
๑ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 รายการตัวบ่งชี้คุณภาพ สกอ./สมศ./สบช.และสภาการพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารตัวบ่งช้ีและด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ปีการศึกษา 2556 

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่  ๑  ป รั ช ญ า  ป ณิ ธ า น 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

     

๑. ๑.๑   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ ๑.๑) ๘ ข้อ  ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารองค์กร (ท่ัวไป)  
เกณฑ์ข้อ ๒ 

อ. หทัยรัตน์ รองทุกกลุ่มงาน รองยุทธ์ฯ 

๒. ๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
(สมศ ๑๖.๑) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

 อ. ดลฤดี/  
 

อ. พัชรบูรณ์ 
อ.ผู้รับผิดชอบ
วิชาเป้าหมาย 

รอง กิจการฯ 
รอง วิชาการ ฯ 

๓. ๑.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ 
๑๖.๒) 

> ๓.๕๑  อ. สมศรี สัจสกุลรัตน์ อ.พิกุล รอง วิชาการ ฯ 

๔. ๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ 
๑๗) 

๕ ข้อ 
๕ คะแนน 

 อ. ดร.พิมพิมล /  
อ. สิริสุดา 

หัวหน้า 
งานการสอน 

รอง วิชาการ ฯ 
รอง บริการ

วิชาการ 
 องค์ประกอบท่ี ๒   การผลิตบัณฑิต      
๕. ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ ๒.๑) 
๕ ข้อ 

๕ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การบริหารหลักสูตร  เกณฑ์ข้อ 
๑-๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพ

อ. ดร.กนกวรรณ อ. วราภรณ์ รอง วิชาการ ฯ 



๒ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

หลักสูตร   
๖. ๒.๑.๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติ

สภาการพยาบาล (สบช.) 
๑๑  ข้อ 

๕ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า 
เกณฑ์ข้อ ๑-๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ภาระงานของอาจารย์พยาบาล
ประจ า   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
เกณฑ์ข้อ ๑-๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ อัตราส่วนจ านวนอาจารย์
พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ เกณฑ์ข้อ ๑-๒ 

อ. วัชร ี หัวหน้างาน 
การสอน 

รอง วิชาการ ฯ 
 

๗. ๒.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ 
๒.๒) 

๑ คะแนน  อ. บัวบาน/อ.ลักษณา นางรัชนี รอง อ านวยการ 

8. 2.3: อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(สกอ.) 

ร้อยละ 60 ตัวบ่งชี้ที่ ๖ คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า   อ. บัวบาน/อ.ลักษณา นางรัชนี รอง อ านวยการ 

9 ๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ ๑๔) ๔ คะแนน  อ. บัวบาน/อ.ลักษณา นางรัชนี รอง อ านวยการ 
10. ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุน (สกอ ๒.๔) 
๗ ข้อ 

๕ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การพัฒนาอาจารย์  เกณฑ์ข้อ ๑-
๒ 

อ. บัวบาน/อ.ลักษณา  รอง อ านวยการ 



๓ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖ บุคลาการสายสนับสนุน  เกณฑ์
ข้อ ๑-๕ 

๑1. ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ ๒.๕) 

๗ ข้อ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗ การจัดการทรัพยากรการศึกษา  
เกณฑ์ข้อ ๑-๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘ ห้องปฏิบัติการพยาบาล  เกณฑ์
ข้อ ๑-๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ 
และระบบสืบค้น  เกณฑ์ข้อ ๑-๕ 

อ. สมศร ีทาทาน 
อ.ฐิติพร  
อ. นงนุช 

  

อ. สุพิชญา 
อ. สุทธินี 
คุณวัลภา 

รอง วิชาการ ฯ 
รองอ านวยการ 

๑2. ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(สกอ ๒.๖) 

๗ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ เกณฑ์ข้อ ๑-๓ 

อ. จรรยา หัวหน้างานการ
สอน 

 
รอง วิชาการ ฯ 

๑3. ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอน (สบช) 

