รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา
ประจําปการศึกษา 2557
สายสนับสนุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2558

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา
(ตามคําสั่งที่ 849/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

สารบัญ

บทที่ 1
บทที่ 2

หนังสือรับรองการประเมินผลและตัดสินผล
บทสรุปผูบริหาร
ผลการประเมิน

หนา
3
4
6

ภาคผนวก
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาหนวยงานเทียบเทา ปการศึกษา 2557
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หนังสือรับรองการประเมินผลและการตัดสินผล
โดยคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ณ สํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหนั ตรา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2557 ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดตรวจสอบ
ขอมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอางอิงตางๆ ประกอบ
กับการสัมภาษณ ผูบริหาร เจาหนาที่ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียประกอบการตัดสินผล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ
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บทที่ 1
บทสรุปผูบริหาร
1. บทนํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เปนหนวยงานสนับสนุน ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2548 การแบง สว นราชการในสถาบันวิจัยและพัฒ นา
เปนสํานัก งานผูอํา นวยการ และมีการแบงหนว ยงานภายในสถาบันเปน 3 กลุมงาน คือกลุมงานบริห ารทั่ว ไป
กลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และกลุมงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่ดูแลและสนับสนุน เพื่อสรา งองคความรูใหม โครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม รวมทั้งใหบริการวิชาการแกสังคม ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูที่
อาคาร 24 ห อง 240710 ศู นย หั น ตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตํ า บลหั นตรา อํ า เภอพระนครศรีอ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 13000

วิสัยทัศน
"พัฒนานักวิจัย กาวไกลสูพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม"

พันธกิจ
1. สงเสริมการสรางนักวิจัยที่มคี ุณภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยเขาสูก ารใชประโยชนแบบตางๆ
2. มุงเนนใหเกิดผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพและไดรับการตีพิมพเผยแพร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. ประสานและสรางเครือขาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานวิจัยและการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนามาตรฐานระบบการวิจัยและบริการวิชาการ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และระบบการ
ติดตามประเมินผล
5. มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใชหลักพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคม
(University Social Engagement)

เอกลักษณ
"ปฏิบัติงานโดยใชการวิจัยเปนฐาน"

อัตลักษณ
"ผูสนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ"
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2. วิธีการประเมิน
2.1 การวางแผนการประเมิน
2.1.1 การเตรียมการและการวางแผนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงานสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และรายงานขอมูล
พื้นฐาน (Common data set) ของคณะตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2557 ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม ถึง
14 ตุลาคม 2558
2.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยีย่ ม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไดดํา เนิน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หนวยงานสนับสนุน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธ ยา หันตรา ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ดังนี้

กําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา
ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2558
ณ หองประชุมสถาบันวิจยั และพัฒนา หอง 240709 ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
******************************

