torrefaction Process on Properties of Palm 

Kernel Shell by Using Torrefaction Rotary Kiln, WIT 

Transactions on Ecology and the Environment, Volume 

254, Pages 137 – 148, 2021 (อ.ดร.ณัฐ, ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ) 

63) Effects of in-bed stoichiometric and flue gas 
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recirculation on combustion and environmental 

performances of a swirling fluidized-bed combustor, 

Engineering Journal, Volume 25, Issue 2, Pages 207 – 

214, 2021 (ผศ.ดร.ปรเมศร, รศ.ดร.กษมา) 

64) Energy consumption reduction by high solar reflective 

paint, Engineering Journal, Volume 25, Issue 2, Pages 

215–222, 2021 (ผศ.ดร.ทสพล, ผศ.ดร.วิชุดา) 

65) Experimental study and empirical modeling of CO and 

NO behaviors in a fluidized-bed combustor firing 

pelletized biomass fuels , Biomass Conversion and 

Biorefinery, Volume 11, Issue 5, Pages 1507 – 1520, 

October 2021 (ผศ.ดร.ปรเมศร) 

66) Low-pressure measurement using an extrinsic fiber-

based fabry-perot interferometer for industrial 

applications, Engineering Journal, Volume 25, Issue 2, 

Pages 317 – 325, 2021 (รศ.ดร.สาโรช) 

67) Optimization for biodiesel production by 

transesterification with electric fields, Engineering 

Journal, Volume 25, Issue 2, Pages 261 – 268, 2021         

(ผศ.ดร.ธิบดินทร) 

68) The effect of dolomite addictive ratio on torrified 

cassava rhizome in the biomass combustion process, 

Defect and Diffusion Forum, Volume 407, Pages 113 – 

120, 2021 (อ.ดร.ณัฐ, ผศ.ดร.ณฐัวุฒ)ิ 

69) The effect of lifters, inclination angle and rotational 

speed on residence time of rotary kiln for torrefaction 

process, Defect and Diffusion Forum, Volume 407, Pages 

121 – 127, 2021 (ผศ.สุขุม, ผศ.ดร.ณัฐวุฒ)ิ 

70) Validation of Fiber Optic-Based Fabry-Perot 

Interferometer for Simultaneous Heart Rate and Pulse 

Pressure Measurements, IEEE Sensors Journal, Volume 

21, Issue 5, Pages 6195 – 6201, 1 March 2021, Article 

number 9274499 (รศ.ดร.สาโรช) 

วศ.เคมี 32 

Journal 31 
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71) A review of catalyst and multifunctional reactor 
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ScienceAsia, Volume 47, Issue 5, Pages 531 – 541, 

October 2021 (รศ.ดร.วรพล) 

72) Bifunctional Catalyst NiFe-MgAl for Hydrogen Production 

from Chemical Looping Ethanol Reforming, Energy and 

Fuels, Volume 35, Issue 14, Pages 11580 – 11592, 15 

July 2021 (รศ.ดร.วรพล) 

73) Blended sewage sludge–palm kernel expeller to 

enhance the palatability of black soldier fly larvae for 

biodiesel production , Processes, Volume 9, Issue 2, 

Pages 1 – 13, February 2021, Article number 297 (รศ.ดร.

วรพล) 

74) Black soldier fly larval valorization benefitting from            

ex-situ fungal fermentation in reducing coconut 

endosperm waste, Processes, Volume 9, Issue 2, Pages         

1 – 9, February 2021, Article number 275 (รศ.ดร.วรพล) 

75) CO2 hydrogenation over FSP-made iron supported on 

cerium modified alumina catalyst, Catalysis Today, 

Volume 375, Pages 307 – 313, 1 September 2021 (รศ.ดร.

โอกร) 

76) Continuous biodiesel production based on hand 

blender technology for sustainable household 

utilization , Journal of Cleaner Production, Volume 297, 

15 May 2021, Article number 126737 (รศ.ดร.วรพล) 

77) Deoxygenations of palm oil-derived methyl esters over 

mono- And bimetallic NiCo catalysts , Journal of 

Environmental Chemical Engineering, Volume 9, Issue 2, 

April 2021, Article number 105128 (รศ.ดร.วรพล) 

78) Effective Cu/Re promoted Ni-supported γ-Al2O3 catalyst 

for upgrading algae bio-crude oil produced by 

hydrothermal liquefaction, Fuel Processing Technology, 

Volume 216, 1 June 2021, Article number 106670 (รศ.

ดร.วรพล) 

79) Extraction of antibiotics using aqueous two-phase 
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systems based on ethyl lactate and thiosulphate salts , 

Fluid Phase Equilibria, Volume 539, 1 July 2021, Article 

number 113022 (รศ.ดร.วรพล) 

80) Flame spray-synthesized Pt-Co/TiO2 catalysts for the 

selective hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol, 

Catalysis Communications, Volume 149, 15 January 

2021, Article number 106246 (รศ.ดร.โอกร) 

81) Green adsorption–desorption of mixed triclosan, 

triclocarban, 2-phenylphenol, bisphenol A and 4-tert-

octylphenol using MXene encapsulated polypropylene 

membrane protected micro-solid-phase extraction 

device in amplifying the HPLC analysis, Microchemical 

Journal, Volume 170, November 2021, Article 

number 106695  (รศ.ดร.วรพล) 

82) High-efficiency biodiesel production using rotating tube 

reactor: New insight of operating parameters on 

hydrodynamic regime and biodiesel yield, Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, Volume 151, 

November 2021, Article number 111430 (รศ.ดร.วรพล) 

83) Highly effective microwave plasma application for 

catalyst-free and low temperature hydrogenation of 

biodiesel, Fuel, Volume 305, 1 December 2021, Article 

number 121524 (รศ.ดร.วรพล) 

84) High-temperature flame spray pyrolysis induced 

stabilization of Pt single-atom catalysts, Applied 

Catalysis B: Environmental, Volume 281, February 

2021, Article number 119471 (รศ.ดร.โอกร) 

85) Influence of cellulose fiber content on morphology and 

properties of poly(Lactic acid)/propylene-ethylene 

copolymer/cellulose composites, Solid State 

Phenomena, Volume 315 SSP, Pages 128 – 133, 2021  

(รศ.ดร.ศิริรัตน) 

86) Isotherms, Kinetics and Thermodynamic Studies of 

Adsorption of Cd and Ni from Textile Effluent with Acid 

Modified Clay, Journal of Chemical Technology and 
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Metallurgy, Volume 56, Issue 5, Pages 1016 – 1029, 2021 

(ผศ.ดร.มัทรี) 

87) Improvement of oxidation stability of fatty acid methyl 

esters derived from soybean oil via partial 

hydrogenation using dielectric barrier discharge plasma , 

International Journal of Energy Research, Volume 45, 

Issue 3, Pages 4519 – 4533, 10 March 2021 (รศ.ดร.วรพล) 

88) La2O3/CaO catalyst derived from eggshells: Effects of 

preparation method and La content on textural 

properties and catalytic activity for transesterification, 

Catalysis Communications, Volume 149, 15 January 

2021, Article number 106247 (รศ.ดร.วรพล) 

89) Low-cost alternative biodiesel production apparatus 

based on household food blender for continuous 

biodiesel production for small communities , Scientific 

reports, Volume 11, Issue 1, Pages 13827, 5 July 2021  

(รศ.ดร.วรพล) 

90) Low-temperature and atmospheric pressure plasma for 

palm biodiesel hydrogenation , Scientific Reports, 

Volume 11, Issue 1, December 2021, Article 

number 14224 (รศ.ดร. วรพล) 

91) Mo and mn co-doping for isoproturon degradation 

under visible light, Engineering Journal, Volume 25, Issue 

2, Pages 277 – 283, 2021 (ผศ.ดร.มัทรี) 

92) On the deactivation mechanisms of 

MnO2 electrocatalyst during operation in rechargeable 

zinc-air batteries studied via density functional theory, 

Journal of Alloys and Compounds, Volume 869, 15 July 

2021, Article number 159280 (อ.ดร.ณัชพล) 

93) Photodegradation of S-metolachlor using metal oxide 

doped tungsten oxide under visible light, Engineering 

and Health Studies Vol. 15 Issue/No. - (March 2021). 

pages 1-6. Article No. 21040004. (ผศ.ดร.มัทรี) 

94) Process and energy intensification of glycerol carbonate 

production from glycerol and dimethyl carbonate in the 

presence of eggshell-derived cao heterogeneous   
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2021, Article number 4249 (รศ.ดร. วรพล) 

95) Process intensification in bio-ethanol production–recent 

developments in membrane separation , Processes, 

Volume 9, Issue 6, June 2021, Article number 1028      

(รศ.ดร.วรพล) 

96) Rhizopus oligosporus-assisted valorization of coconut 

endosperm waste by black soldier fly larvae for 

simultaneous protein and lipid to biodiesel production , 

Processes, Volume 9, Issue 2, Pages 1 – 14, February 

2021, Article number 299 (รศ.ดร.วรพล) 

97) Simulation and optimization of anaerobic co-digestion 

of food waste with palm oil mill effluent for biogas 

production, Sustainability (Switzerland), Volume 13, 

Issue 24, December-2 2021, Article number 13665 (รศ.

ดร.วรพล)  

98) Stabilization of heavy metals loaded sewage sludge: 

Reviewing conventional to state-of-the-art thermal 

treatments in achieving energy sustainability , 

Chemosphere, Volume 277, August 2021, Article 

number 130310 (รศ.ดร.วรพล) 

99) Treated clay mineral as adsorbent for the removal of 

heavy metals from aqueous solution, Applied Science 

and Engineering Progress, Volume 14, Issue 3, Pages 

511– 524, July 2021 (ผศ.ดร.มัทรี) 

100) Water influence on the kinetics of transesterification 

using CaO catalyst to produce biodiesel , Fuel, 

Volume 296, 15 July 2021, Article number 120653 (รศ.

