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ชนิดของ

ตวับง่ชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมา

ณ

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ เจ้าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล

 สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม O P รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หวัหนา้ภาควิชาทกุภาค

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ

คุณชลรดา  สารทสมัย In process

 สกอ. 1.2  อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก I P 5.00

 สกอ. 1.3  อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ I P 2.53

 สกอ. 1.4  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า I P รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ คุณสัญญา  พาลุน

คุณปราณี  ประสงค์

In process

 สกอ. 1.5  การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี P P 3.00

 สกอ. 1.6  กจิกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี P P 3.00

2. การวิจัย  สกอ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ P P 4

 สกอ. 2.2  เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ I P 2.00

 สกอ.  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย O P P 4.07

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

หวัหนา้ภาคฟสิิกส์

หวัหนา้ภาคชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารยม์ณีกานต์  น  าสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ลัยกร นติยพฒัน์

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ฉลิมวัฒน ์วงศ์วาณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารยสุ์รศักด์ิ ละลอกน  า

อาจารยว์ิศรุตตา  อตัถากร

อาจารยสุ์กญัญา  อนิทรภกัด์ิ

คุณนพวรรณ  หงษท์อง

คุณปราณี  ประสงค์

1. การผลิตบณัฑิต

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ คุณวัลยลิ์กา สวัสด์ินฤเดช

คุณพมิพป์ระภา บญุใช้

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนสิิต

หวัหนา้ภาคคณิตศาสตร์

อาจารยสุ์กญัญา หะยสีาและ 

อาจารยสุ์กญัญา อนิทรภกัด์ิ

คุณกลุจิรา  รักษาศิล

คะแนนประเมิน

ตนเองรอบ 6 เดอืน

                                                                                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ 

                                                                                                     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2558

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับง่ชี้ การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

องคป์ระกอบการประกันคณุภาพคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่/ตัวบง่ชี ้(ผูรั้บผดิชอบ)



2

ชนิดของ

ตวับง่ชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมา

ณ

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ เจ้าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล

1. การผลิตบณัฑิต

คะแนนประเมิน

ตนเองรอบ 6 เดอืน

                                                                                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ 

                                                                                                     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2558

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับง่ชี้ การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

3. การบริการวิชาการ  สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแกสั่งคม P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หวัหนา้ภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารยสุ์รศักด์ิ ละลอกน  า

ผู้ช่วยศาสตราจารยสุ์พจน ์มุศิริ

อาจารยธ์นวรรณ  เตชางกรู

อาจารยว์ันชาติ สุมโนจิตราภรณ์

อาจารยอ์มรมาศ  กรีติสิน

คุณส าเนยีง วงษง์าม

3

4. การท านบุ ารุงศิลปะ
    และวัฒนธรรม สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม P P รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนสิิต

หวัหนา้ภาคคหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ลัยกร  นติยพฒัน์

อาจารยพ์รเพญ็  มรกตจินดา

คุณกลุจิรา  รักษาศิล

3

5. การบริหารจัดการ  สกอ.5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ กลุ่ม

สถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ

P P P 4

สกอ. 5.1 (ข้อ 1)  พฒันาแผนกลยทุธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเชือ่มโยงกบั

วิสัยทศัน ์ของคณะและสอดคล้องกบัวิสัยทศันข์องคณะ สถาบนั รวมทั งสอดคล้อง

กบักลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะล าพฒันาไปสู่กลยทุธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏบติัการประจ าปตีามกรอบเวลา เพื่อใหบ้รรลุผลตามตัวบง่ชี และเปา้หมาย

ของแผนกลยทุธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบนั เพื่อพจิารณาอนมุัติ

P P คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

หวัหนา้ภาคเคมี

คุณสัญญา พาลุน

คุณปราณี ประสงค์

สกอ. 5.1 (ข้อ 2)  ด าเนนิการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยทนุทนุ 

ต่อหนว่ยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บคุลากร 

การจัดการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือ่งเพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในสการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

P P รองคณบดีฝ่ายวางแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณศุภณัฏฐ์ ภกัตรา

คุณจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์

คุณยภุาวดี โคษา

คุณสัญญา พาลุน

องคป์ระกอบการประกันคณุภาพคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่/ตัวบง่ชี ้(ผูรั้บผดิชอบ)
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ชนิดของ

ตวับง่ชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมา

ณ

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ เจ้าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล

1. การผลิตบณัฑิต

คะแนนประเมิน

ตนเองรอบ 6 เดอืน

                                                                                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ 

                                                                                                     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2558

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับง่ชี้ การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

สกอ.5.1 (ข้อ 3)  ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เปน็ผลจากการวิเคราะห์

และระบปุจัจัยเส่ียงที่เกดิจากปจัจัยภายนอกหรือปจัจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนนิงานตามพนัธกจิของคณะและใหร้ะดับความเส่ียงลดลงจากเดิม

P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ คุณพลิาสลักษณ์ ลือเลิศ

คุณชลรดา สารทสมัย

สกอ.5.1 (ข้อ 4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั ง 10 ประการที่

อธิบายการด าเนนิงานอยา่งชัดเจน

P P คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการประจ าคณะฯ

คุณส าเนยีง วงษง์าม

สกอ.5.1 (ข้อ 5)  ค้นหาแนวปฏบิติัที่ดีจากความรู้ทั งที่มีอยูใ่นตัวบคุคล ทกัษะของผู้

มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อืน่ ๆ ตามประเด็นความรู้อยา่งนอ้ยครอบคลุม

พนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย จัดเกบ็อยา่งเปน็ระบบ โดยเผยแพร่

ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษรและน ามาปรับใช้ในการปฏบิติังานจริง

P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

คุณเกยีรติศักด์ิ ภตูะมี

สกอ.5.1 (ข้อ 6)   ก ากบัติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและ

แผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ

P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณวัลยลิ์กา สวัสด์ินฤเดช

คุณพมิพป์ระภา บญุใช้

สกอ.5.1 (ข้อ 7) ด าเนนิงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ

กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกจิและพฒันาการของคณะที่ได้ปรับใหก้าร

ด าเนนิงานด้านการประกนัคุณภาพเปน็ส่วนหนึง่ของการบริหารงานคณะตามปกติที่

ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ คุณชลรดา สารทสมัย

สกอ. 5.2 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตร P P รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ

การศึกษา

อ.สุจิตรา ศรีสังข์, ผศ.มณีกานต์ น  าสอาด

คุณชลรดา สารทสมัย, คุณยภุาวดี โคษา,

คุณวนดิา ยงัมี

3

องคป์ระกอบการประกันคณุภาพคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่/ตัวบง่ชี ้(ผูรั้บผดิชอบ)



4

ชนิดของ

ตวับง่ชี้ การศึกษา ปฏทิิน งบประมา

ณ

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ เจ้าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล

1. การผลิตบณัฑิต

คะแนนประเมิน

ตนเองรอบ 6 เดอืน

                                                                                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ 

                                                                                                     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2558

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับง่ชี้ การคิดรอบปี รูปแบบการประกันระดบัคณะ

มศว.5.1  การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) P P รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

คุณเกยีรติศักด์ิ ภตูะมี

4

มศว.5.2  การด าเนนิการตามมาตรการรักษส่ิ์งแวดล้อมและประหยดัพลังาน P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณนรงค์ วงษง์าม

คุณธรรมนญู เหลาคม

ประธานสโมสรนสิิตคณะวิทยาศาสตร์

3

องคป์ระกอบการประกันคณุภาพคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่/ตัวบง่ชี ้(ผูรั้บผดิชอบ)


