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ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามผลการประเมินระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2559 

รายงานขอมูล ณ วันที ่     25 ตุลาคม 2559      . 

         ลงนาม       -ลงนามไวแลวในตนฉบับ-       (ผูรายงาน)  ลงนาม     -ลงนามไวแลวในตนฉบับ-     (คณบด)ี 

                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นติิ  ยงวณิชย)           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร) 

องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑติ 

ตัวบงช้ี 1.1  

ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

คาเฉลี่ย 

2.23 

2.23 คาเฉลี่ย 

3.29 

3.29 -กํากับติดตามใหหลักสูตรผานเกณฑการประเมิน - รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

คาเฉลี่ย 

3.01 

3.01 จุดแข็ง 

1) - 

    -พัฒนาหลกัสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 250,000 
(ENT 60,000.-, 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ/ภาควิชา 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) - 

      MSE 60,000.-, 

FT, BT 100,000.-, 

IE, ME, CHE 30,000.-, 

EE) 

   จุดที่ควรพัฒนา 

1) FTES ของบางหลักสูตรยังไมเปนไปตาม

เกณฑของ สกอ. อาทิ บางหลักสูตรมี FTES  

ตัวบงช้ี 1.2  

อาจารยประจาํคณะที่ม ี

รอยละ 

72.07 

4.50 รอยละ 

72.73 

4.55 -สนับสนุนทุนการศึกษาตอแกขาราชการ พนักงาน

ในสถาบันศกึษา 

 ภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการฯ/ 

รอยละ 60 3.75 สูงเกินไป ทําใหมีผลกระทบตอภาระงานของ

อาจารย และการพัฒนาคุณภาพนกัศกึษา 

คุณวุฒิปริญญาเอก       ภาควิชาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล 

  ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะฯ ควรวางแผนกําลังคนดาน 

ตัวบงช้ี 1.3  

อาจารยประจาํคณะที่

ดํารงตําแหนงทาง 

วิชาการ 

รอยละ 

54.05 

3.38 รอยละ 

56.36 

3.52 -โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

3,749,160 
(MSE 880,000.-, 

FT, BT 113,160.-, 

IE 948,000.-, 

ME 1,296,000.-,  

CHE, EE 504,000.-) 

ภาควิชา รอยละ 50 3.13 บุคลากรสายวิชาการ ใหเกิดความสมดุล

ระหวางภาระงาน คุณภาพการจัดการเรียน

การสอน และรายได 

ตัวบงช้ี 1.4 รอยละ  0 รอยละ  0    มากกวา 0  

จํานวนนกัศึกษาเต็ม 

เวลาเทียบเทาตอ  

จํานวนอาจารยประจาํ 

64.51 

(32.90:1) 

 64.10 

(32.82:1) 

    หรือเทากับ 

รอยละ 20 
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ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ตัวบงช้ี 1.5  

การบริการนกัศกึษา 

ระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 5 6 ขอ 5 -กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน 1,152,000 
(ENT 200,000.-, 

MSE 90,000.-,  

FT 330,000.-,  

BT 510,000.-,  

IE, ME,  

CHE 22,000.-, EE) 

ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ/ 

ภาควิชา  

4 ขอ 3  

ตัวบงช้ี 1.6  

กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

4 ขอ 3 4 ขอ 3 -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทําแผนเพื่อใหชัดเจน

มากขึ้น และควรมีการระบุตัวบงชี้ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

4 ขอ 3  

     -โครงการกิจกรรมนักศึกษา 2,272,500 
(ENT 580,000.-, 

MSE 290,000.-, 

FT 477,500.-, 

BT 25,000.-, 

IE 255,000.-, 

ME 400,000.-, 

CHE 65,000.-, 

EE 180,000.-) 

ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ/ 

ภาควิชา  

   

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 2.1  

ระบบและกลไกการ 

6 ขอ 5 6 ขอ 5 -เงนิรางวัลภาควิชาที่มีความโดดเดนดานงานวิจัย 40,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

6 ขอ 5 จุดแข็ง 

1) คณะฯ มีผลงานทางวิชาการจนสามารถ 

บริหารและพัฒนา     -โครงการสงเสริมขีดความสามารถและสนับสนุน 2,000,000 ภาควิชา   จดอนุสทิธิบัตร จาํนวน 2 ชิ้น 

งานวิจัยหรืองาน     การทํางานวิจัยอยางสรางสรรค  วิทยาการฯ   2) คณาจารยของคณะฯ มีศักยภาพในการ 