วันที่ 15 ตุลาคม 2558
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.
ผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ
09.30-10.30 น.
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อกําหนดแนวทางการตรวจประเมินฯ
10.30-12.00 น.
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมกลุมยอย และดําเนินการตรวจหลักฐาน
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
ตรวจเอกสารประเมินฯ พรอมทั้งสัมภาษณนโยบาย วิสัยทัศนการบริหารงาน
ของผูบริหาร ไดแก ผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผูอาํ นวยการ เจาหนาที่
16.00-16.30 น.
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน
16.30-17.00 น.
ประชุมแจงผลการตรวจประเมินฯ และใหคาํ แนะนําตอคณะกรรมการบริหาร
และผูร ับผิดชอบตัวบงชี้
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2.1.3 การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพฯ ทุกท า นไดร ว มกัน จัดทํา รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา ตามรายตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ แตละ
ทานจดบันทึกขอมูลภาคสนามขณะทําการตรวจเยี่ยม / บันทึกจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของและตรวจสอบเอกสาร
ภายหลังจากการตรวจเยี่ยม จึงนําขอมูลมารวมกันเพื่อประมวลในภาพรวม โดยเลขานุการฯ เปนผูจ ดั ทําราง รายงาน
ผลการประเมินคุณ ภาพการภายใน และประธานไดกํ า หนดใหมีก ารแจ ง รา งรายงานผลการ ประเมิ นฯ แก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ทุกทาน พิจารณารายละเอียดความถูกตอง เพื่อสรุป เปนรายงาน การประเมินฯ
ฉบับสมบูรณ และสงมอบใหกับหนวยงานรับตรวจตอไป
2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชือ่ ถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ไดตรวจสอบความถูกตองและความนา เชื่อถือ จากเอกสาร/หลักฐานที่
ปรากฏของแตละรายตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ และไดใหผูที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ชี้แจงที่มาของขอมูล
ซักถามในประเด็นตางๆ ที่เอกสาร/หลักฐานยังไมชัดเจนและขอดูเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ภาพรวม)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 15
ตุ ล าคม 2558 คณะกรรมการตรวจประเมิ น ได ดํ า เนิ น การตรวจรายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพตาม
ตัวบงชี้ของ สกอ. ตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ ตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในสําหรับ หนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการ
ประเมิน คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับ ดี
4.จุดแข็ง
1. ผูบ ริหารมีความมุงมั่นใสใจในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
2. ทีมงานของผูบริหาร คือ รอง ผอ.สวพ.ทั้ง 3 ฝาย และบุคลากรทุกคน ทํางานอยางเขมแข็ง บุคลากรมี
ความเขมแข็ง
5.จุดที่ควรพัฒนา
1. กรอบอัตรากําลัง
2. การพัฒนาวุฒกิ ารศึกษาของบุคลากร
6.ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ให สวพ.ทําแผนพัฒนาหนวยงาน Improvement Plan โดยใหมีการมอบหมายเจาหนาที่ใหรวบรวม
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินและนําเขาทีป่ ระชุมหนวยงาน เพื่อพิจารณาวาจะจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง กําหนด
ระยะเวลา และผูรบั ผิดชอบและดําเนินการตาม KPI ที่กําหนด
2. ใหทบทวนองคประกอบและตัวบงชีข้ องสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานและ
เปนแนวทางเดียวกับ สกอ.
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บทที่ 2
ผลการประเมิน
2.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตารางที่ ป 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 2.1

8
คาเฉลี่ย 3.51

ตัวบงชี้ที่ 2.2

รอยละ 85

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ ที่ 3.1
ตัวบงชี้ ที่ 3.2
ตัวบงชี้ ที่ 3.3
ตัวบงชี้ ที่ 3.4
ตัวบงชี้ ที่ 3.5
ตัวบงชี้ ที่ 4.1
ตัวบงชี้ ที่ 5.1
ตัวบงชี้ ที่ 5.2
ตัวบงชี้ ที่ 5.3

5 ขอ
8 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
9 ขอ
5 ขอ
5 ขอ

รวมทุกตัวบงชี้
ผลการประเมิน

ตัวตัง้
ตัวหาร
4.02 x 5
100
16 x 100
16

คะแนน
หมายเหตุ
ประเมินโดย (เหตุผลของ
ผลลัพธ
คณะกรรมการ การประเมินที่
(%หรือสัดสวน) (เกณฑ สกอ.) ตางจากที่ระบุ
ใน SAR)
7
4
5
100

