
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2559 ระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ประกอบด้วย

1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสตูรโดยรวม คาเฉลี่ยของระดบัคณุภาพของทกุ 

หลกัสตูรที่คณะรับผิดชอบ

ปการศกึษา 2559 คะแนน 3.10 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณุวรงค ์ชื่นครุฑ กองบริการการศกึษา

1.2 อาจารยประจําคณะที่มคีณุวุฒปิริญญา

เอก

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ม ี

คณุวุฒปิริญญาเอก

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40

ปการศกึษา 2559 ร้อยละ 30 รองคณบดฝ่ีายบริหาร คณุอทิธเิชษฐ์  กาฬสวุรรณ

คณุโยษติา  ดไีพร

กองบริหารงานบคุคล

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดาํรงตาํแหนง่ทาง

วชิาการ

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตาํ

แหนงทางวชิาการ

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60

ปการศกึษา 2559 ร้อยละ 25 รองคณบดฝ่ีายบริหาร คณุอทิธเิชษฐ์  กาฬสวุรรณ

คณุโยษติา  ดไีพร

กองบริหารงานบคุคล (หลกั)

กองบริการการศกึษา (ร่วม)

1.4 จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ตอ่

จํานวนอาจารยประจํา

สดัสวนจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลา เทยีบเท

าตอจํานวนอาจารยประจํา

ปการศกึษา 2559 ≤ ร้อยละ 10 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณุวรงค ์ชื่นครุฑ

คณุศภุกจิ  ขจรกติตมศกัดิ์

กองบริการการศกึษา (หลกั)

กองนโยบายและแผน (ร่วม)

1.5 การบริการนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 6 ขอ้

1.6 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 6 ขอ้

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวจิัยหรืองานสรางสรรค์

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 6 ขอ้

2.2 เงนิสนบัสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรค์ คะแนนเตม็ 5 = 

กลุ่มวทิย์ฯ 60,000 บาท

ปงีบประมาณ 2559 คะแนน 5.00

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจํา

และนกัวจิัย

คะแนนเตม็ 5 = 

กลุ่มวทิย์ฯ ร้อยละ 30.00

ปปีฏทินิ 2559 คะแนน 5.00

3.1 การบริการวชิาการแกสงัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 6 ขอ้ รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

คณุทฆิัมพร อสิริยอนนัต์ สถาบนัวจิัยและพัฒนา

4.1 ระบบและกลไกการทาํนบุาํรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 6 ขอ้ รองคณบดี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

คณุทศันยีา มเีปี่ยมสมบรูณ์ สํานกัศลิปะและวัฒนธรรม

1. การผลิตบัณฑิต

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์การพจิารณา ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บ

หลักฐาน

รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา คณุทศันยีา มเีปี่ยมสมบรูณ์

คณุทฆิัมพร อสิริยอนนัต์ สถาบนัวจิัยและพัฒนา

การคดิรอบปี
องค์ประกอบ

การประกันคุณภาพระดับคณะ
ผู้ก ากับดูแลหลัก

หนว่ยงานเจ้าภาพหลัก

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับคณะ

ตารางมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมาย

2. การวิจยั

3. การบรกิารวิชาการ

รองคณบดฝ่ีายวจิัย

และบริการวชิาการ

กองพัฒนานกัศกึษา
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ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2559 ระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ประกอบด้วย

เกณฑ์การพจิารณา ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บ

หลักฐาน

การคดิรอบปี
องค์ประกอบ

การประกันคุณภาพระดับคณะ
ผู้ก ากับดูแลหลัก

หนว่ยงานเจ้าภาพหลัก

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับคณะ

ตารางมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมาย

เกณฑข์อ้ที่ 1 แผนกลยุทธท์างการเงนิ

และแผนปฏบิตักิารประจําปี

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 7 ขอ้

เกณฑข์อ้ที่ 2 ตน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติของ

หลกัสตูร

เกณฑข์อ้ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

คณุรดาศา โพธิ์จาด กองนโยบายและแผน

เกณฑข์อ้ที่ 4 การบริหารงานดว้ย

หลกัธรรมภบิาล

รองคณบดฝ่ีายบริหาร คณุยุวด ี นติธุร กองกลาง

เกณฑข์อ้ที่ 5 การดําเนนิงานการจัดการ

ความรู้

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

คณุวรงค ์ชื่นครุฑ

คณุสมุติรา  พรหมขุนทอง

กองนโยบายและแผน

เกณฑข์อ้ที่ 6 การบริหารทรัพยากร

บคุคลและการพัฒนาบคุลากร

รองคณบดฝ่ีายบริหาร คณุสริุยาภา โสภณวสุ

คณุอทิธเิชษฐ์ กาฬสวุรรณ

คณุโยษติา  ดไีพร

กองบริหารงานบคุคล

เกณฑข์อ้ที่ 7 การดําเนนิงานดา้นการ

ประกนัคณุภาพภายใน

รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

คณุรดาศา โพธิ์จาด กองนโยบายและแผน

5.2 ระบบกาํกบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ ปการศกึษา 2559 ระดบั 6 ขอ้ รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

คณุรดาศา โพธิ์จาด กองบริการการศกึษา

รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

คณุศภุกจิ ขจรกติตมิศกัดิ์

คณุสมุติรา  พรหมขุนทอง

กองนโยบายและแผน

การบริหารของคณะเพือ่การกาํกบัตดิตามผลลพัธตามพันธกจิ กลุมสถาบนั และเอกลกัษณของคณะ5.1

5. การบรหิารจดัการ

รวมตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้
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