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ส่วนที 1
ข้อมูลพืนฐานของหน่วยงาน
1. ข้อมูลเบื องต้นเกี ยวกับหน่วยงาน
1.1 ชื อหน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 ทีตังหน่วยงาน
เลขที 9/9 หมู่ที 9 อาคารวิชาการ 3 ชัน 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.3 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นชอบให้จ ัดตังโครงการสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึนตามมติที ประชุมสภาวิช าการ ในการ
ประชุม ครั งที 20/2532 วันที 1 มิถุนายน 2532 และมติที ประชุม สภามหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั งที 7/2532 วันที 4 สิง หาคม 2532 และมหาวิทยาลัย
ได้เสนอขอจัดตังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการไปที ทบวงมหาวิทยาลัย แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนันมีม ติไม่เห็นชอบ
ให้มีการจัดตังสาขาวิชานี โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความไม่ชัดเจนด้านสถานที ฝึกปฏิบัติ และรูปแบบ
การฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษาจํานวนมากในระบบการศึกษาทางไกล ดัง นันในระยะแรกของการเตรียมการเปิดสอนหลัก สูตร
ต่างๆ ของสาขาวิชา จึงได้ด ําเนินการภายใต้โครงการจัดตังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทียังคงเป็นหน่วยงานสังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตังสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครัง
ตังแต่ พ.ศ.2533 จนถึง พ.ศ.2538 โดยทบวงมหาวิท ยาลัยอนุม ัติเพียงให้เ ปิดสอนหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุต สาหกรรม วิช าเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื อง 2 ปี ) ตังแต่ปีการศึกษา 2538 และเปิดสอน หลักสูต รเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิช าเทคโนโลยีพณิช ยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื อง 2 ปี ) ตังแต่ปีการศึกษา 2542 จนกระทังวันที 14 ตุลาคม 2540 ได้เกิด วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ระงับและชะลอการจัด ตังหน่วยงานใหม่ในระบบราชการทังหมด เป็นผลให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถจัดตั งเป็นห น่วยงานของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นทางการได้ แต่ในทางปฏิบัติมีการดําเนินงานต่างๆ เช่นเดียวกับสาขาวิชาอืนๆ ของมหาวิทยาลัย และในวันที 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิท ยาลัยจึงได้
ออกประกาศจัดตังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าชตังแต่นนเป็
ั นต้นมา
สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ด ํา เนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต แขนงวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิช าเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนือง 2 ปี ) จํานวน 2 ครัง โดยเปิด สอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา และปีการศึกษา 2550 ตามลําดับ และได้ด ําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื อง 2 ปี ) จํานวน 1 ครัง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงใน
ปีการศึกษา 2552 นอกจากนีได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ซึงเปิด สอน
ครังแรกในปีการศึกษา 2552 และได้มีการพัฒนาหลักสูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ซึ งจะเปิดสอนครั งแรกในปี
การศึกษา 2553 และได้มีการพัฒนาหลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร ซึ งจะเปิดสอนครั งแรกในปีการศึกษา 2554 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึงคาดว่าจะเปิดสอนครั งแรกใน
ปีการศึกษา 2557
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2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ปณิธาน (ใช้ของมหาวิทยาลัย )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัวไป เพิมพูน
วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สําเร็จมัธยมศึกษา เพือสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการ
เรียนการสอนทางไกล ซึงใช้สือสิ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื นทีผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชันเรียนตามปกติ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ ห้
ตรงกับความต้องการของสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีตรงกับความต้องการของสังคม
2. วิจ ัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิด การเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1. เพือผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพือพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึน
3. เพือพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพือให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ นในบัณฑิต
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3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)
คณะกรรมการทีปรึกษาประจําสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 1 ต.ค.2551 ถึง 30 กันยายน 2552)
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 1 ต.ค.2552 ถึง ปัจจุบ ัน)

เลขานุการคณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์ 1 ต.ค.2551 ถึง 30 กันยายน 2552)
(รองศาสตราจารย์ณฐั พร เห็นเจริญ เลิศ 1 ต.ค.2552 ถึง ปัจจุบ ัน)

คณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ

หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
(รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)

