ตารางมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ประกอบด้วย
องค์ประกอบ
การประกันคุณภาพระดับคณะ

เกณฑ์การพิจารณา

การคิดรอบปี

เป้าหมาย

ระดับคณะ
ผู้กากับดูแลหลัก
ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บ
หลักฐาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ระดับมหาวิทยาลัย

1. การผลิตบัณฑิต
1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

ปการศึกษา 2559

คะแนน 3.10

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คุณวรงค์ ชื่นครุฑ

กองบริการการศึกษา

1.2

อาจารยประจําคณะที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญา
เอก

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40

ปการศึกษา 2559

ร้อยละ 30

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ
คุณโยษิตา ดีไพร

กองบริหารงานบุคคล

1.3

อาจารย์ประจําคณะที่ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการ

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํ รงตํา ปการศึกษา 2559
แหนงทางวิชาการ
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60

ร้อยละ 25

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ
คุณโยษิตา ดีไพร

กองบริหารงานบุคคล (หลัก)
กองบริการการศึกษา (ร่วม)

1.4

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารยประจํา

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท ปการศึกษา 2559
าตอจํานวนอาจารยประจํา

≤ ร้อยละ 10

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คุณวรงค์ ชื่นครุฑ
คุณศุภกิจ ขจรกิตตมศักดิ์

กองบริการการศึกษา (หลัก)
กองนโยบายและแผน (ร่วม)

1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์

กองพัฒนานักศึกษา

1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

คุณทิฆัมพร อิสริยอนันต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. การวิจยั
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค์
2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค์

คะแนนเต็ม 5 =
กลุ่มวิทย์ฯ 60,000 บาท

ปีงบประมาณ 2559

คะแนน 5.00

2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย

คะแนนเต็ม 5 =
กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 30.00

ปีปฏิทนิ 2559

คะแนน 5.00

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 6 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

คุณทิฆัมพร อิสริยอนันต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 6 ข้อ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

1

ตารางมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ประกอบด้วย
องค์ประกอบ
การประกันคุณภาพระดับคณะ

เกณฑ์การพิจารณา

การคิดรอบปี

เป้าหมาย

ระดับคณะ
ผู้กากับดูแลหลัก
ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บ
หลักฐาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ระดับมหาวิทยาลัย

5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
เกณฑ์ข้อที่ 1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 7 ข้อ

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คุณศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์
คุณสุมติ รา พรหมขุนทอง

กองนโยบายและแผน

เกณฑ์ข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยง

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คุณรดาศา โพธิ์จาด

กองนโยบายและแผน

เกณฑ์ข้อที่ 4 การบริหารงานด้วย
หลักธรรมภิบาล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณยุวดี นิตธุ ร

กองกลาง

เกณฑ์ข้อที่ 5 การดําเนินงานการจัดการ
ความรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณวรงค์ ชื่นครุฑ
คุณสุมติ รา พรหมขุนทอง

กองนโยบายและแผน

เกณฑ์ข้อที่ 6 การบริหารทรัพยากร
บุคคลและการพัฒนาบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คุณสุริยาภา โสภณวสุ
คุณอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ
คุณโยษิตา ดีไพร

กองบริหารงานบุคคล

เกณฑ์ข้อที่ 7 การดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คุณรดาศา โพธิ์จาด

กองนโยบายและแผน

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คุณรดาศา โพธิ์จาด

กองบริการการศึกษา

เกณฑ์ข้อที่ 2 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
หลักสูตร

5.2

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ขอ

ปการศึกษา 2559

ระดับ 6 ข้อ

รวมตัวบ่งชี้ จานวน 13 ตัวบ่งชี้

2