๙ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ เกณฑ์ข้อ ๔ 

อ. จรรยา หัวหน้างานการ
สอน 

รอง วิชาการ ฯ 

๑4. ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

 อ. สมัยพร อ. นันทิกา รอง วิชาการ ฯ 

๑5. ๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
(สมศ ๑) 

๑๐๐ %  
๕ คะแนน 

 อ. พัชรบูรณ์ - รองกิจการ
นักศึกษา 

๑6. ๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ ๒) 

> ๓.๕๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ผลการประเมินการเรียนรู้ตา
มาตรฐาน ๖ ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

อ. สมศร ีสัจสกุลรัตน์ อ. พิกุล รอง วิชาการ ฯ 



๔ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๑7. ๒.๗.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา (สมศ.
๓) 

> ๙๕ % ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา อ. สมศร ีสัจสกุลรัตน์ อ. พิกุล รอง วิชาการ ฯ 

๑8. ๒.๗.๓ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ภายใน 1 ปี (สมศ.๔) 

> ๙๕ % ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก 

อ. สมศร ีสัจสกุลรัตน์ อ. พิกุล รอง วิชาการ ฯ 

๑9. ๒.๘ ระดับความส า เร็ จของการเสริมสร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ 
๒.๘) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

 อ.วรินทร์ธร - รองกิจการ
นักศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา      
20. ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลขา่วสาร (สกอ ๓.๑) 
๗ ข้อ 

๕ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษา
นักศึกษา  เกณฑ์ข้อ ๑-๕ 

อ. เกศินี อ. นครินทร์ 
อ. พัชรบูรณ์ 
อ. พรพิมล 

รองกิจการ
นักศึกษา 

21. ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ ๓.๒) 

๖ ข้อ 
๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนานักศึกษา  เกณฑ์ข้อ 
๑-๖ 

อ. ดลฤดี อ.วรินทร์ธร 
อ. คมกริช 

รองกิจการ
นักศึกษา 

 องค์ประกอบท่ี ๔  การวิจัย      
22. ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ (สกอ ๔.๑) 
๗ ข้อ๕ 
คะแนน 

 อ. ดร. ปัณณธร อ. สุภาภรณ์ รองวิจัยฯ 

๒3. ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก ๕ ข้อ  ดร. กฤตพัทธ  ฝึกฝน อ.เปรมฤดี รองวิจัยฯ 



๕ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ ๔.๒) ๕ คะแนน  
๒4. ๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ ๕) 
ร้อยละ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ ผลงานวิจัยที่ตพิีมพ์เผยแพร่ต่อ

อาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 
อ. ดร. ปัณณธร อ. คอย 

อ. สุภาภรณ์ 
รองวิจัยฯ 

๒5. ๔.๒.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ ๖) ร้อยละ ๑๐ 
๕ คะแนน 

 อ. ดร. ปัณณธร อ. สุภาภรณ์ รองวิจัยฯ 

๒6. ๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ ๗) 

๐.๕๐ คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ ผลงานวิชาการ อ. ดร. กฤตพัทธ์ อ.เปรมฤดี รองวิจัยฯ 

๒7. ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ ๔.๓) 

๕๐,๐๐๐ 
บาท/คน  ๕ 

คะแนน 

 อ. ดร. ปัณณธร อ. คอย รองวิจัยฯ 

 องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

     

๒8. ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม  (สกอ ๕.๑) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ การบริการวิชาการ   เกณฑ์ข้อ 
๑-๕ 

อ. สิริสุดา อ. ณัฐติพร 
 

รอง วิจัย 

๒9 ๕.๑.๑ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย (สมศ ๘) 

ร้อยละ ๓๐ 
๕ คะแนน 

 อ. สิริสุดา หัวหน้า 
กลุ่มวิชา 

รอง วิจัย 

30. ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิด ๕ ข้อ ๕  อ. อ าพร  รอง วิจัย 