คณะกรรมการประจําสาขาวิชา

หน่วยเลขานุการกิจ

หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
(รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา

หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
(รองศาสตราจารย์ท ัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ )
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3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2552 ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ตําแหน่งบริหาร
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา
รองประธานกรรมการประจําสาขาวิชา
เลขานุการคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชา

ชื อ – สกุล
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิ ษฐ์
อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ช่วงเวลาดํารงตําแหน่ง
1 กันยายน 2545 ถึง ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
1 ตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
1 ตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน
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4. นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาเข้าใหม่ 1,537 คน นักศึกษาทังหมดจํานวน 3,063 คน และผู้สาํ เร็จการศึกษา จํานวน 235 คน จําแนกตามระดับการศึกษา
ดังนี
หน่วย : คน

ระดับการศึกษา

นักศึกษาเข้าใหม่

นักศึกษาทั งหมด

ผู้สําเร็จการศึกษา

1. ประกาศนียบัตร (ตํากว่าปริญญาตรี )
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทังสิ น

1,537
1,537

3,063
3,063

235
235

ทีมา : กองแผนงาน ณ วันที 22 กุมภาพันธ์ 2553
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5. หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรการศึกษาทีเปิดสอน ทังสิ น จํานวน 3 หลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษาได้ ดังนี
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตร (ตํากว่าปริญญาตรี )
2. ปริญญาตรี
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก
รวมทังสิ น
ทีมา : ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สํานักวิชาการ

จํานวน
หลักสูตร
3
3
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6. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2552 มีบุคลากรปฏิบัติการจําแนกได้ด ังนี

6.1 บุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชัวคราวตําแหน่งอาจารย์ประจําพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจํา
- ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน
- ลูกจ้างประจํางบประมาณเงินรายได้
- ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัวคราว
- ลูกจ้างชัวคราวรายเดือน (เงินรายได้)
- ลูกจ้างชัวคราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม
ทีมา : กองการเจ้าหน้าที ณ วันที 1 กรกฎาคม 2552

หน่วย : คน
รวม

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

11

2

13

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

16

5

21

9
6.2 บุคลากรสายวิช าการ
หน่วย : คน
จํานวนทังสิ น
อาจารย์ประจํา (คน)
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชัวคราว
ตําแหน่งอาจารย์ประจําพิเศษ

รวมทังสิ น

ปฏิบัติงาน
จริง

ลาศึกษา
ต่อ

รวม

9
3
-

2
2
-

11
5
-

12

4

16

ทีมา : กองการเจ้าหน้าที ณ วันที 1 กรกฎาคม 2552

วุฒกิ ารศึกษา (รวมลาศึกษาต่อ )
ตําแหน่งทางวิชาการ (รวมลาศึกษาต่อ )
ผู้ช่วย
ตรี
โท
เอก อาจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1
9
2
10
5
5
-

14

2

5

1

10

-
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7. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน
รวมทังสิ น
ทีมา : กองแผนงาน ณ วันที 17 กุมภาพันธ์ 2553

งบประมาณเงินรายได้
(เงินนอกงบประมาณ)
105,800
3,791,100
708,000
4,604,900
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8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยได้
ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื องทุกปี มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชาทําหน้าทีกําหนดนโนบายการดําเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรืองการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังมอบหมายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทํา หน้าที ประสานงานเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เมือสิ นปี
การศึกษาจะดําเนินการประเมินตนเองและจัดทํารายงานสําหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด ําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สกอ. ตามแนวทางที มหาวิทยาลัยกําหนด รวม 8 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
องค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจ ัย
องค์ประกอบที 5 การบริการทางวิ ชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนียังเพิมเติมตัวบ่งชี ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพือให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่ อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
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9. แผนการพัฒนา / ปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปีที ผ่านมา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โครงการ / กิจกรรมเพือการพัฒนา
องค์ประกอบที 1
ควรมีก ารวิเ คราะห์ค วามสอดคล้อ ง การจัด ทํา แผนทียุทธศาสตร์ของสาขาวิช า
ระหว่า งกลยุท ธ์ แผนการดํา เนิน งาน วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี (2553เป้า ประสงค์ เป้าหมาย กับยุท ธศาสตร์ 2557)
และแผนพัฒนาของชาติอย่างต่อเนือง