5

5
8
5
3
5
4
4
5
6
5
4
5
3
5
6
5
4

5
5
5
3
5
4
4
5
4
5
3
4
3
5
3
5
4

4.30
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

I

P
4
4.50
3.8
5
4.00
4.22
ดี

O

ผลการประเมิน

5.00

4
4.75
3.8
5
4.00
4.30

ดีมาก

ดี

5.00

หมายเหตุ

รวม
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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2.2 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรจัดทํากระบวนการแปลงแผนกลยุทธไปสูแ ผนปฏิบัตริ าชการใหชัดเจน ซึ่งควรจะประกอบดวย
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการทํางานแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบโดยใชขอมูลการประเมินคุณภาพรวมดวย
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการตอการใหบริการของหนวยงาน: การบริการแบบ
กัลยาณมิตร
- ไมมี –
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม
- ไมมี –
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของ หนวยงาน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรจัดทํานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน สํา หรับหนวยงาน ซึ่งยังขาดนโยบายและการกําหนด
ผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จุดแข็ง
1. มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
2. มีกองทุนสงเสริมงานวิจัยทีช่ วยสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. หาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้นโดยใชงานวิจัยเชิงบูรณาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกระตุนใหมีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนยังมีนอย
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรเพิ่มกระบวนการติดตามผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม โดยอาจ
ใชความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จุดแข็ง
1. มีองคความรูจากงานวิจัยเปนจํานวนมาก
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยการตอยอดและบูรณาการกับพันธกิจวิจัย โดยการจัดทําเปนแผนการ
บูรณาการและมีการติดตามประเมินผลทั้งการดําเนินการตามแผนและผลสําเร็จของการบูรณาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การวิเคราะหสงั เคราะหงานวิจัยใหเปนองคความรูทบี่ ุคคลทัว่ ไปเขาใจไดยงั มีนอย
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหรือใหความรูเพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่เปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบกลไกการจัดการเรื่องการบูรณาการการวิจยั กับการเรียนการสอนและหรือ
การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. โครงการวิจัยที่บรู ณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการมีนอย
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมใหนกั วิจัยนําผลการวิจัยไปการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการใหมากขึ้น
และควรทบทวนประเด็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนวาเปนพันธกิจหลักของ สวพ. หรือไม ในกรณีที่มคี วาม
จําเปนตองดําเนินการ ควรเปนความรวมมือระหวาง สวพ.และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนเผยแพรผลงานของอาจารยประจํา
จุดแข็ง
1. มีผลงานวิจัยที่มคี วามพรอมในการเผยแพร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรปรับการประเมินที่เนนในเรื่องผลสําเร็จของการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ควรทบทวนเกณฑการประเมินในขอนี้ใหสามารถวัดผลสําเร็จของการดําเนินการดวย นอกเหนือจากการ
เปนไปในดานระบบและกลไก
ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการจัดสรรงบประมาณวิจัยจากงบประมาณภายในและภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
1. ยังไมสามารถผลักดันใหโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนด
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เพิ่มมาตรการการพัฒนาคุณภาพขอเสนองานวิจัยโดยใชผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนทีป่ รึกษาและควรดําเนินการอยางจริงจัง
2. ควรทบทวนการกําหนดคารอยละของขอเสนอการวิจัยผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
วาสอดคลองกับริบทของมหาวิทยาลัยหรือไม
ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม
จุดแข็ง
1. บุคลากรที่รบั ผิดชอบการประสานงานการบริการวิชาการมีความเขมแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการพัฒนาบุคลากร สวพ.โดยการศึกษาตอหรือเขารับการอบรม ซึง่ ถือเปนกลไกหนึง่ ทีช่ วย
เพิ่มความเขมแข็ง ของ สวพ.
จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินผลของการบริการวิชาการและความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
พันธกิจการวิจัยยังไมชัดเจน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดทําแผนการบูรณาการและติดตามประเมินผลดานความสําเร็จตามแผนบูรณาการ
และผลสําเร็จของผลการบูรณาการกับการวิจัยที่เปนรูปธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.10 : ระดับความสําเร็จของการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและ/หรือพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน
จุดแข็ง
1. มีองคความรูพรอมถายทอดใหกับชุมชนเพื่อไปใชใหเกิดประโยชน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การเผยแพรพฒ
ั นาองคความรูในการพัฒนาอาชีพ
องคประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนาํ ของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
- ไมมี ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูอ งคกรแหงการเรียนรู
- ไมมี ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน
- ไมมี 11

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัดเพือ่ พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ไมมี องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
- ไมมี –
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ไมมี –
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การสงเสริมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ไมมี –
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
- ไมมี -
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ภาคผนวก
คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชาหนวยงานเทียบเทา ปการศึกษา 2557
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