ดร.วรพล) 

101) Using shrimp shells as based catalysts for FAME 

production from palm oil feedstock, Journal of Metals, 

Materials and Minerals, Volume 31, Issue 2, Pages 78–

83, 2021 (ผศ.ดร.มัทรี) 

Conference Proceedings 1 

102) Supporting Clean Energy in the ASEAN: Policy 
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Opportunities from Sustainable Aviation Fuels Initiatives 

in Indonesia and Malaysia, IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science, Volume 940, Issue 1, 14 

December 2021, Article number 012031 (รศ.ดร.วรพล) 

ไฟฟา 16 

Journal 6 

103) MPH-GST sensing microplate for easy detection of 

organophosphate insecticides, Biotechnology Letters, 

Volume 43, Issue 4, Pages 933 – 944, April 2021 (ผศ.ดร.

จิรัฏฐ) 

104) Nitrogen-doped amorphous carbon coating on copper 

pads for direct wire bonding with a long-term humidity 

reliability, Japanese Journal of Applied Physics Vol. 60 

Issue/No. SC (June 2021). pages SCCD03-1-SCCD03-5.         
(อ.ดร.พลอยบุศรา) 

105) OTA-based tunable fractional-order devices for 

biomedical engineering, AEU - International Journal of 

Electronics and Communications, Volume 128, January 

2021, Article number 153520 (ผศ.ดร.ณัฐพงศ) 

106) Real-time double-layer thin film thickness 

measurements using modified sagnac interferometer 

with polarization phase shifting approach, 

Photonics,Volume 8, Issue 12, December 2021, Article 

number 529 (ผศ.ดร.ระพีพันธ) 

107) Single commercially available ic-based electronically 

controllable voltage-mode first-order multifunction 

filter with complete standard functions and low output 

impedance, Sensors Vol. 21 Issue/No. 21 (November 

2021). Article No. 7376. (อ.ดร.ภมร) 

108) Synthesis of biquad filters using two VD-DIBAs with 

independent control of quality factor and natural 

frequency, AEU - International Journal of Electronics 
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Conference Proceedings 10 
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109) A current-mode phase-shifted multicarrier PWM based 

on commercially available IC, ECTI-CON 2021 - 2021 

18th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 

and Information Technology: Smart Electrical System 

and Technology, Proceedings, Pages 837 – 840, 19 May 

2021, Article number 9454742 (ผศ.ดร.ระพีพันธ, อ.ดร.ภมร) 

110) A Current-Mode Multiphase Triangular Wave Generator 

Using Commercially Available IC, ACM International 

Conference Proceeding Series, Pages 75 – 81, 15 

January 2021 (ผศ.ดร.ระพีพันธ, อ.ดร.ภมร) 

111) A square wave and sinusoidal quadrature oscillator 

based-on LT1228 , ECTI-CON 2021 - 2021 18th 

International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 

and Information Technology: Smart Electrical System 

and Technology, Proceedings, Pages 833 – 836, 19 May 

2021, Article number 9454933 (ผศ.ดร.ระพีพันธ, อ.ดร.ภมร) 

112) Adaptive kernel approach to inverse problems and 

image restoration using block coordinate descent, ECTI-

CON 2021 - 2021 18th International Conference on 

Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology: 

Smart Electrical System and Technology, Proceedings, 

Pages  10 – 13, 19 May 2021, Article number 9454871 

(อ.กิตติธัช) 

113) Artificial Neural Network Based Speed Control of Carrier-

Based SVPWM Inverter Fed Induction Motor, ICEMS 

2021- 2021 24th International Conference on Electrical 

Machines and Systems, Pages 1763 – 1766, 31 October 

2021 - 3 November 2021, Code 175613 (ผศ.ดร.ยุทธนา,          

อ.ชัยวุฒ) 

114) Combining a Differential Evolution Algorithm with Cyclic 

Coordinate Descent for Inverse Kinematics of 

Manipulator Robot, Proceeding - ICERA 2021: 2021 3rd 

International Conference on Electronics Representation 
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18th International Conference on Electrical 
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and Technology, Proceedings, Pages 696 – 699, 19 May 

2021, Article number 9454922 (ผศ.ดร.ณัฐพงศ) 

116) Plant leaf disease classification using local-based image 

augmentation and convolutional neural network, ECTI-

CON 2021 - 2021 18th International Conference on 
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Telecommunications and Information Technology: 

Smart Electrical System and Technology, Proceedings, 
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สิทธิบัตรออกแบบ ใน

รอบ 5 ป 

(ป พ.ศ. 2564) 

     ผล 10   10       

50. จำนวน   โครงการ   แผน 3         รวมกับหนวยงานอื่น 

โครงการวิจัย (ตอป) 

รวมกับภาค 

อุตสาหกรรม วิสาหกิจ 

     ผล 2   1    1  1) แนวทางการจัดการมลพิษจากการจุดธุปในศาลเจาในพื้นที่เยาวราช 

(รศ.ดร.ศุภกิจ, รศ.ดร.กษมา, ผศ.ดร.ปรเมศร)(24 มี.ค. 65-23 มี.ค. 

66)(ศาลเจาเลาปุนเถากง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเลงเนยยี่)) 

อาหาร 1 
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1) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม      

ตวัทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 66)(บริษัท สุข

สำราญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) 

51. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน -         (ไมนำมาคำนวน) 

เชิญแหลงทุนมาให

ขอมูล 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

52. จำนวนทุนที่

คณะ 

  ทุน   แผน -         (ไมนำมาคำนวน) 

ใหการสนับสนุนการ

จัดทำโครงราง 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

53. จำนวนครั้งการ   ครั้ง   แผน 200         ผลงานป ค.ศ. 2017 ไดรับการอางอิงในป ค.ศ. 2021 จำนวน 176 ครั้ง 

อางอิง (Citation) ที่

ปรากฎอยูใน

ฐานขอมูล Scopus 

(ผลงาน-ค.ศ. 2017- 

2021 

Citation-ค.ศ. 2021) 

     ผล 735         ผลงานป ค.ศ. 2018 ไดรับการอางอิงในป ค.ศ. 2021 จำนวน 133 ครั้ง 

ผลงานป ค.ศ. 2019 ไดรับการอางอิงในป ค.ศ. 2021 จำนวน 182 ครั้ง 

ผลงานป ค.ศ. 2020 ไดรับการอางอิงในป ค.ศ. 2021 จำนวน 190 ครั้ง 

ผลงานป ค.ศ. 2021 ไดรับการอางอิงในป ค.ศ. 2021 จำนวน 54 ครั้ง 

54. จำนวน   โครงการ   แผน -         (ไมนำมาคำนวน) 

โครงการวิจัยที่มีการ 

บูรณาการความ

รวมมือระหวางคณะ

วิชาหรือระหวาง

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 3  การบูรณาการศาสตรและบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศอยางยัง่ยืน 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

55. จำนวน   คน   แผน รายงานใน          



58 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

ผูประกอบการใหม/ ระบบ 

ผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม/

วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับ

การพัฒนาและ

ยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันที่มี

รายไดเพิ่มข้ึน/

สามารถนำองคความรู

จากการพัฒนาไปเพิ่ม

คุณคา/มูลคาของ

สินคา/บริการของ

ตนเอง 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

56. จำนวนผลงาน/

สินคา/บริการ/ชิ้นงาน  

  ชิ้นงาน   แผน รายงานใน

ระบบ 

         

ที่ใชประโยชนจากการ

ลงทุนโครงสราง

พื้นฐานดาน ววน. ของ

ประเทศอยางเปน

รูปธรรม (เชน การใช

ประโยชนจาก

ฐานขอมูล สทอภ. สซ. 

สดร. และ สทน.) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

57. จำนวนชุมชน/    ชุมชน   แผน 3   2      รวมกับหนวยงานอื่น 

ทองถ่ินที่มหาวิทยาลัย

เขาไปรวมพัฒนา 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 3         1) แนวทางการจัดการมลพิษจากการจุดธุปในศาลเจาในพื้นที่เยาวราช 

(รศ.ดร.ศุภกิจ, รศ.ดร.กษมา, ผศ.ดร.ปรเมศร)(24 มี.ค. 65-23 มี.ค. 

66)(ศาลเจาเลาปุนเถากง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเลงเนยยี่)) 

อาหาร 1 

2) การศึกษาองคประกอบกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติดาน 

เคมีกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกและการหลอมเหลวของ



59 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

น้ำมันเย่ือกะลามะพราว (รศ.ดร.โสภาค)(15 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 66) 

(บริษัท ทรอปคานา ออยล จำกัด) 

วศ.เคมี 1 

3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกเพ่ือใชในอุตสาหกรรม      

ตวัทำลาย (รศ.ดร.วรพล)(1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 66)(บริษัท สุข

สำราญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) 

58. จำนวนคณะที่มา    คณะ   แผน เขารวม         ไมนำมาคำนวน 

เขารวมในคลัสเตอร 

บริการวิชาการแก

สังคม       

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

59. จำนวนโครงการ    โครงการ/    แผน 2   1       

บูรณาการที่อยูในคลัส

เตอรที่คณะเขารวม 

(ปงบประมาณ 2565) 

  คณะ   ผล           

60. จำนวนบุคคลเขา   คน   แผน 2         1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทาง 

รับการอบรมฝกอบรม

การประเมินผล ROI 

หรือ SROI ของ

โครงการ (2 คน/คณะ) 

(จัดอบรม 2 รุน) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 3   1 1    1 สังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” ครั้งที่ 

1 ผานระบบการประชุมออนไลนโปรแกรม Zoom Meeting       

(29-30 ม.ค. 65) จำนวน 1 คน ไดแก อ.ดร.พรศร ี

2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทาง

สังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” ครั้งที่ 

2 ผานระบบการประชุมออนไลนโปรแกรม Zoom Meeting       

(19-20 ก.พ. 65) จำนวน 2 คน ไดแก ผศ.ดร.ยุทธนา และ อ.ดร.

นาฏระพี 

61. รอยละของ    รอยละ   แผน 10.00          

โครงการที่สามารถ

ประเมิน ROI/SROI/

คุณคาของงานบริการ

วิชาการ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

62. รอยละโครงการ    รอยละ    แผน 10.00          

บริการวิชาการแก

สังคมที่ใชเครือขาย

พันธมิตรภายนอกใน

การดำเนินการ

โครงการ 

     ผล           



60 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

(ปงบประมาณ 2565) 

63. รอยละจำนวน    รอยละ    แผน 10.00          

โครงการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณา

การกับหนวยงาน

ภายในของ

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

64. จำนวนบุคลากร    คน   แผน 2         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

ที่เขาโครงการ KM 

show and share  

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 43         Learning แกคณาจารยคณะ (21-22 มิ.ย. 65) มีผูเขารวม 43 คน 

65. รอยละโครงการ    รอยละ   แผน 1          

บริการวิชาการที่ทำ

รวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานใน MOU 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

66. จำนวนโครงการ/   โครงการ   แผน          ไมนำมาคำนวน 

กิจกรรมที่เผยแพรภูมิ

ปญญาทองถิ่นและ

ชาติ หรือสงเสริมการ

ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา หรือใหบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุม

ชมและสังคม

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

67. จำนวนครั้งการ    ครั้ง   แผน 2         ศูนย ECI 

จัดอบรมสำหรับบุคคล

ทั่วไป 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 10 3 

(ศูนย ECI) 

   5  1 1 1) โครงการโปรแกรมการเย่ียมชม Food science park@su และศูนย 

ECI สำหรับกลุมอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (เนนอุตสาหกรรม

อาหาร) เพื่อสรางความรวมมือในดานหลักสูตร วิจัย และบริการ

วิชาการ (27 เม.ย. 65)(สภาอุตสาหกรรม จ.นครปฐม) 

2) โครงการประชุมการสงเสริมการสรางเครือขายดานวิจัยและบริการ



61 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

วิชาการ เยี่ยมชม Food Science Park@SU และศูนย ECI (11 พ.ค. 

65)(สภาอุตสาหการรม จ.เพชรบุรี) 

3) โครงการประชุมการสงเสริมการสรางเครือขายดานวิจัยและบริการ

วิชาการ เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตร และคณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (4 ก.ค. 65)(สภาอุตสาหกรรม        

จ.นครปฐม) 

อุตสาหการฯ 

4) โครงการอบรมเรื่อง Power BI : การใชงานและการเตรียมขอมูล (16 

ก.ค. 65) 

5) โครงการอบรมเรื่อง VBA สำหรับ MS Excel ในงานอุตสาหกรรม (23 

ก.ค. 65) 

6) โครงการอบรมเรื่อง ลีน : การจัดการธุรกิจใหชนะ (30 ก.ค. 65) 

7) โครงการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการเงนิและการบัญชีธุรกิจเบื้องตน 

(20 ส.ค. 65) 

8) โครงการอบรมเรื่อง การจำลองสถานการณเบื้องตน (27 ส.ค. 65) 

วศ.เคม ี

9) สัมมนา ในหัวขอ Introduction to Blockchain and 

Cryptocurrency World (16 ต.ค. 64)  

ไฟฟา 

10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Classification ดวย CNN 

Model โดยใช Python รวมกับ TensorFlow (26 ธ.ค. 64) 

68. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน -         ไมนำมาคำนวน 

บริการวิชาการเพื่อ

การพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

69. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน -         ไมนำมาคำนวน 

ที่ไดรับการเผยแพร

ผานสื่อ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 1         โครงการการใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมใน

การพัฒนาคุณภาพปลาแหงและการแปรรูปผลไมในทองถ่ิน ซึ่งมี ผศ.

ดร.บุศรากรณ อาจารยสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เปนผูดำเนิน

โครงการ ไดรับการเผยแพรทาง รายการเดินหนาปฏิรูป ทาง ททบ.5

ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 65 

70. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 2         ดานการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนรู      ผล 2         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 



62 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

(KM) 

(ปการศึกษา 2564) 

Learning แกคณาจารยคณะ (21-22 มิ.ย. 65)  

ดานการวิจัย  

โครงการ “เขียนบทความวิจัยอยางไรเพื่อตีพิมพในวารสารระดับ 

Quartile 1” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19 ก.ค. 65) 

ยุทธศาสตรที ่3   พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรแหงการสรางสรรคและมีสุนทรียะ สามารถปรบัตัวพรอมรับกับการเปลีย่นแปลง ไดรับความไววางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมกีารเตบิโตอยางตอเนื่อง ดวยความเปนเลิศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 4  การเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของมหาวทิยาลัย 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  

71. มหาวิทยาลัย    คณะ   แผน NA         ไมนำมาคำนวน 

คณะ/สวนงาน มีผล

การดำเนินการที่เปน

เลิศตามแนวทาง 

EdPEx200 (สะสม) 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

72. รอยละของเงิน    รอยละ   แผน 1.00         รายรับจริงจากเงนิรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

รายไดที่เพิ่มข้ึนใน

ภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล          รายรับจริงจากเงนิรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 

ไมรวมงบประมาณแผนดิน และงบบุคลากร 

ณ  

73. รอยละของ    รอยละ    แผน 80.00         ดงัรายละเอียดในขอ 28. 

บุคลากรที่ผานการ

พัฒนาและมีทักษะ  

ตาง ๆ ตามกำหนด 

(ผูบริหาร/                     

สายวิชาการ/            

สายสนับสนุน) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 74.59 96.43 92.00 95.00 80.00 56.00 57.58 13.00 94.74  

74. จำนวนรางวัลที่   รางวัล   แผน 3         วิทยาการ 6 

อาจารย/ผูสอนที่ไดรับ

รางวัลระดับชาต ิและ

นานาชาติ ในดาน  

ตาง ๆ เชน ดานการ

เรียนการสอน ดาน

การวิจัย/สรางสรรค 

ดานศิลปวัฒนธรรม 

     ผล 6  6       1) Best Poster Presentation Award เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 (Cement 

Wood Properties with Addition of Cement Wood Waste 

Dust from Production Processes)(ผศ.ดร.นฤทธิ์) 

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ผาอนามัย Greeny) การประกวด

รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ ในงานวัน

นวัตกรรมแหงชาติ ป 2564. โดย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ เม่ือ

วันที่ 5 ต.ค. 64 (รศ.ดร.ศุภกิจ) 



63 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

และดานอื่น ๆ รวมถึง

การเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะศาสตร/เปนที่

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

(ปงบประมาณ 2565) 

3) Oral Presentation Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่ 4 

ธ.ค. 64 (Effect of Sulfonate Derivatives as Nucleating 

Agents on Crystallization Behavior of Poly(lactic Acid))(รศ.

ดร.ศุภกิจ) 

4) Poster Presentation Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่  

4 ธ.ค. 64 (THE PREPARATION OF REVERSIBLE 

THERMOCHROMIC Mn-DOPED Ca-Zn-Al-O INORGANIC 

MATERIALS)(รศ.อาชาไนย, ผศ.ดร.วรดา) 

5) Poster Presentation Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่ 

4 ธ.ค. 64 (CHEMICAL STABILITY OF Y2Ti2O7 YELLOW 

PIGMENTS IN CERAMIC GLAZES AND DEVELOPMENT OF AN 

APPROPRIATE GLAZE RECIPE)(ผศ.ดร.นิติ) 

6) Gold Award โดย ICAPMA-JMAG-2021 เม่ือวันที่ 4 ธ.ค. 64 (New 

Approach for Tuning the Thermal and Chemical Sensitivity 

of Polydiacetylene/Zinc(II) Ion/Zinc Oxide Nanocomposite : 

The Effect of ZnO Nanoparticles Content)(อ.ดร.ณัฐนนท) 

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

75. จำนวนคณะ/   คณะ   แผน รวบรวม         ไมนำมาคำนวน 

สวนงาน/มหาวิทยาลัย

ที่- ผาน screening 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

76. รอยละของ

คณะ/  

  รอยละ   แผน 85.00          

สวนงาน (ไมรวม

สำนักงานอธิการบดี 

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย) ที่ผาน

การประเมิน ดานการ

กำกับดูแลและธรรมา 

ภิบาลในระดับ A          

(รอยละ85 ขึ้นไป) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

77. จำนวนคณะที่มี   คณะ   แผน เขารวม         ไมนำมาคำนวน 

สวนรวมดำเนินการ      ผล           



64 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

SU-ITA ของ

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

78. จำนวนกิจกรรม

ที่ 

  กิจกรรม   แผน 1         โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 

สงเสริมคานิยม

องคกร/พฤติกรรมที่

พึงประสงคของ

บุคลากร (ปฐมนิเทศ/

หลักสูตรอบรม

ผูบริหาร/สัมมนา

คณะ) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 1         2565 (23-25 มิ.ย. 65) 

79. จำนวนโครงการ   โครงการ   แผน 1         1) คณะมีนโยบายใหทุกหลักสูตรจัดสง รายงานการประเมินตนเอง 

ในการลดตนทุน หรือ

การพัฒนาดิจิทัล

แพลตฟอรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพดานการ

บริหารจัดการ (เชน 

โครงการลดการใช

กระดาษ โครงการ

ประหยัดพลังงาน     

เปนตน) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 2         (SAR AUN-QA) ประจำปการศึกษา 2564 เปนดิจิทัลไฟล เสนอให

คณบดีพิจารณาลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) เพ่ือลด

การใชกระดาษ 

2) โครงการเตรียมความพรอม EnTech Recycling Project 2022 

(16 มิ.ย. 65) โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโด

รามา เวนเจอร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามคราฟท

อุตสาหกรรม จำกัด 

80. รอยละอาจารยที่   รอยละ   แผน 100.00         - อาจารยทั้งหมด 109 

สอนแบบ active 

learning 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 100.00  17 13 15 18 21 12 13 วิทยาการฯ 17  อาหาร 13  ชีวภาพ 15  อุตสาหการฯ 18 

