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1.

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

รายงานนีเ้ ป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีการศึกษา 2561 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
การศึ กษา 2561 ได้ป ระเมิน คุณ ภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึ กษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 ถงึ 31 กรกฎาคม 2562) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) ตัวแทน
ผู้บริหาร จานวน 23 คน 2) ตัวแทนอาจารย์ จานวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน
5 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จานวน 4 คน 5) ตัวแทนศิษย์เก่า จานวน 8 คน 6) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑติ จานวน
4 คน คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.69
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยน 4.62
ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

1.5 , 1.6
(5.00)
2.1
(5.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1 , 5.2
(4.50)

1.1
(3.44)
2.3
(5.00)
-

4.86
ระดับ
ดีมาก

4.22

1

6

2

3

3

1

1.2 , 1.3 , 1.4
(4.19)
2.2
(5.00)
-

4

1

-

5

2

-

ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

4.40
ระดับดี

-

ระดับดี

หน้าที่ 1

0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย 3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
4.34

การดาเนินงานระดับดี

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.50

การดาเนินงานระดับดี

4.62

การดาเนินงานระดับดีมาก

2.

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
(ลงนามแล้ว)

หน้าที่ 2

3.

แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
หัวข้อ

มี

ไม่มี หมายเหตุ

1. หน้าปก

1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการ
ประเมินตนเอง

1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน

1.3 การระบุ วัน เดือน ปี ที่จดั ทารายงาน
2. คานา

2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน

2.2 การระบุองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่รี ายงาน

2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน
3. สารบัญ

3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง

3.2 ความสอดคล้องของหัวข้อกับเนื้อหาภายใน
4. ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน

4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์

4.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาหน่วยงานชุด
ปัจจุบัน

4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

4.6 จานวนนักศึกษา

4.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร

4.8 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ

4.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ผี ่านมา/ผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการ 
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
6. ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้าที่ 3

หัวข้อ
มี ไม่มี หมายเหตุ
6.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ระดับคณะ
7. ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2561

7.1 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

7.1.1 คาอธิบายตัวบ่งชี้

7.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน

7.1.3 ผลการดาเนินงาน

7.1.4 รายการหลักฐาน

7.1.5 การประเมินตนเอง
7.1.6 รายงานผลการวิ เ คราะห์ จุ ด เด่น และจุ ด ที่ ค วรพั ฒนาแต่ล ะ 
องค์ประกอบ
8. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ

8.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ

8.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
9. ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

9.1 การระบุข้อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
10. ภาคผนวก

10.1 สรุปผลตรวจประเมินระดับหลักสูตร

10.2 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ

หน้าที่ 4

4.

สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา:
“มีความรู้ดี มีคุณธรรม นาชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”
วิสัยทัศน์:
“มุ่ง พั ฒนาการศึ กษา การวิจั ย ด้า นวิท ยาศาสตร์และบู รณาการองค์ ค วามรู้เ พื่อ ผลิต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”
พันธกิจ:
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ีคุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรูใ้ ห้เป็นทีย่ อมรับระดับนานาชาติ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา
คณบดี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศยั โทวิชา
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
4) อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
5) อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพ์ ืช
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
6) อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาคและหัวหน้าสาขาวิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
2) อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิรพิ ันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
3) อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช
หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
หน้าที่ 5

4) อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
5) อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
6) อาจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
7) อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
8) อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
9) อาจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ ักษณ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
11) อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
12) อาจารย์กิตติยา ท่าห้อง
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14) อาจารย์นนั ท์ยง เฟื่องขจรฟุง้
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
15) อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
16) อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์สอ่ งจ้า
หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
4) ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
กรรมการ
8) อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง
กรรมการ
9) อาจารย์ธนาเดช โพธิศ์ รี
กรรมการ
10) นางสุรยิ าภา โสภณวสุ
เลขานุการ
11) นางสาวรดาศา โพธิ์จาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
ฝ่ ายคลังและพัสดุ
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝ่ าย
พัฒนางานวิจยั และบริ การวิชาการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม
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เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์(เคมี)
นักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
นักวิทยาศาสตร์(ฟิ สิ กส์ประยุกต์)
นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
นักวิชาการโภชนาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

(ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพืช

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์สารสนเทศ
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ประยุกต์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์
(หัวหน้าภาควิชา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุ ขภาพ
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

- การตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001
- การตรวจประเมินคุณภาพบัณฑิต

คณะกรรมการประจาคณะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที
(หัวหน้าภาควิชา)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

สมศ.
กพร.
สกอ.

สานักงานคณบดี
นางสุริยาภา โสภณวสุ
(หัวหน้าสานักงานคณบดี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา

-

4.3 โครงสร้างการบริหาร
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4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอน จานวน 14 หลักสูตร ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
ปรับปรุง

1. เคมี

2. ชีววิทยา

3. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

4. ฟิสกิ ส์ประยุกต์

5. คณิตศาสตร์สารสนเทศ

6. สถิตปิ ระยุกต์

7. เทคโนโลยีชวี ภาพ

8. วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

10. วิทยาการคอมพิวเตอร์

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ

12. คหกรรมศาสตร์

13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
14. นิติวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ : นับเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562
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ใหม่



ปี พ.ศ.
2559
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2560
2559

4.5 จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
จานวน 2,107 คน ภาคพิเศษ จานวน 311 คน และปริญญาโท ภาคปกติ จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 2,420 คน
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
ภาค
พิเศษ
1. เคมี
83
2. ชีววิทยา
143
3. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
85
4. ฟิสกิ ส์ประยุกต์
31
5. สถิตปิ ระยุกต์
50
6. คณิตศาสตร์สารสนเทศ
44
7. เทคโนโลยีชวี ภาพ
32
8. วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
178
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
109
10. วิทยาการคอมพิวเตอร์
320
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ
294
159
12. คหกรรมศาสตร์
274
152
13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
369
14. นิติวิทยาศาสตร์
95
15. วิทยาศาสตร์ศึกษา
รวมทั้งหมด
2,107
311
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ระดับปริญญา
โท
ภาคปกติ

รวม

2
2

83
143
85
31
50
44
32
178
109
320
453
426
369
95
2
2,420

ภาคปกติ

4.6 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 103.5 คน
จาแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 3 และจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ดังตารางที่ 4 แล ะจานวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษา ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ประเภท
วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

12
15
-

พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจา
42
16
-

พนักงาน
มหาวิทยาลัยชัว่ คราว
3.5
15
-

รวม
57.5
46
103.5

รวมทั้งสิ้น
27
58
18.5
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตารางที่ 4 แสดงจานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภท
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจา
-

4

3

พนักงาน
มหาวิทยาลัยชัว่ คราว
-

12

12

1

25

11

43

17.5

71.5

18.5

103.5

ข้าราชการ

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

27
58
รวมทั้งสิ้น
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รวม
7

ตารางที่ 5 แสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี

1
-

พนักงาน
ราชการ
1
1

ประเภท
พนักงาน พนักงาน
ประจา
ชั่วคราว
12
2
10
7
1

รวมทั้งสิ้น
1
2
22
10
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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ลูกจ้าง
ประจา
2

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
3

2

3

รวม
14
19
7
40

4.7 ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกีย่ วกับงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนงบประมาณประจาปีที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิน้
54,551,850.00 บาท ดังตารางที่ 6 จาแนกตามรายหมวด ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณที่จัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน
17,994,200.00
งบประมาณเงินรายได้
36,557,650.00
รวมที่ได้รับจัดสรร
54,551,850.00

