
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 

 

รายงานขอมูล ณ วันที ่28 มกราคม 2564 
 

        ลงนาม     --ลงนามไวแลวในตนฉบับ--    (ผูรายงาน) ลงนาม     --ลงนามไวแลวในตนฉบับ--    (คณบดี) 
              (อ.ดร.วรฤทัย  ชูเทียร)                         (ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร) 

ผานความเห็นชอบจากคณะทํางานบริหารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที ่28 มกราคม 2564 
Priority แนวทางกิจกรรม/โครงการ/ ขอเสนอแนะ ผลลัพธที่ตองการ ระยะเวลาที่ใช ผูรับผิดชอบ 

1 ผูนําแสดงถึงความมุงม่ันตอการประพฤติ

ตนตามกฏระเบยีบ ขอบังคบั และ

คุณธรรมจริยธรรม 

- ถายทอดกฏระเบียบฯ ที่เปนปจจุบันสู

บุคลากรทุกระดับ โดยการชี้แจงในงาน

สัมมนาบุคลากรของคณะ  ทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษา โดย

มอบหมายใหประธานหลกัสูตรพบนักศกึษา

ทุกชั้นป  

1.1 การนําองคกรโดยผูนาํระดับสูง  

 ไมพบแนวทางที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ผูนําระดับสูงและคณะ

กําหนดและสงเสริมคานิยมองคกร รวมถึงการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม แมคณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ มีการ

กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประเมินการทํางานของบุคลากรในคณะ ทั้ง

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณบดีนํากฏหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของที่มีการเปลี่ยนแปลงมาแจงใหกับคณะกรรมการประจําคณะ

ทุกเดือน เปนตน ซึ่งไมชัดเจนวากิจกรรมดังกลาวครอบคลุมนักศึกษาทุกระดับ 

และบุคลากรทุกกลุม รวมถึงไมพบพฤติกรรมที่ผูนําแสดงถึงความมุงมั่นตอเรื่อง

ดังกลาว การขาดแนวทางที่เปนระบบและถายทอดไปสูการปฏิบัติอยาง

ครอบคลุม จะเปนอุปสรรคตอการสงเสริมคานิยมองคกรที่เหมาะสม ใหกับ

บุคลากรทุกกลุม ไมวาจะเปนอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและลูกจาง รวมถึง

นักศึกษาทุกระดับ   

 บุคลากร นักศึกษา เห็นถึงความมุงม่ันของ

ผูนําตอการประพฤติตนตามกฎระเบียบ 

ตลอดปการศึกษา 

2563 

กํากับติดตาม 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูดําเนินการ 

งานบริหารและธุรการ 

ประธานหลกัสูตร 

2 การสื่อสารของผูนําเพือ่การสรางความ

รวมมือ 

- ทวบทวนการสื่อสารใหครอบคลมุทั้งใน

กลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากร

ทุกระดับ เดียวกัน เนนไปที่การสื่อสาร

สองทาง 

1.1 การนําองคกรโดยผูนาํระดับสูง  

 ไมชัดเจนวาผูนําระดับสูงมีการทบทวนและปรับปรุงการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิผล กับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองคกร อีกทั้งยังไมชัดเจนวาผูนํามีการ

สื่อสารกับกลุมลูกคา และคูความรวมมือ ซึ่งสงผลตอการดําเนินการใหไปใน

ทิ ศทา ง เดี ย ว กั น เพื่ อ บ ร รลุ พั น ธ กิ จ ขอ งคณะ  และส ง เ ส ริ มค า นิ ย ม 

Collaborations  ทํางานเปนทีมและมีทิศทางเดียวกัน 

 บุคลากรทุกระดับ ลกูคา และผูมีสวนได

สวนเสีย เพ่ือใหไดรับขาวสารและสามารถ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่บรรลุ

พันธกิจ 

ตลอดปการศึกษา 

2563 

กํากับติดตาม 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูดําเนินการ 

งานบริหารและธุรการ 

 



Priority แนวทางกิจกรรม/โครงการ/ ขอเสนอแนะ ผลลัพธที่ตองการ ระยะเวลาที่ใช ผูรับผิดชอบ 

3 1. การประเมินผลการดําเนินงานของ

คณบดีและทีมบริหาร  

2. การประเมินการดําเนินงาน กปค. 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม  

 ไมชัดเจนในประสิทธิผลของการทบทวนการกํากับดูแลองคกร และการ

คํานึงถึงความผาสุกและการสนับสนุนชุมชน รวมถึงไมพบแนวทางที่เปนระบบ

ในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ครอบคลุมทุกกลุม

บุคลากร 

 ไมชัดเจนวาคณะมีวิธีการที่เปนระบบในการใชผลการประเมินผูบริหาร

และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อนํามากําหนดคาตอบแทน และพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของผูนําแตละคน และคณะกรรมการฯ อาจสงผลตอปจจัย