เครื่องกล 21  เคมี 12  ไฟฟา 13 

-อาจารยที่สอนรายวิชา Project/Lab 109 

วิทยาการ 17 

1)รศ.ดร.ณัฐกาญจน  2)รศ.ดร.ศุภกิจ  3)รศ.มาณพ  4)รศ.อาชาไนย  

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

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

12)ผศ.ดร.ภัทร  13)ผศ.ดร.วันชัย  14)ผศ.ดร.วรดา  15)ผศ.ดร.สุดศิริ 

16)ผศ.สมจิตร  17)อ.ดร.ศราวุธ 



65 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

อาหาร 13 

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

4)ผศ.ดร.ดวงใจ  5)ผศ.ดร.ธัชพงศ  6)ผศ.ดร.บุศรากรณ   

7)ผศ.ดร.บัณฑิต  8)ผศ.ดร.ประสงค  9)ผศ.ดร.ปริญดา   

10)ผศ.ดร.สุเชษฐ  11)ผศ.ดร.อรุณศรี  12)อ.ดร.พรศรี  13)อ.ดร.สินี 

ชีวภาพ 15 

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

4)รศ.ดร.พิมพชนก  5)รศ.ดร.สุวัฒนา  6)ผศ.ดร.จุรีรัตน   

7)ผศ.ดร.ชัยวัฒน  8)ผศ.ดร.รุจิกาญจน  9)ผศ.ดร.วนิดา   

10)ผศ.ดร.สินธุวัฒน  11)ผศ.ดร.สิริพร  12)อ.ดร.ชลเทพ   

13)อ.ดร.ธีรวัฒน  14)อ.ดร.นาฏระพี  15)อ.กัญจนอมล 

อุตสาหการ 18 

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

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

9)ผศ.วันชัย  10)ผศ.สุขุม  11)อ.ดร.วรฤทัย  12)อ.ดร.สิทธิชัย 

13)อ.กวินธร  14)อ.เกษรินทร  15)อ.ธนาธร  16)อ.ธรรมวิชช 

17)อ.บัญญัต ิ 18)อ.เพ็ญพิสุทธิ์ 

เครื่องกล 21 

1)รศ.ดร.กษมา  2)รศ.ดร.นิตพิงศ  3)รศ.ดร.สาโรช  4)ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ 

5)ผศ.ดร.จันทนา 6)ผศ.ดร.ชัชธานนท  7)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ  

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

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

14)ผศ.ดร.วีระนุช  15)ผศ.จารุตม  16)ผศ.นพพงศ  17)ผศ.พงษศิร ิ  

18)ผศ.ศิวะพงศ  19)ผศ.ศุภชัย  20)อ.ดร.ณัฐ  21)อ.จงรัก 

วศ.เคม ี12 

1)รศ.ดร.ประกร  2)รศ.ดร.วรพล  3)รศ.ดร.ศิริรัตน  4)รศ.ดร.โอกร 

5)ผศ.ดร.ชูวงศ  6)ผศ.ดร.ธรวิภา  7)ผศ.ดร.มัทรี  8)ผศ.ดร.วีรยุทธ 

9)ผศ.ดร.วีรวัฒน  10)อ.ดร.ณชัพล  11)อ.ดร.วสุ  12)อ.ดร.สุนทร 

ไฟฟา 13 

1)รศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.จิรัฏฐ  3)ผศ.ดร.ณัฐพงศ  4)ผศ.ดร.ยุทธนา 

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

9)อ.ดร.โสภณ  10)อ.ดร.อรทัย 11)อ.กิตติธัช  12)อ.ชัยวุฒ  13)อ.พร

ชัย 
                 



66 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

 

81. รอยละของ   รอยละ    แผน 80.00         -บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 78  

บุคลากรสายสนับสนุน

ที่มีความสามารถดาน 

IT, multiple skill, 

Job rotation 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 98.72 28 6 7 5 7 12 3 6 1)สนง.คณบดี 29  2)วิทยาการ 6  3)อาหาร 7  4)ชีวภาพ 5 

5)อุตสาหการ 7  6)เครื่องกล 12  7)วศ.เคมี 3  8)ไฟฟา 6 

-บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถถาน ITฯ 77 

สนง.คณบดี 28 

1)นางทองทิพย  2)นางพนิดา  3)นางสายใจ  4)นางสุนันทร   

5)นางพูนสุข  6)นางกัลยาณี  7)นางวรากร  8)น.ส.กัญฑิมา   

9)น.ส.งามลักษณ  10)น.ส.ณฐัรดา  11)น.ส.ทรรศนียา   

12)น.ส.นงคราญ  13)น.ส.ปาริชาติ  14)น.ส.ภาวินี  15)น.ส.รัชจรีย   

16)น.ส.รัตนา  17)น.ส.วชรณัช  18)น.ส.วชิรารัตน  19)น.ส.วริษฐา   

20)น.ส.วรรณนภา  21)น.ส.ศศรส  22)น.ส.สุนันท  23)น.ส.สมฤดี   

24)น.ส.อัณศยา  25)นายชยวรรณ  26)นายชยุตต  27)นายณัฐพงษ   

28)นายอภินันท   

วิทยาการ 6 

1)นางวรานิษฐ  2)นางสุชาดา  3)น.ส.กัญญา  4)ลูกกวาง  5)น.ส.

หรรษา 

6)นายเจตน 

อาหาร 7 

1)น.ส.กัญรณี  2)น.ส.ณิชานันทน  3)น.ส.ปยะฉัตร  4)น.ส.สายทอง 

5)นายฉัตรชัย  6)นายณัฏฐชัย  7)นายธนรัตน 

ชีวภาพ 5 

1)นางประไพ  2)นางวัลพิไล  3)น.ส.ฑิพาภรณ  4)น.ส.นุชนาฎ   

5)นายศิลา 

อุตสาหการ 7 

1)น.ส.ชยานิษฐ  2)น.ส.ณัฐธิดา  3)น.ส.นวลอนงค  4)น.ส.เปรมทิพย 

5)นายเจน  6)นายธรเดชา  7)นายสรรวิทย 

เครื่องกล 12 

1)นางธรากรณ  2)น.ส.กัลยกร  3)น.ส.จารุวรรณ  4)น.ส.วัลลภา   

5)น.ส.ภูริตา  6)นายเจตพร  7)นายไพศาล  8)นายภาณุวัฒน  

9)นายสมจิตต  10)นายโสภณวิชญ  11)นายอิทธิพล  12)นายฤทธิ์

ณรงค 

วศ.เคมี 3 

1)น.ส.เจนจิรา  2)น.ส.ศศิธร  3)น.ส.อรปภา 



67 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

ไฟฟา 6 

1)นางศรีอัมพร  2)นางผกามาศ  3)น.ส.ณัฏฐนรี  4)ฐนิชา  5)นายธชทัต

6)นายพยุงศักดิ์ 

82. ความพึงพอใจ   คะแนนเฉลี่ย   แผน 3.51         คณะมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของสำนักงานคณบดี 

ของผูรับบริการ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 4.64         ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ 2 ก.พ. 65) 

83. รอยละของ    รอยละ   แผน 60.00         ดงัรายละเอียดในขอ 28. 

บุคลากรสายสนับสนุน

ที่ไดรับการพัฒนา

ทักษะตาง ๆ เพ่ือให

เกิด multiple skill 

ในการทำงาน 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 74.59 96.43 92.00 95.00 80.00 56.00 57.58 13.00 94.74  

84. ผลคะแนนเฉลี่ย

ระดบัคุณภาพและ

ความโปรงใส (ITA) 

  รอยละ   แผน สงขอมูล

ใหกับ 

สนอ. 

         

ในการดำเนินงานของ 

อว. ระดับ

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 

85. จำนวนระบบ   ระบบ   แผน 1         คณะเริ่มมีการนำ Power BI มาใชงานในสวนของงานบริการการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่พัฒนา หรือปรับปรุง 

เชน E-meeting 

ฐานขอมูลบุคลากร 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 1          

86. ผลการประเมิน    คะแนน   แผน 200         คณะมีกำหนดการ Site Visit ในวันที่ 31 ส.ค. 65 

(EdPEx) 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

ยุทธศาสตรที ่4   สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเปนเลิศในเวทีโลก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5  การสงเสริมเอกลักษณองคกรผานชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และยกระดับคณุภาพชีวิตและจิตใจดวยการบูรณาการศิลปะกบัศาสตรอื่น เพื่อความผาสุกของสังคม 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป พ.ศ. 2565-2579  



68 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

87. จำนวนผูรับ   รอยละ   แผน รวบรวม         ไมนำมาคำนวน 

บริการที่เขาถึง/สนใจ

ในเนื้อหาใหมที่

มหาวิทยาลัยเผยแพร

ในแตละป (จำนวน

ผูอาน ผูแชร Content 

ตอใน Social/มีสวน

รวม Comment ใน

เชิงสรางสรรค/จำนวน 

Scoop/Column จาก 

Endorser/ 

Influencer) (มี

ตวัชี้วัดยอย 10 

ตวัชี้วัด) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2565-2567 

88. user download   user    แผน รวบรวม         ไมนำมาคำนวน 

application (app 

SILPA ) หรือผูใชงาน

ลงทะเบียนผาน

เว็บไซต 

(ปงบประมาณ 2565) 

  download   ผล           

89. จำนวนของ    คน   แผน รวบรวม         ไมนำมาคำนวน 

creator showcase 

(User generated 

content : UGC) 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

90. จำนวนโครงการ    โครงการ/ป   แผน 1         ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SICTAS 2021 (3-5 พ.ย. 64) 

ที่มีการทำรวมกับ 

MOU กับหนวยงาน

ภายนอก 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 1          

91. รอยละของ   รอยละ    แผน 40.00         1. Aston University, United Kingdom 

หนวยงานใน MOU       ผล 100         2. Chengdu University, China 



69 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศของคณะ 

ที่เขารวมโครงการ

รวมกับคณะ 

(ปงบประมาณ 2565) 