คิดเป็นร้อยละ
32.99
67.01
100.00

ตารางที่ 7 แสดงงบประมาณที่จัดสรร จาแนกตามหมวดรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงบประมาณ (บาท)
หมวดรายจ่าย
รวม
ร้อยละ
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
9,237,360.00
9,237,360.00
งบบุคลากร
16.93
8,691,000.00
20,950,320.00
29,641,320.00
งบดาเนินการ
54.34
9,303,200.00
6,030,370.00
15,333,570.00
งบลงทุน
28.11
339,600.00
339,600.00
งบอุดหนุน
0.62
งบรายจ่ายอื่น
0.00
รวมทั้งหมด
17,994,200.00 36,557,650.00 54,551,850.00
100.00
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
อัตลักษณ์
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ”
นิยามคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์
"เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล"
นิยามคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้น ความเป็ น วั ง หมายถึง เป็ น มหาวิท ยาลั ยที่สืบ สานความเป็ น วัง สวนสุนัน ทา เน้น การอนุ รักษ์
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรูข้ ้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั น สมั ย
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ตอบสนองทุ ก รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน
1) การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน
2) การตรงเวลา สามัคคี มีคณ
ุ ธรรม
3) การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
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5.

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันสภาพการดาเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
3. ติดตามประสิทธิผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผา่ นมา
4. เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาต่ อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สาธารณชน
5.2 วิธีการดาเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จานวน 3 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง
(SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ ร่วมกันจัดทาแผนและกาหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจาแนกออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อน
การตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม
 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยีย่ ม
1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสารและ
ระบบ CHE QA Online
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม
3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ
กาหนดการ ตรวจเยี่ยม
ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม
 การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย)
1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้
1.1 สัมภาษณ์ผแู้ ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ตัวแทนกลุ่ม
จานวน
1. ผู้บริหาร
23 คน
2. บุคลากรสายวิชาการ
5 คน
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
5 คน
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ตัวแทนกลุ่ม
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า
5. ผู้ใช้บัณฑิต

จานวน
12 คน
4 คน

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม
 การดาเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE QA
Online
3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผบู้ ริหารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ
5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน
2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ
ให้บริการ
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6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

6 ข้อ

6 ข้อ

+- ร้อยละ 10

ร้อยละ 25

ร้อยละ 38

3.25 คะแนน

เป้าหมาย

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

6.
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1, 2, 3, 4, 5, 6

48.14
14
57.5
103.5
32
103.5
1,961.72
100.5
1, 2, 3, 4, 5, 6
-2.40

30.92

55.56

3.44

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)
ตัวหาร

3.44
5
2.58
5
5
5







คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ



( = บรรลุ)
( = ไม่บรรลุ)

บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ

6 ข้อ

กลุ่มวิทย์ฯ
60,000 บาท
กลุ่มวิทย์ฯ
ร้อยละ 30

6 ข้อ

เป้าหมาย

องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
6 ข้อ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
7 ข้อ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

5
5

5






110,273.64
94.88

5



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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5



1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

11,082,501
100.5
98.20
103.5

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

5

( = บรรลุ)
( = ไม่บรรลุ)

บรรลุเป้าหมาย



1, 2, 3, 4, 5, 6

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)
ตัวหาร

หมายเหตุ

6 ข้อ

เป้าหมาย

1, 2, 3, 4, 6

จานวนตัวบ่งชี้

6

3

1

องค์
ประกอบที่

1

2

3

1.2 , 1.3 , 1.4
(4.19)
2.2
(5.00)
-

I

1.5 , 1.6
(5.00)
2.1
(5.00)
3.1
(5.00)

P

หน้าที่ 18

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

1.1
(3.44)
2.3
(5.00)
-

O

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน)
ตัวหาร

6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

5.00

5.00

4.34

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

มีบางหลักสูตรที่
มีผลการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาไม่ดีขนึ้

หมายเหตุ

การดาเนินงานระดับดีมาก

การดาเนินงานระดับดีมาก

การดาเนินงานระดับดี

0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

4.62

4



( = บรรลุ)
( = ไม่บรรลุ)