องค์ประกอบที 2
1. เพิ มจํา นวนคณาจารย์ที มีคุณ วุฒิ - รับคณาจารย์ใหม่ ที มีวุฒิปริญญาเอก
ปริญญาเอก โดยการพัฒนาบุคลากร - ส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก
เดิมและ/หรือการรับบุคลากรใหม่

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

ภายในกุมภาพันธ์ 2553

วท. 1.1-2(1) คําสังเลขที 2158/51 แต่งตัง
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของสาขาวิชา
วท. 1.1-2(2) แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา
พ.ศ. 2553--2557
วท. 1.1-2(3) แผนที การเชื อมโยง
ยุทธศาสตร์ของสาขาวิชากับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

ปี 2553-2557
ปี 2553-2557

วท. 7.4-2 (1) คําสังบรรจุอาจารย์ใหม่
วท. 7.4-2 (2) รายชื ออาจารย์ทได้
ี รับทุน
ศึกษาต่อปริญญาเอก
วท. 7.4-2 (3) ข้อมูลการรับสมัครอาจารย์
ใหม่
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที 2 (ต่อ )
2. ส่ง เ สริม สนับ สนุน บัณ ฑิต ของ
สาขาวิชาฯ ให้เป็นที ยอมรับ โดยการ
คิดค้นสิ งประดิษ ฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ
ส่งเข้าประกวด

โครงการ / กิจกรรมเพือการพัฒนา

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

- เปิด สอนระดับบัณฑิต ศึกษาโดยเร็ว และ
ส่งเสริม ให้นักศึกษาในระดับศึกษาทําวิจ ัย
เชิงสร้างสรรนวัตกรรม
- ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด

ปี 2555

-

ปี 2555

-

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ท ําวิจ ัยนวัตกรรมการ
3. ส ร้า ง ค ว า ม ร่ว ม มือ กับ นัก วิจ ัย
ภายนอกในการวิจ ัยนวัต กรรมการ เรียนการสอน
เรียนการสอน โดยร่ว มมือ กันวิจัย
การเชิญ เป็น ที ป รึ กษา การแลก
เปลียนข้อมูลข่าวสารการวิจัย

ปี 2553

วท. 2.8-4(2) สัญ ญารับ ทุนอุด หนุน การ
วิจ ัย

ปี 2553

วท. 9.3-5(1) คําสังแต่งตั งคณะทํางานด้าน
วิจ ัยและงานบริการวิชาการ

องค์ประกอบที 4
สาขาวิชาฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุน จัดตังคณะทํางานด้า นวิจ ัยและงานบริการ
ให้ค ณาจารย์ท ํา วิจ ัย ด้า นต่า งๆ ตาม วิช าก าร เพื อช่ว ยขับ เคลื อนให้เ กิด ผล
วัต ถุป ระสงค์ที สาขาวิช ากําหนดไว้ใ ห้ งานวิจ ยั เพิมขึน
มากขึ น ตลอดจนให้มีก ารเผยแพร่
ผลงานให้มากยิงขึน

14
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที 7
1. เนื องจากมหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ดัง นั นสาขา วิช า อาจ จัด ทํา กา ร
ประเมินความพึงพอใจของบุ คลากร
ทุกระดับ
2. สาขาวิช าควรกําหนดกลยุทธ์ในการ
สนับ สนุนอาจารย์ใ ห้ส ร้า งผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพที มีคุณภาพ
เพื อให้ได้รับ รางวัลระดับ ชาติห รือ
ระดับนานาชาติ

โครงการ / กิจกรรมเพือการพัฒนา

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

ยัง ไม่มีข้อมูลการประเมิน ความพึงพอใจ
ของบุคลากร แต่ได้ท ํา การประเมินผลการ
ปฏิบัติง านเพื อใช้ป ระกอบการพิจ าร ณา
เลือนขันเงินเดือน

ปี 2554

-

ได้ก ําหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาเลือนขัน
เงินเดือนว่า คณาจารย์ท่านใดทีสร้างผลงาน
ทางวิช าการหรือวิช าชีพที มีคุณ ภาพ หรือ
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ปี 2553

วท. 2.8-2(3) เกณฑ์การพิจารณาเลือนขัน
เ งิน เ ดือ นข อง คณ า จ า รย์ส า ขา วิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