3. National Institute of Technology, Toyota college, Japan 

4. Yamaguchi University, Japan 

5. Kumamoto University, Japan 

6. Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia 

7. Institute of Tropical Aquaculture and Fisheries (Akuatrop), 

Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia 

8. Bio-Circular-Green-economy Technology & Engineering 

Center (BCGeTEC) and Center of Excellence on Catalysis 

and Catalytic Reaction Engineering (CECC) of Chulalongkorn 

University, Thailand  

9. Electricity Generating Authority of Thailand. 

92. จำนวนคณะ/    คณะ/   แผน เขารวม         ไมนำมาคำนวน 

สวนงาน/หนวยงานที่

มีสวนรวมดำเนินการ

ขับเคลื่อน 

International Affairs 

Transformation 

(ปงบประมาณ 2565) 

  สวนงาน/

หนวยงาน 

  ผล           

93. จำนวนคณะ/ 

สวนงาน/หนวยงานที่

ม ี

  รอยละ 

(ขอ) 

  แผน 80 

(12/15) 

        -ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย ไดแก 

93.1 จำนวนนักวิชาการที่ตอบรับการเขารวม  QS Academic 

ผลการดำเนินงานตาม

เกณฑ QS Stars 

Ratings, QS World 

University Rankings 

by Subject in Art & 

Design (World Top 

200) และแผนพัฒนา

ความเลิศของ

มหาวิทยาลัย บรรลุ

ตามเปาหมายมากกวา       

รอยละ 80 ของ

จำนวนตัวชี้วัดที่ไดรับ

การถายทอดจาก

     ผล 86.67 

(13/15) 

        Reputation Survey 

93.2 จำนวนผูจางบัณฑิตที่ตอบรับการเขารวม  QS Employer 

Reputation Survey 

93.5 จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

มหาวิทยาลัยที่อยูใน QS Top 500  ในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus  หรือ WOS 

93.6 จำนวนสถาบันที่รวมผลิตผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชน  ใน วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ 

WOS 

93.7 จำนวนผลงานตพีิมพเผยแพรในวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล 

Scopus หรือ WOS หรือ TCI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ โดย

ผลใหนับระดับ Scopus แต TCI ใหรายงาน) 

93.8 จำนวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน 



70 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

วารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ WOS หรือ TCI (โดยผลให

นับระดับ Scopus แต TCI ใหรายงาน) 

93.9 จำนวนเครือขายความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

93.11 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

93.12 รอยละของผูที่มีตำแหนงทางวิชาการต้ังแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

93.13 จำนวนการประชุมวิชาการ/จัดประชุมสัมมนา/จัดแสดง

นิทรรศการ/จัดประกวด/แขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ 

93.15 จำนวนบริษัททีเ่ขารวมการจัดกิจกรรม job fair หรือเขารวมใน

การจัดการศึกษา 

93.16 จำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่แนะแนวอาชีพ 

93.17 รอยละของคณะวิชาที่มีหลักสูตรนานาชาติหรือมีหลักสูตรที่มี

นักศึกษาตางชาตเิต็มเวลา  

93.1 จำนวน   คน   แผน 1         คณะสงรายชื่อนักวิชาการ QS Academic Reputation Survey 

นักวิชาการที่ตอบรับ

การเขารวม  QS 

Academic 

Reputation Survey 

     ผล 22         ใหกองประกันฯ จำนวน 22 รายชื่อ 

93.2 จำนวนผูจาง   บริษัท   แผน 1         คณะสงรายชื่อผูจางบัณฑติ QS Empolyer Reputation Survey 

บัณฑิตที่ตอบรับการ

เขารวม QS 

Employer 

Reputation Survey 

     ผล 8         ใหกองประกันฯ จำนวน 8 รายชื่อ 

93.3 จำนวนนักศึกษา   คน   แผน 13         -นักศึกษาตางชาติลงทะเบียนเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี 7 

ตางชาติ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 8     2 2 2 2 นักศึกษาชั้นปที่ 1 

1) Mr. Chun  Zonel  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 

2) Mr. Haitong  Pech  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3) Ms. Ratneary  Ren  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

4) Mr. Tongmean Teang  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร 



71 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 

5) Ms. Sokheng  Long  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

6) Ms. Kanika  Khuon  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

7) Ms. Sokkim  Eng  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 

-นักศึกษาตางชาติลงทะเบียนเขาศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 

8) Mr. Chen Shunhong สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

93.4 จำนวนอาจารย/   คน   แผน 7         ยังไมมีผลการดำเนินงาน 

ศิลปนชาวตางประเทศ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

93.5 จำนวนสถาบันที่   สถาบัน   แผน 5         1) National University of Singapore-11 

รวมผลิตผลงานตีพิมพ

เผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

มหาวิทยาลัยที่อยูใน 

QS Top 500  ใน

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus  

หรือ WOS 

(ผลงาน-ค.ศ.2017-2021

QS Top 500-ค.ศ. 

2021) 

     ผล 33         2) The University of Tokyo-24 

3) Northwestern University-29 

4) University of California, Berkeley-30 

5) Kyoto University-38 

6) The University of Sydney-40 

7) University of Bristol-58 

8) Osaka University-72 

9) KU Leuven-84 

10) University of Leeds-91 

11) Technical University of Denmark-103 

12) Nagoya University-110 

13) University of California, Davis-112 

14) Wageningen University & Research-115 

15) Universiti Putra Malaysia-132 

16) Lancaster University-135 

17) Hokkaido University-139 

18) Universiti Sains Malaysia-142 

19) National Tsing Hua University-168 

20) Universiti Teknologi Malaysia-187 

21) Chulalongkorn University-208 

22) Curtin University-217 

23) Tomsk State University-250 

24) Mahidol University-252 



72 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

25) Universiti Brunei Darussalam (UBD)-254 

26) Universität Innsbruck-265 

27) Hiroshima University-321 

28) Tianjin University-387 

29) Universidade Nova de Lisboa-428 

30) Czech Technical University in Prague-432 

31) The University of Tennessee, Knoxville-432 

32) Universiti Teknologi PETRONAS-439 

33) Oregon State University-499 

93.6 จำนวนสถาบันที่   สถาบัน   แผน 1         วิทยาการ 1 

รวมผลิตผลงานตีพิมพ

เผยแพรที่มีชื่อรวมกับ

หนวยงานเอกชน  ใน 

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus 

หรือ WOS 

(ผลงาน-ค.ศ.2017-

2021) 

     ผล 8  1 3 1 1 1 1  1) Smooth International Co.Ltd. 

อาหาร 3 

2) Healthy Foods Co. Ltd. 

3) Rajavithi Hospital 

4) Thai Edible Oil Co., Ltd. 

ชีวภาพ 1 

5) Thai - China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd. 

อุตสาหการ 1 

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

เครื่องกล 1 

7) Beger Co., Ltd. 

เคมี 1 

8) Verasuwan Co., Ltd.  

93.7 จำนวนผลงาน   ผลงาน/   แผน 85         ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล 

ตพีิมพเผยแพรใน

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus 

หรือ WOS หรือ TCI 

(รวม proceeding 

หรือบทคัดยอ โดยผล

ใหนับระดับ Scopus 

แต TCI ใหรายงาน) 

(ป ค.ศ. 2021) 

  ชิ้นงาน   ผล 118  25 19 10 3 13 32 16 Scopus (นับรวม proceeding) ดังรายละเอียดในขอ 48. 

93.8 จำนวนบทความ    เรื่อง/   แผน 1         อาหาร 1 



73 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

review article /หรือ

Book chapter ใน 

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus 

หรือ WOS หรือ TCI 

(โดยผลใหนับระดับ 

Scopus แต TCI ให

รายงาน) 

(ป ค.ศ. 2021) 

  ผลงาน/

ชิ้นงาน 

  ผล 3   1    2  1) Water-in-Oleogel Emulsions—From Structure Design to 

Functionality (Frontiers in Sustainable Food Systems, 

Volume 414, January 2021, Article number 566445)(รศ.ดร.

โสภาค) 

 

เคมี 2 

2) A review of catalyst and multifunctional reactor 

development for sustainable biodiesel production 

(ScienceAsia, Volume 47, Issue 5, Pages 531 – 541, 

October 2021)(รศ.ดร.วรพล) 

3) Process intensification in bio-ethanol production–recent 

developments in membrane separation (Processes, 

Volume 9, Issue 6June 2021 Article number 1028)(รศ.ดร. 

วรพล) 

93.9 จำนวนเครือขาย   เครือขาย/   แผน 1         1) IUMRS 

ความรวมมือดานการ

จัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน

ระดบัชาติและ

นานาชาติ 

(ปการศึกษา 2564) 

  สถาบัน/

หนวยงาน 

  ผล 6  2 1  1 2   2) SMART MAT 

3) เครือขายการประเมินทางประสาทสัมผัสแหงประเทศไทย 

Thailand Sensory Network 

4) IE Network  

5) STISWB 

6) เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย 

93.10 จำนวนผลงาน

สรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ 

  ผลงาน    -         ไมนำมาคำนวน 

93.11 รอยละของ   รอยละ   แผน 58.00         อาจารยทั้งหมด 109 

อาจารยที่มีวุฒิ

การศึกษาระดบั

ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 78.90 

(86/109) 

 82.35 

(14/17) 

100 

(13/13) 

93.33 

(14/15) 

38.89 

(7/18) 

76.19 

(16/21) 

100 

(12/12) 

76.92 

(10/13) 