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

การดาเนินงาน
ระดับดี

2
4.22

-

-

O

การดาเนินงาน
ระดับดี
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การดาเนินงาน
ระดับดีมาก

4
4.40

13

รวม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

-

5

-

P

2

1

4

I

4.1
(5.00)
5.1 , 5
(4.50)
7
4.86

จานวนตัวบ่งชี้

องค์
ประกอบที่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

4.62

4.50

5.00

คะแนนเฉลี่ย

การดาเนินงานระดับดีมาก

การดาเนินงานระดับดี

การดาเนินงานระดับดีมาก

0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ภาพรวม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. ผู้บริหารคณะฯ มีวสิ ัยทัศน์ มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับวิกฤตอุดมศึกษา และการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
2. ผู้บริหารคณะฯ มีการดูแลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างเป็นระบบ ทาให้
เกิดขวัญและกาลังใจทีด่ ี บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
3. ผู้บริหารคณะฯ มีการทางานเป็นทีม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง โดยเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ ในหลายด้าน
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
3. จุดที่ควรพัฒนา

1. พิจารณากลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ เพื่อทดแทนนักเรียนสายสามัญที่มจี านวนลดลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึน้
3. เพิ่มการพั ฒนาทัก ษะด้านภาษาอั งกฤษและทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศให้ มี ค วาม
ทันสมัยกับนักศึกษา
4. ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือหารายได้ ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
5. ในการกาหนดค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
และตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ในการเขียนรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะฯ ควรแสดงผลลัพธ์จากการดาเนินการปรับปรุงให้ชัดเจนมากขึ้น
7. ในการรายงานผลการประเมินตนเองควรแสดงแนวโน้มผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีด้ ้วย
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

1. พิจารณาปรับปรุงวิธีการคานวณต้นทุนที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละหลักสูตร เพื่อนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
3. จุดที่ควรพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับศิษย์เก่าควรมีความหลากหลาย มีความทันสมัย และเน้นในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2. ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะนักศึกษาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการสื่อสารในศาสตร์ที่หลากหลาย
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก และตีพมิ พ์ผลงานวิจยั
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีค่าน้าหนักคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. จุดที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

1. มีโครงการบริการวิชาการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. ควรนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของชุมชนให้เป็นสินค้าประจาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
3. จุดที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

1. มีการนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแปรรูปอาหารไทยเพื่อสุขภาพและการส่งออก
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
3. จุดที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
3. จุดที่ควรพัฒนา
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

1. ควรทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการรับนักศึกษาว่ามีความเสี่ยงสูงใช่หรือไม่
5. การปฏิบตั ิที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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7.

สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา/ ศิษย์เก่า/ ผู้ใช้บัณฑิต

1. กลุ่มผู้บริหาร
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 09.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 09.30 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ

4. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ

5. อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพ์ ืช

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ

6. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

8. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

9. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

ผู้อานวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์

10. อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี

11. อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

หัวหน้าสาขาววิชาชีววิทยา

12. อาจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

13. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิรพิ ันธ์

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

14. อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

15. อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ ักษณ์ นามวงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

17. อาจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นศิ านาถ เตชะเพชรไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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20. อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

