
ชนิดของ

ตวับ่งชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมาณ ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รวบรวมขอ้มูล

 สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม O P รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาทุกภาค

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ

อ.สุจิตรา ศรีสังข์
กรรมการวิชาการ (อ.สุนันท์ ชัยนะกลุ,         

อ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ )
คุณยภุาวดี โคษา, คุณวนิดา ยงัมี

 สกอ. 1.2  อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก I P

 สกอ. 1.3  อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ I P

 สกอ. 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า I P รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ คุณสัญญา  พาลุน
คุณปราณี  ประสงค์

 สกอ. 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี P P

 สกอ. 1.6  กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี P P

 สกอ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ P P

 สกอ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ I P

 สกอ.  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย O P P

3. การบริการวิชาการ  สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแกสั่งคม P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิทย-์ทั่วไป

อ.วลัยกร นิตยพัฒน์
อ.สุกญัญา หะยสีาและ
อ.บงกช พิชัยก าจรวุฒิ
อ.โชคชัย  พุทธรักษา
คุณส าเนียง วงษ์งาม

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม P P รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
หัวหน้าภาคคหกรรม

กรรมการนิสิต(อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา, 
อ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย ์สิรินิลกลุ)

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

สกอ. 5.1 (ข้อ 1)  พัฒนาแผนกลยทุธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกบั
วิสัยทัศน์ ของคณะและสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกบักลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะล าพัฒนาไปสู่กลยทุธ์ทางการเงิน และแผนปฏบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา เพือ่ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบัน เพือ่พิจารณาอนุมัติ (งบประมาณ 2558)  (เดิม มศว. 5.2)

P P คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

หัวหน้าภาคเคมี

คุณสัญญา พาลุน
คุณปราณี ประสงค์

5. การบริหารจัดการ

2. การวิจัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ
หัวหน้าภาคฟิสิกส์

หัวหน้าภาคชีววิทยา

อ.สุกญัญา อนิทรภักด์ิ
อ.มณีกานต์ น้ าสะอาด
อ.วลัยกร นิตยพัฒน์

อ.วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

                                                                                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

                                                                                                     คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีการศึกษา 2557

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับ่งชี้
การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

1. การผลิตบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์

คุณชลรดา สารทสมัย
คุณกลุจิรา รักษาศิล

อ.พรเพ็ญ มรกตจินดา

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ คุณวัลยลิ์กา สวัสด์ินฤเดช
คุณพิมพ์ประภา บุญใช้
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ชนิดของ

ตวับ่งชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมาณ ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รวบรวมขอ้มูล
องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับ่งชี้

การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

สกอ. 5.1 (ข้อ 2)  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยทุนทุน ต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพือ่พัฒนานักศึกษา อาจารย ์บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอยา่งต่อเนื่องเพือ่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในสการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขง่ขนั  (เดิม มศว. 5.3)

P P รองคณบดีฝ่ายวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะ

คุณชัญญาภัค แผ่นค า
คุณจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์

คุณยภุาวดี โคษา
คุณสัญญา พาลุน

มศว. 5.4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (รายงานใน
ระดับสถาบัน)

O P รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการคณะ

คุณชัญญาภัค แผ่นค า
คุณจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์

คุณกมลทิพย ์สงแจ้ง
คุณพนิดา เต๋ากระโทก

มศว. 5.5  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากงบประมาณแผ่นดิน (รายงาน
ในระดับสถาบัน)

O P รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการคณะ

คุณชัญญาภัค แผ่นค า
คุณจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์

คุณกมลทิพย ์สงแจ้ง
คุณพนิดา เต๋ากระโทก

สกอ.5.1 (ข้อ 3)  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเส่ียงที่เกดิจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม (งบประมาณ 2558)
 (เดิม มศว. 5.6)

P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ
เลขานุการคณะ

คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
คุณชลรดา สารทสมัย
คุณกลุจิรา รักษาศิล

สกอ.5.1 (ข้อ 4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอยา่งชัดเจน (เดิม มศว.5.7)

P P คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการประจ าคณะฯ

เลขานุการคณะ

สกอ.5.1 (ข้อ 5)  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อยา่งน้อยครอบคลุมพันธกจิ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเกบ็อยา่งเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  (เดิม มศว.5.8)

P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดี (อาจารยส์มบูรณ์

อ.วุฒิพงษ์  ทองใบ
คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

คุณเกยีรติศักด์ิ ภูตะมี

สกอ.5.1 (ข้อ 6)   ก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (เดิม มศว.5.9)

P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดี (อาจารยส์มบูรณ์

คุณวัลยลิ์กา สวัสด์ินฤเดช
คุณพิมพ์ประภา บุญใช้

สกอ.5.1 (ข้อ 7) ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  (เดิม 
มศว 5.12)

P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ คุณชลรดา สารทสมัย
คุณกลุจิรา รักษาศิล

5. การบริหารจัดการ
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ชนิดของ

ตวับ่งชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมาณ ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รวบรวมขอ้มูล
องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับ่งชี้

การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

สกอ. 5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตร (เดิม สกอ. 5.1) P P รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี (อาจารยส์มบูรณ์)
รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ

อ.สุจิตรา ศรีสังข์
กรรมการวิชาการ (อ.สุนันท์ ชัยนะกลุ,     

อ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์)
คุณยภุาวดี โคษา, 

คุณวนิดา ยงัม,ี           
คุณชลรดา สารทสมัย

มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) (เดิม มศว.5.10) P P ผู้ช่วยคณบดี (อาจารยว์ันชาติ) คุณพิลาสลักษณ์  ลือเลิศ

มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลังาน (เดิม มศว.
5.11)

P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยคณบดี (อาจารยว์ันชาติ)

อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช
คุณนรงค์ วงษ์งาม, 
คุณธรรนูญ เหลาคม

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

5. การบริหารจัดการ
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