   วิทยาการฯ 17  อาหาร 13  ชีวภาพ 15  อุตสาหการฯ 18 

   เครื่องกล 21  เคมี 12  ไฟฟา 13 

อาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 86 

วิทยาการฯ 14 

1)ดร.จันทรฉาย  2)ดร.ณัฐกาญจน  รศ. 3)ดร.ณัฐวุฒิ  4)ดร.นฤทธิ์   

5)ดร.นิติ  6)ดร.บุศรินทร  7)ดร.ปาเจรา  8)ดร.พูนทรัพย  9)ดร.ภัทร  



74 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

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

14)ดร.สุดศิริ  

อาหาร 13  

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

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

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

ศรี 

ชีวภาพ 14 

1)ดร.กัลยาณี  2)ดร.ชัยยงค  3)ดร.ชัยวัฒน  4)ดร.ชลเทพ   

5)ดร.ธีรวัฒน  6)ดร.นาฏระพี  7)ดร.พิทยา  8)ดร.พิมพชนก   

9)ดร.บุษราภรณ  10)ดร.รุจิกาญจน  11)ดร.วนิดา  12)ดร.สินธุวัฒน  

13)ดร.สิริพร  14)ดร.สุวัฒนา   

อุตสาหการฯ 7 

1)ดร.คเณศ  2)ดร.ชูศักด์ิ  3)ดร.ประจวบ  4)ดร.วรฤทัย 

5)ดร.ศรีรักษ  6)ดร.สิทธิชัย  7)ดร.สุจินต   

เครื่องกล 16 

1)ดร.กษมา  2)ดร.กิตติศักดิ์  3)ดร.จันทนา  4)ดร.จงรัก   

5)ดร.ชัชธานนท  6)ดร.ณัฐ  7)ดร.ณัฐวุฒิ  8)ดร.เดชาพันธ   

9)ดร.ทสพล  10)ดร.ธิบดินทร  11)ดร.ธีระศักดิ์  12)ดร.นิตพิงศ   

13)ดร.ปรเมศร  14)ดร.วิชุดา  15)ดร.วีระนุช  16)ดร.สาโรช   

เคมี 12 

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

6)ดร.วสุ  7)ดร.วีรยุทธ  8)ดร.วีรวัฒน  9)ดร.วรพล   

10)ดร.ศิริวัฒน  11)ดร.สุนทร  12)ดร.โอกร   

ไฟฟา 10 

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

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

9)ดร.โสภณ  10)ดร.อรทัย 

93.12 รอยละของผูที่

ม ี

  รอยละ   แผน 60.00         อาจารยทั้งหมด 109 

ตำแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตระดบัผูชวย

ศาสตราจารยหรือ

เทียบเทาตอจำนวน

     ผล 74.31 

(81/109) 

 94.12 

(16/17) 

84.62 

(11/13) 

73.33 

(11/15) 

55.56 

(10/18) 

90.48 

(19/21) 

75.00 

(9/12) 

38.46 

(5/13) 

   วิทยาการฯ 17  อาหาร 13  ชีวภาพ 15  อุตสาหการฯ 18 

   เครื่องกล 21  เคมี 12  ไฟฟา 13 

- อาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 81 

วิทยาการฯ 16 



75 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

อาจารยประจำทั้งหมด 

(ปงบประมาณ 2565) 

1)รศ.ดร.ณัฐกาญจน  2)รศ.ดร.ศุภกิจ  3)รศ.มาณพ  4)รศ.อาชาไนย 

5)ผศ.ดร.จันทรฉาย  6)ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  7)ผศ.ดร.นฤทธ์ิ  8)ผศ.ดร.นิติ 

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

12)ผศ.ดร.ภัทร  13)ผศ.ดร.วรดา  14)ผศ.ดร.วันชัย  15)ผศ.ดร.สุดศิริ 

16)ผศ.สมจิตร 

อาหาร 11  

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

4)ผศ.ดร.ดวงใจ  5)ผศ.ดร.ธัชพงศ  6)ผศ.ดร.บัณฑิต   

7)ผศ.ดร.บุศรากรณ  8)ผศ.ดร.ประสงค  9)ผศ.ดร.ปริญดา   

10)ผศ.ดร.สุเชษฐ  11)ผศ.ดร.อรุณศรี 

ชีวภาพ 11 

1)รศ.ดร.กัลยาณี  2)รศ.ดร.ชัยยงค  3)รศ.ดร.บุษราภรณ   

4)รศ.ดร.พิมพชนก  5)รศ.ดร.สุวัฒนา  6)ผศ.ดร.ชัยวัฒน   

7)ผศ.ดร.พิทยา  8)ผศ.ดร.รุจิกาญจน  9)ผศ.ดร.วนิดา   

10)ผศ.ดร.สินธุวัฒน  11)ผศ.ดร.สิริพร   

อุตสาหการฯ 10 

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

รักษ 

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

9)ผศ.วันชัย  10)ผศ.สุขุม 

เครื่องกล 19 

1)รศ.ดร.กษมา  2)รศ.ดร.สาโรช  3)รศ.ดร.นิติพงศ   

4)ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ  5)ผศ.ดร.จันทนา  6)ผศ.ดร.ชัชธานนท   

7)ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ 8)ผศ.ดร.เดชาพันธ  9)ผศ.ดร.ทสพล   

10)ผศ.ดร.ธิบดินทร  11)ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  12)ผศ.ดร.ปรเมศร   

13)ผศ.ดร.วิชุดา  14)ผศ.ดร.วีระนุช  15)ผศ.จารุตม  16)ผศ.นพพงศ 

17)ผศ.พงษศิริ  18)ผศ.ศิวะพงศ  19)ผศ.ศุภชัย 

เคมี 9 

1)รศ.ดร.ประกร  2)รศ.ดร.วรพล  3)รศ.ดร.ศิริวัฒน  4)รศ.ดร.โอกร   

5)ผศ.ดร.ชูวงศ  6)ผศ.ดร.ธรวิภา  7)ผศ.ดร.มัทรี  8)ผศ.ดร.วีรยุทธ   

9)ผศ.ดร.วีรวัฒน   

ไฟฟา 5 

1)รศ.ดร.ชูเกียรต ิ 2)ผศ.ดร.จิรัฏฐ  3)ผศ.ดร.ณัฐพงศ   

4)ผศ.ดร.ระพีพันธ  5)ผศ.ดร.ยุทธนา 



76 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

93.13 จำนวนการ   โครงการ   แผน 1         Silpakorn International Conference on Total Art and Science 

ประชุมวิชาการ/จัด

ประชุมสัมมนา/จัด

แสดงนิทรรศการ/จัด

ประกวด/แขงขันใน

ระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 1         2021 (SICTAS 2021) ระหวางวันที่ 3-5 พ.ย. 64 (Online 

Conference) 

 

                 

93.14 จำนวนผลงาน

ในการแสดงคอนเสิรต

และผลงานทาง

ศิลปวัฒนธรรม งาน

สรางสรรคและ

นวัตกรรมใน

ระดบัชาติ/นานาชาติ 

  โครงการ    -         ไมนำมาคำนวน 

93.15 จำนวนบริษัทที่   บริษัท/คน   แผน 30         -แนะแนวและรับสมัครงาน (ออนไลน) 

เขารวมการจัด

กิจกรรม job fair หรือ

เขารวมในการจัด

การศึกษา 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 38         1)บริษัท ไทย โตโย เดนโซ จำกัด  2)บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอป

เมนต จำกัด (มหาชน)  3)บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด          

4)3BB BROADBAND  5)บริษัท เอสไอแอล เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด  

คอนสตรัคชั่น จำกัด  6)บริษัท จอมธนา จำกัด  7)บริษัท ศรีพิพัฒน  

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  8)บริษัท โปรเกรส พลาสมิค (ไทยแลนด) 

-ENGINEERING CAREER DAY 2022 (14 มี.ค. 65) 

9)บริษัท โมโน เน็กซ จำกัด (มหาชน)  10)Keyence (Thailand) 

Co.,LTD.  11)Seagate Technology (Thailand) Limited   

12)บริษัท แกพ อินดัสตรีส จำกัด  13)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

14)ZyGen Co.,Ltd.  15)ABB Electrification (Thailand) Co.,Ltd.  

16)บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด  17)บริษัท ทาโกฟูดสอินดัสทรี 

จำกัด  18)NL Development Public Company Limited   

19)Delta Electronics Thailand Public Company Limited   

20)บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)  21)NSK ASIA 

PACIFIC TECHNOLOGY CENTRE (THAILAND) CO, LTD.  

22)Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., 

Ltd.  23)TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) 

CO., LTD.  24)บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  25)บริษัท  



77 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด(มหาชน)  26)บริษัท แลนด แอนด เฮาส จำกัด

(มหาชน)  27)บริษัท โคนิเคิล จำกัด  28)YAMAHA MOTOR ASIAN 

CENTER CO.,LTD.  29)บริษัท วันลิ้งค เทคโนโลย่ี จำกัด  30)บริษัท  

ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)  31)บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  32)บริษัท 

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  33)บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  34)บริษัท สหมิตรถังแกส 

จำกัด (มหาชน)  35)บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเมนท จำกัด  36)

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด  37)PINE - PACIFIC 

CORPORATION LIMITED  38)บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด   

93.16 จำนวน

บุคลากร 

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

ที่ทำหนาที่แนะแนว

อาชีพ 

(ปการศึกษา 2564) 

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

ชีวภาพ 2 : 5)ผศ.ดร.สิริพร  6)อ.ดร.ชลเทพ   

อุตสาหการฯ 2 : 7)ผศ.ปฏิพัทธ  8)อ.กวินธร   

เครื่องกล 1 : 9)ผศ.ดร.ธิบดินทร   

วิศวกรรมเคมี 1 : 10)ผศ.ดร.ชูวงศ   

ไฟฟา 1 : 11)อ.ดร.ณัฐพงศ   

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

93.17 รอยละของ   หลักสูตร   แผน 5         หลักสูตรทั้งหมด 25  

คณะวิชาที่มีหลักสูตร

นานาชาติหรือมี

หลักสูตรที่มีนักศึกษา

ตางชาติเต็มเวลา 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 7  1   1 3 1 1 - หลักสูตรนานาชาต/ิหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติฯ 6 

หลักสูตรนานาชาต ิ2 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม       

พอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรนานานชาติ) 

หลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาตเิต็มเวลา 5 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