21. อาจารย์นนั ท์ยง เฟื่องขจรฟุง้

หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

22. อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

23. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า

หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผลการสัมภาษณ์

1. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการเพิ่มนักศึกษากับสภาวะวิกฤต นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ถ้าออกนอกระบบจะมีแนวทางอย่างไร ?
- คณะอาจพิจารณาจัดทาหลักสูตร 2 ภาษาและ 2 ปริญญาบัตร
- คณะยั ง คงมุ่ ง เน้ น นั ก เรี ย นสายสามั ญ โดยคณะท าการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ มี จ านวน
นักศึกษาลดลง หรือ แตกแขนง บวกกับความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจะทาให้นักเรียน
สนใจ ข้อเสีย การรับสมัครนักศึกษาโดยผ่านระบบ TCAS สงผลให้นักศึกษาลดลง หรือ.
ควบรวมหลั ก สู ต รเป็ น การท าแขนงวิ ช าที่ นั ก เรี ย นให้ ค วามสนใจ บวกกั บ ชื่ อ เสี ย งของ
มหาวิทยาลัย น่าจะทาให้ นักเรียนสนใจมากขึ้น
- เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษเพิ่มขึน้
- เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ หลักสูตร online
- เปิดหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองงรับนักศึกษาต่างชาติ
2. อาจารย์ประจาที่มตี าแหน่งเป็นอาจารย์ของคณะยังมีไม่มาก ท่านมีแนวทางอย่างไร
- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย และประกาศให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปีต้องได้รับตาแหน่ง
ทางวิชการ
- มีโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทาผลงานทาวิชาการ เช่น โครงการ Fast Track
- สนับสนุนให้บุคลากรเขียนส่งตาแหน่งทางวิชาการและจัดให้มีพ่เี ลี้ยงดูแล
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2. กลุ่มอาจารย์
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 09.30 น. เวลาสิน้ สุดการให้สัมภาษณ์ 10.00 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. อาจารย์ ดร.สุรยิ นั สมพงษ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ แสนศิรพิ ันธ์

สาขาวาฟิสิกส์ประยุกต์

3. อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5. อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผลการสัมภาษณ์
1. ท่านคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษามาเรียนที่นี่คืออะไร และมองอนาคตของสาขาอีก 5 ปี
ของท่านอย่างไร?
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ สาหรับอนาคต
อีก 5 ปีข้างหน้ามีการตั้งเป้าและผลักดันสาขาให้มีความเข้มแข็งขึ้น โดยเริ่มจากตอนนี้ได้ส่งอาจารย์ไปเรียน
ระดับปริญญาเอกเพื่อให้มีอาจารย์ท่ีมีความรู้มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และวางแผนอีก 5 ปีข้างหน้าทาง
สาขาก็จะพยายมช่วยกันผลักดันให้สาขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
2. ท่านคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาลดลงทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกคืออะไร และ
เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร?
- วิท ยาศาสตร์เป็ น สาขาที่เรีย นยากจึง ไม่ค่อ ยสนใจเข้า มาศึ กษาต่อ ในด้า นนี้ ในส่ว นของปั จ จั ย
ภายนอกคือมหาวิทยาลัยใหญ่ได้มีการเปิดรับกว้างขึ้น ขยายเวลาในการรับมากขึ้นรวมถึงมีการลงพื้นที่แนะ
แนวการรับนักศึกษาในพืน้ ที่เลยส่งผลให้จานวนนักศึกษา
- แนวทางการเตรียมความพร้ อมในการปรับตัวในเรื่องหลักสูตรมีการเสนอจัดทาหลักสูตรควบ 2
ภาษาและ 2 ปริญญาบัตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสาหรับนักศึกษาเลือกเรียนแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุมัติ
รวมถึงทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางจะเปิดการเรียนการสอนให้เร็วขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
1. ควรมีการผลิตนักศึกษาที่เน้นทั้งภาคราชการและด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้มีบัณฑิตที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดและมีความหลากหลายในการเลือกทางาน
3. ในแต่ละสาขามีส่วนสนับสนุนให้ภาควิชาอื่นอย่างไรบ้าง?
- จัดทาวิจัยร่วมกันกับสาขาอื่นและได้นาความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนา เช่น สาขาคหกรรมศาสตร์มี
ความรูแ้ ละถนัดด้านการปรุงอาหาร ก็จะจัดทาด้านอาหาร ส่วนสาขาด้านวิทยาศาสตร์มีความรูแ้ ละความถนัด
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสินค้า/อาหารของทางสาขาคหกรรม
ศาสตร์
4. ถ้ามองเอกลักษณ์ในเรื่องของความเป็นวังของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงเป็นสิ่งที่
ยากกับด้านนี้ คิดว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าวในรูปแบบใดบ้าง?
- เอกลักษณ์ความเป็นวังที่ควรปลูกฝังให้กับนักศึกษา ควรเป็นด้านวัฒนธรรมเรื่องของการคิดและ
ไตร่ตรองก่อนพูด กิรยิ า มารยาท ความเรียบร้อย ความน่ารัก รวมไปถึงการแต่งกายที่มีความเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
1. สาหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจจะมองว่า เป็น เรื่องยากที่จะถ่ายทอดในเรื่อ งของ
ศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนีอ้ าจจะมองในด้านที่คณะมีความรูค้ วามสามารถหรือถนัดเพื่อถ่ายทอดออกมา เช่น การ
วิจัยของสาขาเคมี เกี่ยวกับสีโบราณที่ทาในโบราณสถาน เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี ที่เป็นของโบราณดั้งเดิม
เพื่อเป็นสูตรสาหรับการอนุรักษ์ เป็นต้น
5. การปรับหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงวิธีการเพิ่มรายได้ของทางคณะได้มีวิธี
วางแผนไว้อย่างไรบ้าง?
- มีการรวมสาขาวิชาเนื่องจากมีจานวนนักศึกษาน้อยและมีแนวโน้มลดลง
- ปรับหลักสูตรเพื่อให้มีจุดขายและมีความหลากหลาย เป็นจุดสนใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขา เช่น
การควบรวมระหว่างวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ ควบปริญญา 2 ใบ เป็นต้น
- จัดหารายได้ในปัจจุบันได้จัดทาการอบรมเกี่ยวกับ ISO เพื่อเป็นการจัดหารายได้อีกทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
1. การปรับปรุงหลักสูตรฟิสิกส์ อาจพิจารณาใช้ชื่อที่ดึงดูดและสร้างความเข้าใจกับตลาด เช่น ฟิสิกส์
อุตสาหกรรม และเน้นหลักสูตรที่จะสามารถป้อนสู่ตลาดทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

