สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ งานสถาป ต ยกรรม รั บ การตรวจประเมิ น
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรภวิษย บุญศรี
เมือง รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ไดรับมอบหมายจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
พลัง วงษธนสุภรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวตอนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิ น พรอมดว ยคณาจารย ประจําหลัก สูตร ซึ่งได รับเกียรติจ าก ผูชวยศาสตราจารย
สมชาย สุ พิ สาร จากมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวั น ออก วิ ทยาเขตอุเ ทนถวาย เป น
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ อาจารยนฤมล แสนเสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธั ญ บุ รี และว า ที่ ร อ ยตรี ศรั ท ธา สิ น สาธิ ต สุ กุ ล จากมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ดังกลาว ณ หองประชุมพิสมัยพิมลสัตย อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรไดมีผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพในการจัด
การศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของ
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Department of Technology Computer Application in Architecture
Received the Internal Quality Assurance in Curriculum Level of the Academic Year
2019
On July 3 1 , 2 0 2 0 , the Department of Technology Computer Application in
Architecture, the Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat
University, received the internal quality assurance in curriculum level of the
academic year 2019. In this event, Assistant Professor Dr. Pornpawit Boonsrimuang,
the Vice Dean for Planning and Quality Assurance, was assigned by Assistant
Professor Dr. Palang Wongtanasuporn, the Dean of the Faculty of Industrial
Technology, to preside to give a welcoming speech to committees as well as
teachers of the curriculum. In addition, this event was honored by Assistant
Professor Somchai Supisan from Rajamangala University of Technology Tawan-ok,
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Uthenthawai Campus, to be a head of internal quality assurance committees, as
well as Ms. Narumon Sansena from Rajamangala University of Technology
Thanyaburi and Acting Second Lieutenant Sattha Sinsathitsukul from Rajamangala
University of Technology Rattanakosin to be a committee of the internal quality
assurance in curriculum level at Pissamai Phimonsat Meeting Room, Building 4 3 ,
Faculty of industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University.
This internal quality assurance aimed to promote curriculum to have a
quality performance in education management which entails continuous
development, confidence in standard and quality of the graduates of the Faculty
of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University.
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