94. จำนวนคณะ/   คณะ/   แผน เขารวม          

สวนงาน/หนวยงานที่   สวนงาน/   ผล           



78 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

มีผลการดำเนินงาน

ตามเกณฑการพัฒนา

อยางย่ังยืน SDGs ที่

บรรลุตามเปาหมาย

มากกวา รอยละ 80 

ของจำนวนตวัชี้วัดที่

ไดรับการถายทอดจาก

มหาวิทยาลัย 

(ปงบประมาณ 2565) 

หนวยงาน 

94.1 จำนวน

โครงการ/ 

  โครงการ/   แผน 1         SDG 7 คือ สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคา 

กิจกรรมที่สอดคลอง

กับ SDGs ที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

ไดแก  

SDG3 GOOD 

HEALTH AND 

WELLBEING  

SDG7 AFFORDABLE 

AND CLEAN 

ENERGY 

  กิจกรรม   ผล 1         ที่สามารถซื้อหาได เชื่อถือได และย่ังยืน 

1) โครงการเตรียมความพรอม EnTech Recycling Project 2022 

(16 มิ.ย. 65) โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโด

รามา เวนเจอร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามคราฟท

อุตสาหกรรม จำกัด 

94.2 จำนวนดาน 

SDGs ที่คณะได 

  ดาน   แผน 1 

(SDG7, 9) 

        SDG 7 คือ สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคา

ที่สามารถซื้อหาได เชื่อถือได และยั่งยืน 

ดำเนินการ      ผล 1         1) โครงการเตรียมความพรอม EnTech Recycling Project 2022 

(16 มิ.ย. 65) โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโด

รามา เวนเจอร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามคราฟท

อุตสาหกรรม จำกัด 

95. จำนวนบุคลากร   คน   แผน รวบรวม         ไมนำมาคำนวน 

ที่เขารวมโครงการ 

"การพัฒนานัก

สรางสรรคและศิลปน 

ในการจัดต้ัง Arts & 

Wellness Center 

เพื่อบูรณาการศาสตร

     ผล           



79 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

และศิลปตอยอดสูการ

สรางความผาสุกของ

สังคม" 

(ปงบประมาณ 2565) 

96. จำนวนคนที่สนใจ   คน   แผน รวบรวม         ไมนำมาคำนวน 

ในโครงการ "การ

พัฒนานักสรางสรรค

และศิลปน ในการ

จัดต้ัง Arts & 

Wellness Center 

เพื่อบูรณาการศาสตร

และศิลปตอยอดสูการ

สรางความผาสุกของ

สังคม" 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล           

แผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562-2565 (แผนคณบดี) 
97. จำนวนความ   แหง   แผน 3         1) Thanlyin Technological University, Republic of the Union  

รวมมือ (MOU) 

(รวมกับภาค 

อุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาชั้น

นำทั้งในและ

ตางประเทศ) 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 14         of Myanmar (8 พ.ย. 59-7 พ.ย. 64) 

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

13 มี.ค. 65) 

3) Yangon Technological University, Republic of the Union 

of Myanmar (21 ส.ค. 60-20 ส.ค. 65) 

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

8 พ.ค. 67) 

5) National Institute of Technology (KOSEN), Toyota 

College, Japan (13 พ.ค. 62-12 พ.ค. 67) 

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

4 ก.ย. 67)  

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

4 ก.ย. 67) 

8) Sichuan Automotive Vocational and Technical College         

(9 ธ.ค. 62-8 ธ.ค. 67) 

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

(5 มี.ค. 63-4 มี.ค. 68) 

10) Center for Synthetic Microbiology (Synmikro), 



80 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

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

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

12) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

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

13) สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (18 พ.ย. 62 

ขอตกลงมีระยะเวลา 1 ป และขยายตอไปโดยปริยาย เวนแตมี

การขอระงับโดยผูลงนามของทั้งสองฝาย) 

14) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            

(17 ก.ย. 62-16 ก.ย. 65) 

รอสอบถามคุณภาวินีเพ่ิมเติม 

98. จำนวนอาจารยที่   คน   แผน -         ไมนำมาคำนวน 

ไปทำงานวิจัยหรือ

สอนในตางประเทศ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

99. จำนวนอาจารย   คน   แผน -         ไมนำมาคำนวน 

ชาวตางประเทศ

ทำงานวิจัยหรือสอนใน

คณะฯ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

100. จำนวนงาน   โครงการ   แผน 1         Silpakorn International Conference on Total Art and Science 

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 1         2021 (SICTAS 2021) ระหวางวันที่ 3-5 พ.ย. 64 (Online 

Conference) 

 

101. จำนวนนักศึกษา   คน   แผน 0         ไมนำมาคำนวน 

ตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน in 

bound 

(ปการศึกษา 2564) 

 

     ผล 8     2 2 2 2 -นักศึกษาตางชาติลงทะเบียนเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี 7 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 

1) Mr. Chun  Zonel  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 

2) Mr. Haitong  Pech  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3) Ms. Ratneary  Ren  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

4) Mr. Tongmean Teang  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และระบบคอมพิวเตอร 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 

5) Ms. Sokheng  Long  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

6) Ms. Kanika  Khuon  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 



81 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

7) Ms. Sokkim  Eng  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบคอมพิวเตอร 

-นักศึกษาตางชาติลงทะเบียนเขาศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 

8) Mr. Chen Shunhong สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

102. จำนวนนักศึกษา   คน   แผน -         ไมนำมาคำนวน 

ตางชาติ นักศึกษา

แลกเปลี่ยน out 

bound 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล           

103. จำนวนบุคลากร    คน   แผน 13         ดงัรายละเอียดในขอ 93.14 

ที่ทำหนาที่แนะแนว

อาชีพ 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 13 2 1 3 2 2 1 1 1  

104. จำนวนบริษัทที่   บริษัท   แผน 20         ดงัรายละเอียดในขอ 93.13 

เขารวมการจัด

กิจกรรม job fair ของ

หนวยงาน และ

กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

(ปการศึกษา 2564) 

     ผล 38          

105. จำนวนบทความ    ผลงาน   แผน 1         อาหาร 1 

review article/หรือ 

Book chapter ใน

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

(ป พ.ศ. 2564) 

     ผล 3   1    2  1) Water-in-Oleogel Emulsions—From Structure Design to 

Functionality (Frontiers in Sustainable Food Systems, 

Volume 414, January 2021, Article number 566445)(รศ.ดร.

โสภาค) 

เคมี 2 

2) A review of catalyst and multifunctional reactor 

development for sustainable biodiesel production 

(ScienceAsia, Volume 47, Issue 5, Pages 531 – 541, 

October 2021)(รศ.ดร.วรพล) 

3) Process intensification in bio-ethanol production–recent 

developments in membrane separation (Processes, 

Volume 9, Issue 6June 2021 Article number 1028)(รศ.ดร. 

วรพล) 



82 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

106. จำนวนผลงาน   ผลงาน   แผน 20         วิทยาการ 4 

ตพีิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับมหาวิทยาลัยที่

อยูใน QS Top 500 

ในวารสารที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล Scopus 

หรือ ISI 

(ผลงาน-ค.ศ. 2021, 

 QS Top 500-ค.ศ. 

2021) 

     ผล 44  4 9 2   27 2 1) Effect of Gd2O3 concentration on X-rays induced and 

photoluminescence characteristics of Eu3+ - Activated 

Gd2O3–B2O3 glass (ผศ.ดร.นฤทธิ์)(Osaka University-72) 

2) Impact of drug loading method on drug release from 3d-

printed tablets made from filaments fabricated by hot-

melt extrusion and impregnation processes (รศ.ดร.ศุภกิจ)

(Curtin University-217) 

3) Manipulating crystallization for simultaneous improvement 

of impact strength and heat resistance of plasticized 

poly(L‐lactic acid) and poly(butylene succinate) blends            

(รศ.ดร.ศุภกิจ)(Mahidol University-252) 

 

4) Synthesis and characterization of fe0.8 mn0.2 fe2 o4 ferrite 

nanoparticle with high saturation magnetization via the 

surfactant assisted co-precipitation (ผศ.ดร.วันชัย)

(Chulalongkorn University-208) 

อาหาร 9 

5) Betulinic acid decreases lipid accumulation in 

adipogenesis-induced human mesenchymal stem cells 

with upregulation of pgc-1a and ucp-1 and post-

transcriptional downregulation of adiponectin and leptin 

secretion (อ.ดร. พรศรี)(Chulalongkorn University-208) 

6) Chemical composition and antioxidant activity of oil 

obtained from coconut meal by subcritical ethanol 

extraction (รศ.ดร.ปราโมทย)(Kyoto University-38) 

7) Cocoa Butter Alternatives from Enzymatic 

Interesterification of Palm Kernel Stearin, Coconut Oil, and 

Fully Hydrogenated Palm Stearin Blends (รศ.ดร.โสภาค)

(Universiti Putra Malaysia-132) 

8) Consumer preferences and socioeconomic factors decided 

on plantain and plantain-based products in the central 

region of cameroon and oyo state, nigeria (ผศ.ดร.บัณฑิต)  

(KU Leuven-84) 



83 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

9) Effects of pressure and temperature on the physico-

chemical properties and acrylamide formation of starchy 

banana chips during the post-frying centrifuge step (ผศ.ดร.

บัณฑิต)(KU Leuven-84) 

10) High-Intensity Ultrasound-Induced Crystallization of 

Mango Kernel Fat (รศ.ดร.โสภาค)(Hiroshima University-

321) 

11) How does cultivar, maturation, and pre-treatment affect 

nutritional, physicochemical, and pasting properties of 

plantain flours? (ผศ.ดร.บัณฑิต)(KU Leuven-84) 

12) Influence of bunch maturation and chemical precursors 

on acrylamide formation in starchy banana chips (ผศ.ดร.

บัณฑิต)(KU Leuven-84) 

 

13) Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized 

hot phosphate buffer (รศ.ดร.ปราโมทย)(Kyoto University-

38) 

ชีวภาพ 2 

14) Properties and volatile profile of process flavorings 

prepared from D-xylose with glycine, alanine or valine 

by direct extrusion method (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียร)

(Technical University of Denmark-103) 

15) The Improved Properties of Zein Encapsulating and 

Stabilizing Sacha Inchi Oil by Surfactant Combination of 

Lecithin and Tween 80 (ผศ.ดร.จุรีรัตน-เกษียร)(The 

University of Tennessee, Knoxville-432) 

เคมี 29 

16) A review of catalyst and multifunctional reactor 

development for sustainable biodiesel production (รศ.