สรางสรรค     -สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยอาจารยและ

นักศึกษา 

530,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการฯ 

  หาทุนวิจัย ตลอดจนการผลติผลงานสามารถ

นําไปเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ 

     -โครงการสนับสนุนหองวิจยั 350,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล 

  เปนจํานวนมากถึงรอยละ 60 ตออาจารย

ประจํา นอกจากนีย้ังมีผลงานวิจัยที่สามารถ 

     -โครงการจัดประชุมวิชาการ 850,000 ภาควิชาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล 

  นําไปอางอิงในเชิงวิชาการและการนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

     -พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 283,000 
(CHE 113,000.-, 

EE 170,000.-) 

 

ภาควิชาวิศวกรรม

เคมี/ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

  3) คณาจารยของคณะฯ มีการบูรณาการ

งานวิจัยเขากับการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

หลากหลายรูปแบบ 
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ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ตัวบงช้ี 2.2  

เงนิสนับสนุนงานวิจัย 

413,485.91 

บาทตอคน 

5 462,676.69 

บาทตอคน 

5 -ประชาสัมพันธทุนอุดหนุนการวจิัยจากแหลงตาง ๆ   รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

220,000 

บาทตอคน 

5 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) คณะฯ ควรประชาสัมพันธผลงานวิจัย 

และงานสรางสรรค     -ทุนอุดหนุนการวิจัย 300,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ/ภาควิชา 

  เดนของอาจารยเพือ่ดึงดดูนักศึกษาระดบั

บัณฑิตศกึษาใหมาเรียนมากขึ้น 

ตัวบงช้ี 2.3  

ผลงานวิชาการของ  

รอยละ

81.26 

5 รอยละ

92.55 

5 -ประชาสัมพันธผลงานวิชาการของคณาจารย  รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

รอยละ 60 5 2) คณาจารยควรแสวงหาแหลงทุนวิจัยเชิง

พื้นที่เพิ่มเติม เชน องคการบริหารสวนทองถิ่น 

อาจารยประจาํและ

นักวิจยั 

    -เงนิรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 1,070,000 

(ENT 300,000.-, 

MSE, FT 705,000.-, 

BT, IE 650,000.-,  

ME, CHE, EE) 

รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ/ภาควิชา 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1) ระบบฐานขอมูลดานการวิจัยของคณะฯ 

ยังไมสามารถนําไปใชในการตัดสินใจบรหิาร

จัดการไดครบทุกภารกจิ เชน แผนงบประมาณ 

          แผนดานการวิจัย แผนพัฒนาบุคลากรดาน

วิจัย 

          จุดที่ควรพัฒนา 

2) ระบบฐานขอมูลดานการวิจัยของคณะฯ 

ยังไมสามารถนําไปใชในการตัดสินใจบรหิาร

จัดการไดครบทุกภารกจิ เชน แผน

งบประมาณ แผนดานการวิจัย แผนพัฒนา

บุคลากรดานวิจัย 

          ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะฯ  ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน

การวิจัยของคณะฯ เพื่อรองรับการบริหาร

จัดการดานวิจัย  โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยง

กับฐานขอมูลของมหาวิทยาลยั 

          วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1) คณะฯ มีการบูรณาการวิจยัขามศาสตร ซึ่ง

สอดคลองกับปรัชญา และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 
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ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1  

การบริการวิชาการแก

สังคม 

6 ขอ 5 5 ขอ 4 -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทําแผนเพื่อใหชัดเจน

มากขึ้น และควรมีการระบุตัวบงชี้ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

4 ขอ 3 จุดแข็ง 

1) คณะฯ มีการบูรณาการงานบรกิาร

วิชาการเขากับงานวิจยัเชิงพ้ืนที่และงานทํานุ 

     -โครงการทับแกววิชาการ 100,000 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษาฯ 

  บํารุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรคตาม

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

     -การบริการวิชาการแกชุมชน 1,455,000 
(MSE, FT 240,000.-, 

BT, IE 1,120,000.-, 

ME 10,000.-,  

CHE 15,000.-, 

EE 70,000.-) 

ภาควิชา 

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) คณะฯ ควรพิจารณาขยายขอบเขตการ

บริการวิชาการกบังานวิจัยเชิงพื้นที ่โดยเฉพาะ

การกําหนดชุมชนบริเวณใกลเคียงกับวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

          จุดที่ควรพัฒนา 

1) ตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการยังไม

สะทอนผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค 

          ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะฯ ควรทบทวนการจัดทําแผนบริการ

วิชาการ และตวัชี้วัดใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค โดยคํานึงถึงจุดแข็งและจุดเนน