แหงความผูกพันของบุคลากรทุกระดับที่ใหความสําคัญกับการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานที่ยุติธรรม และมีโอกาสความกาวหนา  

 นําผลการประเมินคณบดีและทีมบริหารมา

ปรับปรุงประสิทธิผลการทํางาน 

 แผนปรับปรุงและพัฒนา 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูดําเนินการ 

งานบริหารและธุรการงานบริหาร

และธุรการ 

ประธานหลักสูตร 

4 กําหนดชุมชนที่สําคัญของคณะและคนหา

ความตองการของชุมชน 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม  

 ไมชัดเจนวาคณะมีแนวทางที่เปนระบบอยางไรในการกําหนดเรื่องที่จะ

เขาไปมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนอยางยั่งยืน ไมชัดเจนวาผูนําระดับสูงเขาไป

มีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาวรวมกับบุคลากรอยางไร 

 คณะมีชุมชนที่ตองการเขาไปมีสวนรวมใน

การพัฒนาในชุมชนนั้น 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

ผูดําเนินการ 

งานบริหารและธุรการ 

งานแผนและประกันคณุภาพฯ 

งานบริการการศกึษาหลักสูตร 

5 การจัดทํา SA และ SC 2.1 การจัดทํากลยุทธ  

 ไมชัดเจนวาความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่คณะ

วิเคราะหในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มีความสัมพันธและสอดคลอง

กับความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่กําหนดไวในโครงรางองคกร

อยางไร 

 ไดดาํเนินการจัดทําแลวเสรจ็เมื่อเดือน

ตุลาคม 2563 

ตุลาคม 2563 ผูดําเนินการ 

คณบดี 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

ทีมบริหาร 

หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน 

6 ปรับระบบงานที่สําคัญใหสอดคลองกับกล

ยุทธของคณะ 

2.1 การจัดทํากลยุทธ  

 ไมชัดเจนวาระบบงานที่สําคัญของคณะจะสามารถตอบสนอง

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และคํานึงถึงสมรรถนะหลักของคณะดานผลิตบัณฑิตที่

มีความคิดสรางสรรค สรางงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบูรณาการดาน

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่และตอบสนองตอความตองการของ

อุตสาหกรรม รวมถึงไมชัดเจนวาระบบงานแตละระบบมีอะไรบางและมีความ

เชื่อมโยงกันอยางไร  

 ปรับระบบงานที่สําคัญใหสอดคลองกับกล

ยุทธของคณะ  

ปการศึกษา 2563 ผูดําเนินการ 

คณบดี 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

ทีมบริหาร 

หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน 



Priority แนวทางกิจกรรม/โครงการ/ ขอเสนอแนะ ผลลัพธที่ตองการ ระยะเวลาที่ใช ผูรับผิดชอบ 

 ไมชัดเจนวาคณะมีแนวทางที่เปนระบบในการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ 

(Strategic Opportunity) และกระบวนการตัดสินใจวาโอกาสเชิงกลยุทธใด

เปนความเสี่ยงที่นาลงทุน (Intelligent Risk) และไมชัดเจนวาการจัดทํากล

ยุทธไดสงเสริมการสรางนวัตกรรมไดอยางไร การขาดแนวทางที่เปนระบบใน

เรื่องดังกลาว จะทําใหการสงเสริมคานิยมองคกรเรื่อง Tech-Transformation 

ใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนการทํางาน ไมชัดเจน  และอาจไมสามารถตอบสนอง

ความคาดหวังของลูกคา ทั้งหลักสูตร และวิธีการเรยีนการสอนที่ทันสมัยได 

7 1. สรางกระบวนการการรับฟงความไมพึง

พอใจของนักศึกษาและลกูคากลุมอื่น 

2. สรางกระบวนการการรับฟงความพึง

พอใจและไมพึงพอใจของลูกคากลุมอื่น 

3.1 เสียงของลูกคา   

 ไมชัดเจนวาคณะมีกระบวนการที่เปนระบบอยางไรในการ  รับฟง

ความไมพึงพอใจของลูกคา เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนําไปใช

ตอบสนองใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา และสรางความผูกพันตอลูกคา

ในระยะยาว 

 ไมชัดเจนวาคณะมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอื่นเปรียบเทียบกับสถาบันคูแขง เพื่อให

ไดสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรและบริการ เชิงรุก ใหเกินความคาดหวัง

ของลกูคา  

 สารสนเทศท่ีนําไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานเพื่อใหตอบสนองความคาดหวัง

ของนักศึกษาและลูกคากลุมอื่น 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีฝายบริหาร (ศนูย) 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