๖ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประโยชน์ต่อสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาพ (สกอ 
๕.๒) 

คะแนน  

31. ๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ ๙)  เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพ 

๕ ข้อ 
๕ คะแนน 

 อ. อ าพร 
 

อ. ณัฐติพร 
 

รอง วิจัย 

32. 5.2.2 ผลการชี้น าและหรือการแก้ปัญหาสังคม
ภายนอกสถาบัน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ 

๕ ข้อ๕ 
คะแนน 

 อ. อ าพร 
 

อ. ณัฐติพร 
 

รอง วิจัย 

33. 5.2.3 ผลการชี้น าและหรือการแก้ปัญหาสังคม
ภายในสถาบันเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 

๕ ข้อ 
๕ คะแนน 

 อ. อ าพร 
 

อ. ณัฐติพร 
 

รอง วิจัย 

 องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     

34. ๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) 

๖ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย  เกณฑ์ข้อ 
๑-๕ 

อ. นันทิกา - รองกิจการ
นักศึกษา 

๓5. ๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม(สมศ ๑๐) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

 อ. นันทิกา - รองกิจการ
นักศึกษา 

๓6. ๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม(สมศ ๑๑) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

 อ. คมกริช 
คุณ วัลภา 

- รองกิจการ
นักศึกษา 



๗ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 องค์ประกอบท่ี ๗  การบริหารและการจัดการ      
37. ๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก

ระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) 
๗ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารองค์กร (ท่ัวไป) เกณฑ์
ข้อ ๑, ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณสมบัติผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์ข้อ ๑ – ๕ 

คุณ วัลภา แก้วศรีเวียง คณะกรรมการ
บริหาร 

รองอ านวยการ 

๓8. ๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน  (สมศ ๑๓) 

> ๔.๕๐  อ. วัลภา แก้วศรีเวียง - รองอ านวยการ 

๓9. ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
(สกอ ๗.๒) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

 อ. โสภาพร อินทรลาวัณย์ คณะกรรมการ 
KM 

รองวิจัยฯ 
 

40. ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ    (สกอ ๗.๓) 

๕ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ เกณฑ์ข้อ ๑ – ๕ 

อ.สุทธินี  มหามิตร - รองยุทธ์ 

41. ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ ๗.๔) ๖ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ ๓ ระบบบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์ข้อ 
๑-๕ 

อ. เฉลิมพล  ก๋าใจ รอง/หัวหน้า
งานทุกกลุ่ม 

รองยุทธ์ 

 องค์ประกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ      
42. ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

(สกอ ๘.๑) 
๗ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารองค์กร (ท่ัวไป) เกณฑ์
ข้อ ๔, ๕ 

น.ส กนกวรรณ ปันภู คณะกรรมการ
บริหาร 

รองอ านวยการ 

 องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

     



๘ 

ทบทวน ณ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ตัวบ่งชี้  
สกอ./สมศ./สบช. 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

๒๕๕๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบพัฒนา 
ตัวบ่งชี้จัดเก็บหลักฐาน

ประสานการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  

ผู้รับ 
ผิดชอบร่วม 

รองผู้อ านวยการ
ก ากับติดตามให้

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

43. ๙ .๑ ระบบและกล ไกการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑) 
 

๙ ข้อ ๕ 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑ การประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษา  เกณฑ์ข้อ ๒ 

 

อ.พร  บุญมี 
อ. วรัญญากร โนใจ 

รองทุกกลุ่มงาน รองยุทธ์ฯ 

44. ๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ ๑๕) 

> ๔.๐๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑ การประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษา  เกณฑ์ข้อ ๑ 

อ.พร  บุญมี 
อ. วรัญญากร โนใจ 

รองทุกกลุ่มงาน รองยุทธ์ 

 รวมตัวบ่งชี้ ๔3  ตัวบ่งชี้  รวม 29 ตัวบ่งชี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