ดานวิชาการของคณะฯ 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงช้ี 4.1  

ระบบและกลไกการ 

6 ขอ 5 4 ขอ 3 -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทําแผนเพื่อใหชัดเจน

มากขึ้น และควรมีการระบุตัวบงชี้ใหสะทอน 

 รองคณบดีฝาย

วิจัยฯ 

4 ขอ 3 จุดแข็ง 

1) -  

ทํานุบํารุงศิลปะและ     ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค     แนวทางเสริมจุดแข็ง 

วัฒนธรรม     -ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,302,000 ผูชวยคณบดีฝาย   1) - 

      (ENT 1,765,000.-, 

MSE 40,000.-, 

FT 240,000.-, 

BT 20,000.-, 

IE 150,000.-, 

ME, CHE 27,000.-, 

EE 60,000.-) 

กิจการนกัศึกษาฯ 

ภาควิชา 

  จุดที่ควรพัฒนา 

1) ตัวชี้วัดและการประเมินแผนทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมยังไมสะทอนผลสัมฤทธิ์ตาม

วัตถุประสงค 
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ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

          ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะฯ ควรทบทวนตัวชีว้ัดและการ

ประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของ

แผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอยางเปน

รูปธรรมตอไป 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี 5.1  

การบริหารของคณะ 

6 ขอ 4 7 ขอ 5 -โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานตาง ๆ 15,000 
(ENT, MSE, FT,  

รองคณบดีฝาย

งานแผนฯ/ 

5 ขอ 4 จุดแข็ง 

1) - 

เพื่อการกาํกับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ 

     BT, IE, ME,  

CHE 15,000.-, EE) 
ภาควิชา   แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1) - 

กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

         จุดที่ควรพัฒนา 

1) - 

ตัวบงช้ี 5.2 4 ขอ 3 6 ขอ 5 -กํากับและติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร  รองคณบดีฝาย 5 ขอ 4 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

      ประกันฯ/ 

ภาควิชา 

  1) ควรพัฒนากระบวนการจัดการความรูดาน

การบูรณาการงานวิจยักับการบริการวิชาการ

และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหนาํไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้ควร

ขยายขอบเขตการพัฒนาองคความรูในการ

เรยีนการสอนเชิงรุก (Active learning) เพื่อ

เพิ่มศักยภาพใหนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ภาพรวม 

          จุดแข็ง 

1) คณาจารยของคณะฯ มีศักยภาพในการ

แสวงหาแหลงเงินทุนวิจัย และผลิต

ผลงานวิจัยที่มีคณุภาพทั้งในเชิงลกึและเชิง

ประยุกต จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 
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องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

          ขอเสนอแนะ 

1) คณะฯ พึงวางแผนกลยุทธในการหา

รายไดใหหลากหลายชองทาง เพื่อรองรบัการ

จัดการเรียนการสอนและสังคมผูสูงอาย ุ

2) ในการพัฒนาแผนตามพันธกิจตาง ๆ 

ควรกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความ สําเร็จ

ของแผน การประเมินที่สะทอนผลสมัฤทธิ์ 

และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

อยางเปนรูปธรรม โดยใหสอดคลองกับ

วิสยัทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ 

3) คณะฯ ควรบริหารจัดการพื้นที่ และ

ระบบสารสนเทศเพื่อสรางบรรยากาศการ

เรยีนรูและการวจิัย 

          4) คณะฯ ควรสนับสนุน สงเสรมิ และสราง

บรรยากาศ เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษาได

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหลากหลาย

ชองทาง  

          ขอสังเกตจากการสัมภาษณ 

1) บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัวให

เขากับสภาพกดดันไดเปนอยางดี แมวาจะไม

สอดคลองกับคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ที่คณะฯ คาดหวังไว  

2) กิจกรรมพัฒนานกัศึกษายังไมสะทอนอตั

ลักษณ/เอกลักษณ เรื่องความสรางสรรค

อยางเปนรูปธรรม 

3)  ผูประกอบการ มีความพึงพอใจ และชืน่

ชมในตัวบัณฑิต ที่มีความรูและสามารถ

คนควา ปรับตัวเขากับสถานประกอบการ 

ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบ/ 

ตัวบงช้ี/ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศกึษา 2559 จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง  

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการประเมินฯ  

ปการศึกษา 2558 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

ขอ/รอยละ/ 

สัดสวน  
คะแนน 

4) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริม

บรรยากาศการเรียนรู การพัฒนานักศกึษา 

และสะทอนเอกลกัษณของคณะฯ 
 


