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อ.สมใจ

อ.สรัญญา

อ.แก้วจิต

อ.นิระมล

อ.แก้วจิต

อ.กล้วยไม้

อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต

อ.พิริยากร
อ.นิระมล/อ.ปราณี
อ.วิทยา/อ.ปราณี
อ.นิระมล/อ.รุ่งทิพย์

อ.แก้วจิต

อ.วิทยา/อ.ปราณี

อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต

อ.สายสุดา
อ.สายสุดา
อ.กล้วยไม้/งาน
บริหารหลักสูตร

อ.สมใจ
อ.วิไลวรรณ

อ.สุจินดา
อ.จรี

อ.วิไลวรรณ

อ.จุรี

อ.ธรณิศ

คุณจริยา/อ.ธรณิศ

อ.ศุภวดี

อ.ทรงสุดา

อ.สมใจ
อ.สมใจ
อ.ธรณิศ

อ.ดวงชีวัน
อ.ดวงชีวัน
อ.ธรณิศ

ตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนด โดย สกอ. (ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ)
๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๒ การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๑.๑.ระบบการรับนักศึกษา
๓.๑.๒ ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๒.๑.ระบบการควบคุมการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
๓.๓.๑ การคงอยู่ของนักศึกษา
๓.๓.๒ อัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
๔. อาจารย์
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์(อาจารย์ประจําหลักสูตร)
๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๔.๓.๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
๔.๓.๒ ควาพึงพอใจของอาจารย์
๔.๓.๓ ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๑ ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

อ.สมใจ

อ.สมใจ/อ.รุ่งทิพย์

๕.๑.๒ ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

อ.สมใจ

อ.รุ่งทิพย์/
อ.พลอยลดา

๕.๒.๑ ระบบการกําหนดผู้สอน การกํากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔
๕.๒.๒ การกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ
มคอ.๔
๕.๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
๕.๓.๑ ระบบการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อ.สมใจ

อ.สรัญญา

อ.สมใจ

อ.สรัญญา

อ.สมใจ

อ.ดวงชีวัน

อ.แก้วจิต

อ.พลอยลดา/อ.พิริยา
กร
อ.พลอยลดา/อ.พิริยา
กร
อ.สรัญญา/
อ.พลอยลดา/
อ.จรรยา
อ.รุ่งทิพย์

๕.๓.๒ ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
๕.๓.๓ ระบบการกํากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6 และ มคอ.7)
๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อ.แก้วจิต
อ.สมใจ/อ.
ธรณิศ/
อ.แก้วจิต
อ.สมใจ

อ.ธรณิศ

อ.รัชนี/คุณกรินทร์/
คุณลัดดา/คุณ
อานุภาพ/คุณเพชร/
คุณศักดิ์ชัยพัฒนา/คุณ
เพียงใจ

อ.ธรณิศ
อ.ธรณิศ
อ.ธรณิศ
อ.แก้วจิต

อ.ธรณิศ
คุณจริยา/อ.ธรณิศ
คุณจริยา/อ.ธรณิศ
อ.นิระมล

ระดับวิทยาลัย
๑ การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
๑.๒ อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
๑.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับคณะและ
สถาบัน

ตัวชี้วัด
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๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี /ระดับคณะและสถาบัน

อ.แก้วจิต

อ.วิทยา

อ.ศุภวดี

อ.ทรงสุดา

อ.ศุภวดี
อ.ศุภวดี

อ.สุธิดา อินทรเพชร

อ.ศุภวดี

อ.ศิราณี/อ.กิตติภูมิ/
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา
สิงห์ศิริเจริญกุล

อ.ศุภวดี

อ.ศิราณี/อ.กิตติภูม/ิ
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา
สิงห์ศิริเจริญกุล

อ.แก้วจิต

อ.สายใจ/อ.สุวารี

๒ การวิจัย
๒๑. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
๓ การบริการวิชาการ
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม /คณะ
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม /สถาบัน

๔ การการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม /
ระดับคณะและสถาบัน
๕ การบริหารจัดการ
๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

อ.ปิยนุช

อ.วิไลวรรณ, อ.สุพิศตรา/คุณดาราพร
อ.ธรณิศ /อ.ศรีสุดา/อ.พัฒนี/
อ.ปวินตรา/อ.สุรัสวดี/
คุณธนพล

อ.ธรณิศ

อ.จรรยา

อ.แก้วจิต

อ.พิริยากร

อ.ศุภวดี

อ.ศิราณี/อ.กิตติภูม/ิ
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา
สิงห์ศิริเจริญกุล

ตัวบ่งชี้ สบช.
มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ ๗๕)
การประเมินประสิทธิผล(ร้อยละ ๖๕)
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง
และภารกิจหลักของหน่วยงาน
๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
หรืองานประจําตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)
๑) ระดับความสําเร็จการดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๒) ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพรองรับ Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแล
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๓) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล HROPS
เพื่อการบริหารงานบุคคล
๔) ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย/

อ.วิไลวรรณ

อ.จุรี/คุณจริยา/
คุณเพชรรัตน์
อ.ปิยนุช

อ.ศุภวดี

นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
นําไปใช้ประโยชน์
๕) ระดับความสําเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การประเมินคุณภาพ(ร้อยละ ๑๐)

๒. ระดับความสําเร็จของการนําผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไปใช้ ในการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ.ธรณิศ

อ.รัชนี/คุณอานุภาพ/
คุณเพชร

อ.สมใจ

อ.สมใจ

มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ ๒๕)
การประเมินประสิทธิภาพ(ร้อยละ ๑๓)
๓. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานอ.วิไลวรรณ
๔. ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่
อ.วิไลวรรณ
ระดับบุคคลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้น
เงินเดือน
การพัฒนาองค์การ(ร้อยละ ๑๒)
๕. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
อ.วิไลวรรณ
งบประมาณของหน่วยงาน
๖. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
อ.วิไลวรรณ

คุณจตุพร
อ.จุรี/อ.ธรณิศ

คุณจตุพร
อ.จุรี/คุณจริยา/
คุณอรวรรณ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา(สมศ)
๕ ่ ด้๑านผลสั
๑๑มฤทธิ
องค์ป์ในการบริ
ระกอบ หารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้ทัา้งนที
ของประเทศ
องค์
ประกอบที่ ๑.๑ บริบทของสถานศึกษา (Organization
อ.วิไลวรรณ
อ.สุพิศตรา/
Context) ที่ตอบสนองต่อ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
อ.ปวินตรา
องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานด้านการ
บริหารสถานศึกษา
ด้านที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท

อ.วิไลวรรณ

อ.วิไลวรรณ

อ.แก้วจิต
-

อ.นิระมล
-

ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก
ด้านที่ ๓ คุณภาพงานวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม

ด้านที่ ๔ ผลของการบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ ๔.๑ ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ
(Public Service)
องค์ประกอบที่ ๔.๒ ผลของบริการวิชาการแบบเฉพาะ
(Specific Service)
ด้านที่ ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของ
สถานศึกษา

ผู้กากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

-

-

อ.ศุภวดี
อ.ศุภวดี

อ.ทรงสุดา
อ.สุธิดา/อ.ปิยนุช

อ.ศุภวดี

อ.ศิราณี/อ.กิตติภูม/ิ
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา
สิงห์ศิริเจริญกุล
อ.ศิราณี/อ.กิตติภูม/ิ
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา
สิงห์ศิริเจริญกุล

อ.ศุภวดี

อ.ธรณิศ

อ.จรรยา

อ.สมใจ

อ.สมใจ

