
ระดับหลักสูตร
๑. การก ากับมาตรฐาน
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนด โดย สกอ. (ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ)

อ.สมใจ อ.สรัญญา

๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อ.แก้วจิต อ.นิระมล

๒.๒ การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา อ.แก้วจิต อ.กล้วยไม้
๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๑.๑.ระบบการรับนักศึกษา อ.แก้วจิต อ.พิริยากร
๓.๑.๒ ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อ.แก้วจิต อ.นิระมล/อ.ปราณี
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อ.แก้วจิต อ.วิทยา/อ.ปราณี
๓.๒.๑.ระบบการควบคุมการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา

อ.แก้วจิต อ.นิระมล/อ.รุ่งทิพย์

๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

อ.แก้วจิต อ.วิทยา/อ.ปราณี

๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา
๓.๓.๑ การคงอยู่ของนักศึกษา อ.แก้วจิต อ.สายสุดา
๓.๓.๒ อัตราการสําเร็จการศึกษา อ.แก้วจิต อ.สายสุดา
๓.๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน อ.แก้วจิต อ.กล้วยไม้/งาน

บริหารหลักสูตร
๔. อาจารย์
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร อ.สมใจ อ.สุจินดา
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์(อาจารย์ประจําหลักสูตร) อ.วิไลวรรณ อ.จรี

๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อ.วิไลวรรณ อ.จุรี
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

อ.ธรณิศ คุณจริยา/อ.ธรณิศ

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อ.ศุภวดี อ.ทรงสุดา
๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย์
๔.๓.๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ อ.สมใจ อ.ดวงชีวัน
๔.๓.๒ ควาพึงพอใจของอาจารย์ อ.สมใจ อ.ดวงชีวัน
๔.๓.๓ ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร อ.ธรณิศ อ.ธรณิศ

ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งช้ี สกอ.



ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน  และการประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๑ ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร อ.สมใจ อ.สมใจ/อ.รุ่งทิพย์

๕.๑.๒ ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ

อ.สมใจ    อ.รุ่งทิพย์/ 
     อ.พลอยลดา

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

๕.๒.๑ ระบบการกําหนดผู้สอน การกํากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔

อ.สมใจ อ.สรัญญา

๕.๒.๒ การกํากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ
 มคอ.๔

อ.สมใจ อ.สรัญญา

๕.๓.๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติในระดับ    
ปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และ  
 ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

อ.สมใจ อ.ดวงชีวัน

๕.๓ การประเมินผู้เรียน
๕.๓.๑ ระบบการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อ.แก้วจิต อ.พลอยลดา/อ.พิริยา

กร
๕.๓.๒ ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

อ.แก้วจิต อ.พลอยลดา/อ.พิริยา
กร

๕.๓.๓ ระบบการกํากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6 และ มคอ.7)

อ.สมใจ/อ.
ธรณิศ/

อ.แก้วจิต

อ.สรัญญา/
อ.พลอยลดา/

อ.จรรยา

๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อ.สมใจ อ.รุ่งทิพย์

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อ.ธรณิศ อ.รัชนี/คุณกรินทร์/

คุณลัดดา/คุณ
อานุภาพ/คุณเพชร/

คุณศักด์ิชัยพัฒนา/คุณ
เพียงใจ

ระดับวิทยาลัย
๑   การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อ.ธรณิศ อ.ธรณิศ
๑.๒ อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก อ.ธรณิศ คุณจริยา/อ.ธรณิศ
๑.๓ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อ.ธรณิศ คุณจริยา/อ.ธรณิศ
๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ระดับคณะและ
สถาบัน

อ.แก้วจิต อ.นิระมล



ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี /ระดับคณะและสถาบัน อ.แก้วจิต อ.วิทยา

๒ การวิจัย
๒๑. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

อ.ศุภวดี อ.ทรงสุดา

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อ.ศุภวดี อ.สุธิดา  อินทรเพชร

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย อ.ศุภวดี อ.ปิยนุช
๓  การบริการวิชาการ
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม /คณะ อ.ศุภวดี อ.ศิราณี/อ.กิตติภูมิ/

อ.นวลละออง/อ.สุธิดา 
สิงห์ศิริเจริญกุล

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม /สถาบัน อ.ศุภวดี อ.ศิราณี/อ.กิตติภูมิ/
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา

 สิงห์ศิริเจริญกุล

๔ การการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม /
ระดับคณะและสถาบัน

อ.แก้วจิต อ.สายใจ/อ.สุวารี

๕ การบริหารจัดการ
๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

อ.วิไลวรรณ,
 อ.ธรณิศ

 อ.สุพิศตรา/คุณดาราพร
/อ.ศรีสุดา/อ.พัฒนี/    
 อ.ปวินตรา/อ.สุรัสวดี/ 
 คุณธนพล

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  อ.ธรณิศ อ.จรรยา

มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ ๗๕)

๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวง
และภารกิจหลักของหน่วยงาน
๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
หรืองานประจําตามหน้าท่ีตามปกติ (Function Based)

๑) ระดับความสําเร็จการดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑

อ.แก้วจิต อ.พิริยากร

๒) ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพรองรับ Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 อ.ศุภวดี อ.ศิราณี/อ.กิตติภูมิ/
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา

 สิงห์ศิริเจริญกุล

ตัวบ่งช้ี สบช.

การประเมินประสิทธิผล(ร้อยละ ๖๕)



ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ

๓) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล HROPS 
เพ่ือการบริหารงานบุคคล

อ.วิไลวรรณ อ.จุรี/คุณจริยา/  
คุณเพชรรัตน์

๔) ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

นําไปใช้ประโยชน์
๕) ระดับความสําเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

อ.ธรณิศ อ.รัชนี/คุณอานุภาพ/
คุณเพชร

การประเมินคุณภาพ(ร้อยละ ๑๐)

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

อ.สมใจ อ.สมใจ

๓. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานอ.วิไลวรรณ คุณจตุพร
๔. ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัดของหน่วยงานสู่
ระดับบุคคลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิไปใช้ในการข้ึน
เงินเดือน

อ.วิไลวรรณ อ.จุรี/อ.ธรณิศ

๕. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี
งบประมาณของหน่วยงาน

อ.วิไลวรรณ คุณจตุพร

๖. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม อ.วิไลวรรณ อ.จุรี/คุณจริยา/  
คุณอรวรรณ

องค์ประกอบท่ี ๑.๑ บริบทของสถานศึกษา (Organization 
Context) ท่ีตอบสนองต่อ แผนยุทธศาสตร์ชาติ

อ.วิไลวรรณ       อ.สุพิศตรา/     
อ.ปวินตรา

องค์ประกอบท่ี ๑.๒ ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานด้านการ
บริหารสถานศึกษา

อ.วิไลวรรณ อ.วิไลวรรณ

องค์ประกอบท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี อ.แก้วจิต อ.นิระมล
องค์ประกอบท่ี ๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท - -

อ.ศุภวดี อ.ปิยนุช

มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ ๒๕)
การประเมินประสิทธิภาพ(ร้อยละ ๑๓)

การพัฒนาองค์การ(ร้อยละ ๑๒)

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา(สมศ)
ท้ัง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบด้านท่ี ๑ ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการตามพันธกิจท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

ด้านท่ี ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)



ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบท่ี ๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก - -

องค์ประกอบท่ี ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อ.ศุภวดี อ.ทรงสุดา
องค์ประกอบท่ี ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการ
พัฒนานวัตกรรม

อ.ศุภวดี อ.สุธิดา/อ.ปิยนุช

องค์ประกอบท่ี ๔.๑ ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ 
(Public Service)

อ.ศุภวดี อ.ศิราณี/อ.กิตติภูมิ/
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา

 สิงห์ศิริเจริญกุล

องค์ประกอบท่ี ๔.๒ ผลของบริการวิชาการแบบเฉพาะ 
(Specific Service)

อ.ศุภวดี อ.ศิราณี/อ.กิตติภูมิ/
อ.นวลละออง/อ.สุธิดา

 สิงห์ศิริเจริญกุล

องค์ประกอบท่ี ๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิระบบประกันคุณภาพภายใน อ.ธรณิศ อ.จรรยา

องค์ประกอบท่ี ๕.๒ ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรท้ังหมดของ
สถานศึกษา

อ.สมใจ อ.สมใจ

ด้านท่ี ๔ ผลของการบริการวิชาการ

ด้านท่ี ๕ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

ด้านท่ี ๓ คุณภาพงานวิจัย