หน้าที่ 29

3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิน้ สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด

นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์

2. นางสาววิรงรอง ทาโย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบุคคล

3. นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ

นักวิชาการศึกษา

5. นางมาลี ทองพิมพ์

พนักงานพิมพ์ดดี ส.3 งานการเงิน

ผลการสัมภาษณ์
จุดเด่น

1. คณะมีการดูแลบุคลากรอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง
2. สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร ทั้งจัดให้มกี ารศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ในทักษะด้านต่างๆที่จาเป็น เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
4. คณะมีระบบในการสื่อสารผ่านช่องทางการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมกลุ่มย่อย-->
ประชุมฝ่าย --> ประชุมหัวหน้าฝ่าย --> ประชุมบุคลากรในคณะทุกภาคการศึกษา
5. มีการทากิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งคณะโดยไม่แบ่งแยกระหว่างผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ปี
ละ 1 ครั้ง
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4. กลุ่มนักศึกษา
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. นายวชิรพนธ์ จันทร์อุบล

นิติวิทยาศาสตร์

2. นางสาวจันทนี รักษาวงศ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3. นางสาวโยฐิตา จันทรส

ฟิสิกส์ประยุกต์

4. นางสาวธันยชนก มีแก้ว

ชีววิทยา

ผลการสัมภาษณ์
คุณลักษณะเด่นของนักศึกษา
1. การเรียนดี กีฬาเด่น มีความเป็นชาววัง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี มีความอดทน อดกลั้น
3. มีกลยุทธ์ในการจัดการกระบวนการคิด และมีการวางแผนที่ดี มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานที่ในการทากิจกรรมยามว่างของนักศึกษาน้อยไป
2. ระบบความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
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5. กลุ่มศิษย์เก่า
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.00 น. เวลาสิน้ สุดการให้สัมภาษณ์ 11.30 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. นางสาวชยุดา จั่นแก้ว

