
ชนิดของ

ตวับ่งชี้ การศึกษา ปฏิทิน งบประมาณ ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รวบรวมข้อมูล

 สกอ. 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม O P รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาทุกภาค

รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพฯ

คุณชลรดา สารทสมัย

 สกอ. 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก I P

 สกอ. 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ I P

 สกอ. 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า I P รองคณบดฝ่ีายวางแผนฯ คุณสัญญา  พาลุน

คุณปราณี  ประสงค์

 สกอ. 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี P P

 สกอ. 1.6  กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี P P

 สกอ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ P P

 สกอ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ I P

 สกอ.  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั O P P

3. การบริการวิชาการ  สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแกสั่งคม P P รองคณบดฝ่ีายบรหิาร

หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์อมรมาศ  กรีติสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ มุศิริ

อาจารย์ธนวรรณ เตชางกรู

อาจารย์วันชาติ  สุมโนจติราภรณ์

คุณส าเนียง  วงษ์งาม

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

 สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม P P รองคณบดฝ่ีายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หัวหน้าภาคคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร  นิตยพัฒน์

อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจนิดา

คุณธรรมนูญ เหลาคม

คุณกลุจริา รักษาศิล

สกอ. 5.1 (ข้อ 1)  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชือ่มโยงกบัวิสัยทัศน์ ของ

คณะและสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกบักลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของคณะล าพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้

บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

P P คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดฝ่ีายวางแผนฯ

หัวหน้าภาคเคมี

คุณสัญญา พาลุน

คุณปราณี ประสงค์

สกอ. 5.1 (ข้อ 2)  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยทุนทุน ต่อหน่วยในแต่

ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จา่ย เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจดัการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนือ่งเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในสการผลิต

บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

P P รองคณบดฝ่ีายวางแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณศุภณัฏฐ์ ภักตรา

คุณจรีวรรณ ทศสิริวัฒน์

คุณยุภาวดี โคษา

คุณสัญญา พาลุน

สกอ.5.1 (ข้อ 3)  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจยั

เส่ียงที่เกดิจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิ

ของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม

P P รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพฯ คุณพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ

คุณชลรดา สารทสมัย

สกอ.5.1 (ข้อ 4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน
P P คณบดคีณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการประจ าคณะฯ
คุณส าเนียง วงษ์งาม

สกอ.5.1 (ข้อ 5)  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจยั จดัเกบ็อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้

ในการปฏิบัติงานจริง

P P รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพฯ

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั

คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

คุณเกยีรติศักด์ิ ภูตะมี

สกอ.5.1 (ข้อ 6)   ก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน
P P รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คุณวัลย์ลิกา สวัสด์ินฤเดช

คุณพิมพ์ประภา บุญใช้

สกอ.5.1 (ข้อ 7) ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ

ประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

P P รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพฯ คุณชลรดา สารทสมัย

สกอ. 5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตร P P รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้ าสอาด

อาจารย์สุจติรา ศรีสังข์

คุณยุภาวดี โคษา

คุณวนิดา ยังมี    

คุณชลรดา สารทสมัย

มศว 5.1 การบริหารจดัการแบบลีน (Lean Management) P P ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายส่งเสรมิศักยภาพวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพฯ

คุณมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

คุณเกยีรติศักด์ิ ภูตะมี

มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน P P รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คุณนรงค์ วงษ์งาม

คุณธรรมนูญ เหลาคม

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

5. การบริหารจดัการ

2. การวิจยั รองคณบดฝ่ีายวางแผนฯ

หัวหน้าภาคฟิสิกส์

หัวหน้าภาคชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์  น้ าสอาด

อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร

อาจารย์สุกญัญา อินทรภักด์ิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ ละลอกน้ า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร  นิตยพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิช

คุณนพวรรณ หงษ์ทอง

คุณปราณี ประสงค์

                                                                                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

                                                                                                     คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2558

องค์ประกอบการประกันคุณภาพคณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่า/ตวับ่งชี้ การคิดรอบปี รปูแบบการประกันระดบัคณะ

1. การผลิตบัณฑิต

รองคณบดฝ่ีายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์

อาจารย์สุกญัญา หะยีสาและ

อาจารย์สุกญัญา อินทรภักด์ิ

คุณธรรมนูญ เหลาคม

คุณกลุจริา รักษาศิล

รองคณบดฝ่ีายประกันคุณภาพฯ คุณวัลย์ลิกา สวัสด์ินฤเดช

คุณพิมพ์ประภา บุญใช้
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