8 เพิ่มกระบวนการรับฟงขอรองเรยีน 3.2 ความผูกพันของลูกคา    

 ไมชัดเจนวาคณะมีวิธีการทบทวนการดําเนินการที่เปนระบบในการ

สรางและจัดการความสัมพันธกับลูกคา เพื่อตอบสนองตอความตองการและเพิม่

ความผูกพันกับลูกคาในแตละพันธกิจ  

 ไมชัดเจนวากระบวนการจัดการขอรองเรียนของคณะมีการดําเนินการ

อยางมีประสิทธิผล เพื่อทําใหมั่นใจไดวาขอรองเรียนจะไดรับการแกไขอยาง

ทันทวงที  

 ไมชัดเจนวาคณะมีวิธีการที่เปนระบบอยางไร ในการกําหนดผลิตภัณฑ

และบรกิาร รวมถึงการจําแนกลูกคาในพันธกิจการวิจัย และบริการวิชาการ  

 มีกระบวนการและการรับฟงขอรองเรยีน

อยางเปนระบบ 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีฝายบริหาร (ศนูย) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

9 1. กําหนดคูเทียบเพื่อใหสามารถไดขอมูล

เชิงเปรียบเทียบและแขงขัน 

2. สามารถนําขอมูลทางการแขงมาใชใน

การปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงการดําเนินการขององคกร ระดับ 

 ไมพบแนวทางที่เปนระบบในการนําผลการทบทวนผลการดําเนินการ 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน มาใชประโยชนในการคาดการณผล

การดําเนินการในอนาคต และปรับปรุงผลการดําเนินงาน รวมทั้งการแบงปนวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการคาดการณผลการดําเนินการ 

 กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญในการติดตามการ

ปฏิบัติงานของคณะเพื่อการเชิง 

 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 



Priority แนวทางกิจกรรม/โครงการ/ ขอเสนอแนะ ผลลัพธที่ตองการ ระยะเวลาที่ใช ผูรับผิดชอบ 

เพื่อการปรับผลที่เกิดกับแผนปฏิบัตกิาร การมีกระบวนการดังกลาวนี้อาจเรงให

คณะฯสามารถพัฒนาการดําเนินการใหรุดหนาไดอยางรวดเร็วขึ้น 

 ไมพบวาคณะมีกระบวนการที่เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ทําใหมั่นใจ

วา การวัดผล การวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานที่สําคัญ มีความ

คลองตัว และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อัน

อาจสงผลตอความสามารถในการรองรับตอ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว  

10 1. สํารวจองคความรูที่จาํเปนตองานดาน

ตาง ๆ  

2. ออกแบบกระบวนการและรูปแบบการ

ดึงองคความรูติดตัวบุคคล เพื่อ

เปลี่ยนเปนความรูที่สามารถถายทอดได  

3. กําหนดตัววัดผลกระบวนการจัดการองค

ความรู   

4. เลือกองคความรู   

5. ประเมินผล สํารวจจุดที่ตองแกไข  

6. ประเมินผล สํารวจจุดที่ตองแกไข และ

สรุปเปนกระบวนการจัดการองคความรู

พรอมตัววัดผล 

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 ไมพบแนวทางที่เปนระบบที่มหาวิทยาลัยใชความรูและทรัพยากร 

เพื่อใหการเรียนรูฝงลึกเขาไปในวิถี การทํางานของบุคลากร ซึ่งจะสงผลตอการ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหลักเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมที่สนับสนุนตอ

ความสําเรจ็ขององคกรในอนาคต 

 กระบวนการจัดการองคความรู 

 ตัววัดผลการจัดการองคความรูที่เหมาะสม 

เพื่อใหองคความรูที่จําเปนอยูคูกับ

หนวยงานตลอดไป สามารถถายทอดไดแม

บุคลากรจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

 

11 1. วิเคราะหตําแหนงงานที่จําเปน ทั้งในแง

ของจํานวน ทักษะ และความรูที่จําเปน 

2. สํารวจทักษะและความรูความสามารถที่

มี อ ยู แ ละที่ จํ า เ ป นต อ งพัฒนาของ

บุคลากร 

3. ดําเนินการเพิ่มพูนทักษะและความรูที่

จําเปนใหแกบุคลากร 

4. ประเมินผล สํารวจจุดที่ตองแกไข และ

สรุปเปนทักษะและความรูที่จําเปนของ

แตละตําแหนงงาน 

5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน    

 ไมชัดเจนวาคณะมีการดําเนินการที่เปนระบบอยางไร ในการปรับปรุง

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงการจัดใหมีบริการ สิทธิ

ประโยชนที่เหมาะสมตามความตองการของบุคลากรที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะ

สงผลกระทบตอความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรในระยะยาว  

 ไมชัดเจนวาคณะมีวิธีการอยางไรในการจัดระบบและบริหารงาน

บุคลากรที่มุงเนนใหงานบรรลุผล โดยใชสมรรถนะขององคกร เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการมุงเนนผูเรียน และลูกคากลุมอื่น และตอบสนองความตองการของ