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

2. นางสาวเพ็ญนภา หมีโต

ฟิสิกส์ประยุกต์

3. นางสาวกนกรัชต์ ไล้สุวรรณ

เคมี

4. นางสาวสุธิดา ตะมะพุฒ

เทคโนโลยีชีวภาพ

5. นางสาวกชกร บานไม่รู้โรย

ชีววิทยา

6. นางสาวศศินา ดอกกุหลาบ

คณิตศาสตร์สารสนเทศ

7. นางสาวธัญลักษณ์ ภัสสรภาคภูมิ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

8. นายยุทธชัย สะตะ

คหกรรมศาสตร์

ผลการสัมภาษณ์
คุณลักษณะเด่นของนักศึกษา
1. มีความอดทน อดกลั้น มีความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา
2. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหาร การแกะสลัก และงานใบตอง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มความรูพ้ นื้ ฐานในด้านอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี เช่น ความรูพ้ นื้ ฐานด้านโรงงาน
2. แต่ละหลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติของนักศึกษามากกว่าทฤษฎี โดยนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง
และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
3. ควรสนับสนุนนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษามากขึน้
4. ควรเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย
5. ควรเพิม่ เนื้อหาการสอนเกี่ยวกับความรูข้ องการแพ้อาหารให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เพื่อที่จะสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
6. ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีความเข้มข้น
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6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น.
ผู้สัมภาษณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล

กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สแี สง

กรรมการ

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์
1. นายสุวัฒน์ ตันชิน

Officer II - Credit Operation ฝ่ายการเงิน

2. นายสิทธิกร ชื่นสุขประสงค์

software engineer

3. นายพีรพัฒน์ ทองเฟื่อง

โปรแกรมเมอร์

4. นายณัฐวุธ ใจสุภาพ

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ผลการสัมภาษณ์
คุณลักษณะเด่นของนักศึกษา
1. มีความอดทน อดกลั้น
2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรูแ้ ละความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยี
4. มีการสื่อสารและถ่ายทอดงานให้กับรุน่ น้องก่อนการปฏิบัติงานจริง
5. มีการเรียนรูว้ ัฒนธรรมขององค์กร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (English Program)
2. ควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีตามเทรนที่นักศึกษาให้ความสนใจเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในด้าน
เทคโนโลยี
3. ควรเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก กาหนดการตรวจประเมิน
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กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วัน/เวลา
รายละเอียด
สถานที่
08.30-08.40 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุม ห้องรับรอง
วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ห้องประชุมสานักงานคณบดี
08.40-09.00 น. ผู้บริหารระดับคณะ กล่าวต้อนรับ
และ นาเสนอผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2561

ห้องประชุม 26109 ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์และ

09.00-09.10 น. ประธานกรรมการตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เทคโนโลยี
แนะนาคณะกรรมการและกล่าววัตถุประสงค์ของการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
09.10-09.40 น. คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สัมภาษณ์ตัวแทน ผู้บริหารคณะ
09.40-10.10 น. คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สัมภาษณ์ตัวแทน ผู้ใช้บัณฑิต
10.10-10.40 น คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สัมภาษณ์ตัวแทน ศิษย์เก่า และนักศึกษา
10.40-11.10 น คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สัมภาษณ์ตัวแทน บุคลากรสายวิชาการ
11.10-11.40 น. คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สัมภาษณ์ตัวแทน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
11.40-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อาคารวิทยาศาสตร์ (23)

ตรวจเยี่ยมชมคณะ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุมสานักงานคณบดี

13.00-15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ห้องประชุม 26109 ชั้น 1
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
16.00–17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วัน/เวลา

รายละเอียด
แจ้งข้อเสนอแนะเบือ้ งต้น ต่อผู้บริหารระดับคณะ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดืม่
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เวลา 10.30 – 10.45 น.
เวลา 14.30 – 14.45 น.

สถานที่

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ
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