ดร. วรพล)(Chulalongkorn University-208) 

17) Bifunctional Catalyst NiFe-MgAl for Hydrogen Production 

from Chemical Looping Ethanol Reforming (รศ.ดร.วรพล)

(Chulalongkorn University-208, Tianjin University-387, 

Mahidol University-252) 

18) Black soldier fly larval valorization benefitting from ex-
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การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

situ fungal fermentation in reducing coconut 

endosperm waste (รศ.ดร.วรพล)(Universiti Teknologi 

Malaysia-187, Universiti Teknologi PETRONAS-439) 

19) Blended sewage sludge–palm kernel expeller to 

enhance the palatability of black soldier fly larvae for 

biodiesel production (รศ.ดร.วรพล)(Universiti Sains 

Malaysia-142, Universiti Teknologi PETRONAS-439) 

20) CO2 hydrogenation over FSP-made iron supported on 

cerium modified alumina catalyst (รศ.ดร.โอกร)

(Chulalongkorn University-208) 

21) Continuous biodiesel production based on hand 

blender technology for sustainable household 

utilization (รศ.ดร. วรพล)(University of California, 

Berkeley-30, Chulalongkorn University-208) 

22) CuAl2O4–CuO–Al2O3 catalysts prepared by flame-spray 

pyrolysis for glycerol hydrogenolysis (รศ.ดร.โอกร)

(Chulalongkorn University-208) 

23) Effective Cu/Re promoted Ni-supported γ-Al2O3 catalyst 

for upgrading algae bio-crude oil produced by 

hydrothermal liquefaction (รศ.ดร.วรพล)(Chulalongkorn 

University-208, Universiti Teknologi PETRONAS-439) 

24) Extraction of antibiotics using aqueous two-phase 

systems based on ethyl lactate and thiosulphate salts 

(รศ.ดร.วรพล)(Universidade Nova de Lisboa-428) 

25) Flame spray-synthesized Pt-Co/TiO2 catalysts for the 

selective hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol  

(รศ.ดร.โอกร)(Chulalongkorn University-208) 

26) Green adsorption–desorption of mixed triclosan, 

triclocarban, 2-phenylphenol, bisphenol A and 4-tert-

octylphenol using MXene encapsulated polypropylene 

membrane protected micro-solid-phase extraction 

device in amplifying the HPLC analysis (รศ.ดร.วรพล)

(Universiti Sains Malaysia-142, Universiti Teknologi 

PETRONAS-439) 

27) High-temperature flame spray pyrolysis induced 



85 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

stabilization of Pt single-atom catalysts (รศ.ดร.โอกร)

(National University of Singapore-11, National Tsing Hua 

University-168, Chulalongkorn University-208) 

28) Highly effective microwave plasma application for 

catalyst-free and low temperature hydrogenation of 

biodiesel (รศ.ดร.วรพล)(University of California, Berkeley-

30, Chulalongkorn University-208)  

29) High-efficiency biodiesel production using rotating tube 

reactor: New insight of operating parameters on 

hydrodynamic regime and biodiesel yield (รศ.ดร.วรพล)

(Chulalongkorn University-208) 

 

 

30) Improvement of oxidation stability of fatty acid methyl 

esters derived from soybean oil via partial 

hydrogenation using dielectric barrier discharge plasma 

(รศ.ดร.วรพล)( University of California, Berkeley-30, 

Chulalongkorn University-208) 

31) La2O3/CaO catalyst derived from eggshells: Effects of 

preparation method and La content on textural 

properties and catalytic activity for transesterification   

(รศ.ดร.วรพล)(Chulalongkorn University-208) 

32) Low-cost alternative biodiesel production apparatus 

based on household food blender for continuous 

biodiesel production for small communities (รศ.ดร.วรพล)

(University of California, Berkeley-30, Chulalongkorn 

University-208) 

33) Low-temperature and atmospheric pressure plasma for 

palm biodiesel hydrogenation (รศ.ดร.วรพล)

(Chulalongkorn University-208) 

34) Mechanism of CaO catalyst deactivation with 

unconventional monitoring method for glycerol 

carbonate production via transesterification of glycerol 

with dimethyl carbonate (รศ.ดร.วรพล)(Lancaster 

University-135, Chulalongkorn University-208, Universiti 



86 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

Teknologi PETRONAS-439) 

35) On the deactivation mechanisms of 

MnO2 electrocatalyst during operation in rechargeable 

zinc-air batteries studied via density functional theory 

(อ.ดร.ณชัพล)(Chulalongkorn University-208) 

36) Process and energy intensification of glycerol carbonate 

production from glycerol and dimethyl carbonate in the 

presence of eggshell-derived cao heterogeneous 

catalyst (รศ.ดร.วรพล)(Lancaster University-135, 

Chulalongkorn University-208, Universiti Teknologi 

PETRONAS-439) 

37) Process intensification in bio-ethanol production–recent 

developments in membrane separation (รศ.ดร.วรพล)

(Universiti Teknologi PETRONAS-439) 

38) Rhizopus oligosporus-assisted valorization of coconut 

endosperm waste by black soldier fly larvae for 

simultaneous protein and lipid to biodiesel production

(รศ.ดร.วรพล)(Universiti Teknologi PETRONAS-439) 

39) Simulation and optimization of anaerobic co-digestion 

of food waste with palm oil mill effluent for biogas 

production (รศ.ดร.วรพล)(Universiti Teknologi Malaysia-

187) 

40) Stabilization of heavy metals loaded sewage sludge: 

Reviewing conventional to state-of-the-art thermal 

treatments in achieving energy sustainability (รศ.ดร.วร

พล)(Universiti Teknologi PETRONAS-439) 

41) Supporting Clean Energy in the ASEAN: Policy 

Opportunities from Sustainable Aviation Fuels Initiatives 

in Indonesia and Malaysia (รศ.ดร.วรพล)(Universiti 

Teknologi Malaysia-187, Chulalongkorn University-208, 
Curtin University-217, Mahidol University-252) 

42) Water influence on the kinetics of transesterification 

using CaO catalyst to produce biodiesel (รศ.ดร.วรพล)

(Chulalongkorn University-208) 

ไฟฟา 2 



87 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

43) Single commercially available ic-based electronically 

controllable voltage-mode first-order multifunction 

filter with complete standard functions and low output 

impedance (อ.ดร.ภมร)(Czech Technical University in 

Prague-432) 

44) Synthesis of biquad filters using two VD-DIBAs with 

independent control of quality factor and natural 

frequency (อ.ดร.ภมร)(Czech Technical University in 

Prague-432) 

107. จำนวนผลงาน   ผลงาน   แผน 1         อาหาร 2 

ตพีิมพเผยแพรที่มีชื่อ

รวมกับหนวยงาน

เอกชนในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI 

(ผลงาน-ค.ศ. 2021) 

     ผล 6   2 1  1 2  1) Antioxidant activity and anti-photoaging effects on uva-

irradiated human fibroblasts of rosmarinic acid enriched 

extract prepared from thunbergia laurifolia leaves (ผศ.ดร.             

สุเชษฐ)(Rajavithi Hospital) 

2) Vegetable oil structuring via γ-oryzanol crystallization              

(รศ.ดร.โสภาค)(Thai Edible Oil Co., Ltd.) 

ชีวภาพ 1 

3) Encapsulation of fragrances in zein nanoparticles and use 

as fabric softener for textile application (ผศ.ดร.จุรีรัตน-

เกษียร)(Thai - China Flavours and Fragrances Industry Co., 

Ltd.) 

เครื่องกล 1 

4) Energy consumption reduction by high solar reflective 

paint (ผศ.ดร.ทสพล, ผศ.ดร.วิชุดา)(Beger Co., Ltd.) 

เคมี 2 

5) Mechanism of CaO catalyst deactivation with 

unconventional monitoring method for glycerol carbonate 

production via transesterification of glycerol with dimethyl 

carbonate (รศ.ดร.วรพล, ผศ.ดร.มัทรี)(Verasuwan CO., LTD.) 

6) Process and energy intensification of glycerol carbonate  

production from glycerol and dimethyl carbonate in the 

presence of eggshell-derived cao heterogeneous catalyst 

(รศ.ดร.วรพล)(Verasuwan Co., Ltd.) 

108. รอยละของ   รอยละ   แผน 75.00         รายละเอียดดังขอ 93.11 



88 
การดำเนินการตาม 

หนวยวัด 
การบรรลุเปาหมาย แผน/ผลการดำเนินการ 

ตวับงชี้ เจรจา 
แผน 

คณบด ี
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

แผน/

ผล 
คณะ 

สนง.

คณบด ี
วิทยาการ อาหาร ชีวภาพ อุตสาหการ เครื่องกล วศ.เคมี ไฟฟา รายละเอียด 

อาจารยที่มีวุฒิ

การศึกษาระดบั

ปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 78.90 

(86/109) 

 82.35 

(14/17) 

100 

(13/13) 

93.33 

(14/15) 

38.89 

(7/18) 

76.19 

(16/21) 

100 

(12/12) 

76.92 

(10/13) 

 

109. รอยละของผูที่มี   รอยละ   แผน 63.00         รายละเอียดดังขอ 93.12 

ตำแหนงทางวิชาการ

ตั้งแตระดับผูชวย

ศาสตราจารยหรือ

เทียบเทาตอจำนวน

อาจารยประจำทั้งหมด 

(ปงบประมาณ 2565) 

     ผล 74.31 

(81/109) 

 94.12 

(16/17) 

84.62 

(11/13) 

73.33 

(11/15) 

55.56 

(10/18) 

90.48 

(19/21) 

75.00 

(9/12) 

38.46 

(5/13) 

 

 