ลูกคา ใหมีผลการดําเนินงานที่เหนือกวาความคาดหมาย  

 ทักษะและความรูที่จําเปนที่จะใชในการ

ขับเคลื่อนคณะ 

 แผนการพัฒนาบุคลากร 

 แผนการรับ/ทดแทนบุคลากร 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูดําเนินการ 

งานบริหารและธุรการ 



Priority แนวทางกิจกรรม/โครงการ/ ขอเสนอแนะ ผลลัพธที่ตองการ ระยะเวลาที่ใช ผูรับผิดชอบ 

5. แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการรับ/

ทดแทนบุคลากร 

12 คณะตองสรางกระบวนการสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่ อ ให

บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง

และดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอกลยุทธ

ของคณะได 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร   

 ไมชัดเจนวาคณะมีวิธีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให

เกิดการสื่อสารที่เปดกวาง การทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี และบุคลากรที่

มีความผูกพัน 

 ไมพบกระบวนการที่เปนระบบในการพัฒนาผูนําและบุคลากร ที่

สนับสนุนความตองการขององคกรและการพัฒนาตนเองของบุคลากร การขาด

กระบวนการดังกลาวจะสงผลใหคณะ ขาดการเตรียมบุคลากรรองรับกลยุทธ ให

สอดคลองและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 ไมพบกระบวนการที่เปนระบบในการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผลของ

การเรียนรูและพัฒนาบุคลากรในระดับตาง ๆ อันจะทําใหคณะไมสามารถ

ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองตอเปาประสงคเชิงกล

ยุทธในการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 บุคลากรมีความรูและความสามารถที่   

เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการให

ตอบสนองตอกลยุทธของคณะได 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูดําเนินการ 

งานบริหารและธุรการ 

13 กําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการ

สนับสนุน  กํ าหนดตั วชี้ วั ดของแต ละ

กระบวนการที่สามารถสะทอนถึงผลการ

ดําเนินงานของกระบวนการ 

 

.6 1 กระบวนการทํางาน   

 ไมพบวาคณะมีการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติและมีประสิทธิผล เพ่ือให

มั่นใจไดวาการปฏิบัติงานประจําวัน )Daily Management) ของกระบวนการ

จะเปนไปตามขอกําหนดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ ซึ่งจะสงผลตอการ

ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการใหบรรลุผลสําเรจ็ตามพันธกิจ  

 ไมพบวาคณะมีการกําหนดตัวชี้วัดของผลการดาํเนินการที่ชัดเจน และ

ครอบคลุมในทุกกระบวนการที่เชื่อมโยงตอความสําเร็จตอองคกรในภาพรวม 

เพื่อมั่นใจไดวาการปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญในการสนับสนุนการ

เสรมิสรางสมรรถนะหลกัของมหาวิทยาลยั 

 กระบวนการหลักของคณะ 

 กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ 

 หนาที่และผูรับผิดชอบในแตละ

กระบวนการ 

 กําหนดตัวชีว้ัด การทบทวน และการ

ประเมินกระบวนการ 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางานธุรการ 

ประธานหลกัสูตร 

14 กําหนดกระบวนการการประเมินและ

ปองกันความปลอดภัยของคณะในสวน

ของอาคาร สถานที่ และบริเวณที่ไมได

เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ 

6. 2  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   

 มีขอมูลที่จํากัดที่จะแสดงวาคณะมีวิธีการอยางไรเพื่อใหมั่นใจวามีการ

บริหารจัดการการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิผล เชน คณะมีวิธีการอยางไรใน

การดําเนินการที่เปนระบบอยางไรในการดําเนินการดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ การ

ควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ การทําใหมีสภาพแวดลอมการ

ปฏิบัติการที่ปลอดภัย วิธีการเพื่อทําใหมั่นใจวาองคกรมีการเตรียมพรอมตอภัย

พิบัตหิรือภาวะฉุกเฉิน 

 กระบวนการการประเมินและปองกัน

ความปลอดภัยของคณะ 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

รองคณบดีฝายอาคารสถานที ่

ผูดําเนินการ 

งานงานบริหารและธุรการ 



Priority แนวทางกิจกรรม/โครงการ/ ขอเสนอแนะ ผลลัพธที่ตองการ ระยะเวลาที่ใช ผูรับผิดชอบ 

15 กําหนดตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการใน

หมวดที่ 1- 6 ใหสอดคลองและเหมาะสม 

หมวด 7  มีตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการในหมวดที ่     

1- 6 ที่สอดคลองและเหมาะสม 

ปการศึกษา 2563 กํากับติดตาม 

คณบดี 

ผูดําเนินการ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

 

 
 


