รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประจําปการศึกษา 2551
(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
168/2552 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย
1. ดร.ศิริรัตน
2. อาจารยศิริพรรณ
3. นางเกศราภรณ

ชาญไววิทย
บรรณหาร
จันทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และให
ขอเสนอแนะ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

(ดร.ศิริรัตน ชาญไววิทย)
ประธานกรรมการ

(อาจารยศิริพรรณ บรรณหาร)
กรรมการ

(นางเกศราภรณ จันทรประเสริฐ)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2551
จํานวน 5 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ พบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนรวม 2.02 อยูในเกณฑดี โดยองคประกอบที่ 2
การเรียนการสอน และองคประกอบที่ 4 การวิจยั อยูใ นเกณฑพอใช องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
แกสังคม อยูในเกณฑดีมาก สวนองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ และองคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพอยูในเกณฑดี
คณะกรมการตรวจประเมินมีความเห็นตรงกันวา ภาควิชาสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดดี แมจะ
มีจํานวนอาจารยนอย อยางไรก็ตามดวยจํานวนอาจารยและงบประมาณ ที่มีจํากัด ทําใหภาควิชามีความเสี่ยง
ในการดําเนินงาน การยุบรวมภาควิชาจึงนาจะเปนแนวทางที่ดี

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2551
จํานวน 5 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ พบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนรวม 1.71 อยูในเกณฑพอใช โดยองคประกอบ
ที่ 2 การเรียนการสอน อยูในเกณฑยังไมไดคุณภาพ องคประกอบที่ 4 การวิจยั องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยูในเกณฑพอใช สวนองคประกอบ
ที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม อยูในเกณฑดีมาก
คณะกรมการตรวจประเมินมีความเห็นตรงกันวา ภาควิชาสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดดี แมจะ
มีจํานวนอาจารยนอย อยางไรก็ตามดวยจํานวนอาจารยและงบประมาณ ที่มีจํากัด ทําใหภาควิชามีความเสี่ยง
ในการดําเนินงาน การยุบรวมภาควิชาจึงนาจะเปนแนวทางที่ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ไมประเมิน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ไมประเมิน
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
N/A
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
9
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
ระดับ 3
ระดับ 3
1
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 7
ระดับ 6
X
3
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ไมประเมิน
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวน
รวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
19%
1
จํานวนอาจารยประจํา
9
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
100%
100%
3
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ไมมี
X
0
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยที่มี
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตําแหนง
ผศ. รศ.
และศ.
9
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 1
ระดับ 2
1
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

หมายเหตุ

2
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2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

1.50

ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A

ประเมินจาก
6 ตัวบงชี้

3
องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสทิ ธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบั การ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)

2 ขอ

4 ขอ

9

2

2 ขอ

1 ขอ

X

1

-

57,700
บาท

-

2

-

50%

-

3

-

0%

-

0

1.60
ไมประเมิน
50%

50%

9

3

หมายเหตุ

4
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เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

หมายเหตุ

ไมประเมิน

ไมประเมิน
3.00

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน

ระดับ 2

ระดับ 4

ไมประเมิน
9

ไมประเมิน
ไมประเมิน

2

ประเมินจาก
1 ตัวบงชี้

5
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 9

ผลการ บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ
การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน
ไมประเมิน

2.00

ประเมินจาก
1 ตัวบงชี้

ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ระดับ 4

เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

-

2

ไมประเมิน

ไมประเมิน
2.00
1.71

ประเมินจาก
1 ตัวบงชี้
ประเมินจาก
23 ตัวบงชี้
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม

คะแนน

N/A
1.50*
N/A
1.60
3.00*
N/A
2.00*
N/A
2.00*
1.71

≤1.5 ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 คุณภาพระดับดีมาก

N/A
ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
N/A
พอใช
ดีมาก
N/A
พอใช
N/A
พอใช
พอใช

7

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ภาควิชาฯ ยังไมมีแผนการดําเนินงานของภาควิชาฯ 1. ภาควิชาฯ ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของภาควิชา
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. คณาจารยมศี ักยภาพสูงในการสอนถึงแมจะมี
จํานวนอาจารยนอย
จุดออน
1. คณาจารยยงั ไมมีตําแหนงทางวิชาการ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรจะมีอาจารยเพิ่มหรือไปรวมภาควิชาฯ อื่น
เพื่อเพิ่มอาจารยผูสอนใหมากขึ้น
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ทางภาควิชาฯ ควรสงเสริมและกระตุนให
คณาจารยมกี ารขอตําแหนงทางวิชาการ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. คณาจารยมศี ักยภาพสูงในการทําวิจยั และผลิต
งานวิจยั ออกมาในอัตราที่สูงเกิน 50%

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรสงเสริมใหคณาจารยมีการทําวิจยั อยาง
ตอเนื่องรวมทัง้ สนับสนุนใหมีการสรางเครือขาย
งานวิจยั กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ทรัพยากรเงินและทรัพยากรเครื่องมือในการทําวิจัย 1. ขอความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือจาก
มีคอนขางนอย
ภาควิชาอื่นหรือมีการยุบรวมภาควิชาเพื่อสะดวก
ในการทําวิจยั

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ทางภาควิชายังไมมีโครงการบริการวิชาการแก
สังคมที่จัดโดยภาควิชา

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ภาควิชาฯ ควรมีการจัดโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและสนับสนุนใหคณาจารยมีสว นรวมใน
การใหบริการแกสังคม
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนใหคณาจารยเขารวม
ประชุมและฝกอบรมและเสนอผลงานทางวิชาการ

จุดออน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีการสนับสนุนกระตุน ใหคณาจารยเขารวม
ประชุมและฝกอบรมและเสนอผลงานทางวิชาการ
และจัดสรรทรัพยากรทางการเงินใหเพียงพอตอการ
เขารวมประชุมทางวิชาการ
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกประกันคุณภาพที่ตอเนื่อง

จุดออน
1. การรวบรวมหลักฐานและการตีความเอกสาร
หลักฐานยังไมถูกตอง
2. คณาจารยมสี วนรวมในงานประกันคุณภาพ
คอนขางนอย

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรสรางระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
on-line ที่คณาจารยในภาควิชา สามารถเขาถึงขอมูล
และสามรถปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. นําเสนอใหคณะจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ตัวชี้วดั และการจัดเก็บหลักฐาน
2. คณาจารยควรเขามารวมในงานประกันคุณภาพให
มากขึ้น

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. มีตัวบงชี้หลายตัวบงชี้ที่ภาควิชาไมไดตั้งเปาหมายไว จึงควรตั้งเปาหมายการดําเนินงานใน
สวนที่เปนภารกิจหลักดวย
2. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศของภาควิชา ทั้งในสวนการเรียนการสอนและการวิจยั
3. เนื่องจากเทคโนโลยีชีวภาพเปนสาขาที่มีความหลากหลายและมีวิทยาการที่รุดหนาอยางรวดเร็ว
จึงควรเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาภาควิชา

