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สรุปตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

อ.สมใจ

อ.สรัญญา/อ.กันนิษฐา/
คุณศุกลรัตน์

อ.แก้วจิต

อ.นิระมล

อ.แก้วจิต

อ.กล้วยไม้

อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต

อ.พิริยากร/คุณชุตินันท์
อ.นิระมล/อ.ปราณี

อ.แก้วจิต

อ.นิระมล/อ.รุ่งทิพย์

อ.แก้วจิต

อ.วิทยา/อ.ปราณี

อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต

อ.สายสุดา/คุณชุตินันท์
อ.สายสุดา/คุณชุตินันท์
อ.กล้วยไม้/
งานบริหารหลักสูตร

อ.สมใจ
อ.วิไลวรรณ
อ.วิไลวรรณ

อ.สุจินดา
อ.จุรี
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. กำรกำกับมำตรฐำน
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนด โดย สกอ. (ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ)
๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
๒.๒ การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. นักศึกษำ
๓.๑ กำรรับนักศึกษำ
๓.๑.๑ ระบบการรับนักศึกษา
๓.๑.๒ ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๓.๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
๓.๒.๑ ระบบการควบคุมการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา
๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษำ
๓.๓.๑ การคงอยู่ของนักศึกษา
๓.๓.๒ อัตราการสาเร็จการศึกษา
๓.๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
๔. อำจำรย์
๔.๑ กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์
๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์ (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภำพอำจำรย์
๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๓ ผลที่เกิดกับอำจำรย์
๔.๓.๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
๔.๓.๒ ความพึงพอใจของอาจารย์
๔.๓.๓ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

ตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

อ.สมใจ
อ.สมใจ

อ.สมใจ/อ.รุ่งทิพย์
อ.รุ่งทิพย์/อ.พลอยลดา

อ.สมใจ

อ.สรัญญา

อ.สมใจ

อ.สรัญญา/อ.กันนิษฐา/
คุณศุกลรัตน์
อ.ดวงชีวัน

๕. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน
๕.๑ สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
๕.๑.๑ ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๒ ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ
๕.๒ กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๕.๒.๑ ระบบการกาหนดผู้สอน การกากับติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔
๕.๒.๒ การกากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.๓ และ
มคอ.๔
๕.๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
๕.๓ กำรประเมินผู้เรียน
๕.๓.๑ ระบบการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อ.แก้วจิต

๕.๓.๒ ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

อ.แก้วจิต

๕.๓.๓ ระบบการกากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ และ มคอ.๖ และ มคอ.๗)

อ.สมใจ
อ.ธรณิศ
อ.แก้วจิต
อ.สมใจ

๕.๔ ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
๖. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อ.สมใจ

อ.พลอยลดา/อ.พิริยากร/
คุณชุตินันท์
อ.พลอยลดา/อ.พิริยากร/
คุณชุตินันท์
อ.สรัญญา/อ.พลอยลดา/
อ.จรรยา
อ.รุ่งทิพย์

อ.ธรณิศ

อ.รัชนี/อ.วชิรศักดิ์/
คุณอานุภาพ/คุณเพชร/
คุณกรินทร์/คุณลัดดา/
คุณศักดิ์ชัยพัฒนา

อ.ธรณิศ
อ.ธรณิศ
อ.ธรณิศ
อ.แก้วจิต
อ.แก้วจิต

อ.ธรณิศ
คุณจริยา/อ.ธรณิศ
คุณจริยา/อ.ธรณิศ
อ.นิระมล/อ.ทิพวรรณ
อ.วิทยา/อ.กัลยารัตน์

อ.ศุภวดี

อ.ทรงสุดา

อ.ศุภวดี
อ.ศุภวดี

อ.สุธิดา อินทรเพชร
อ.ปิยนุช

ระดับวิทยำลัย
๑. กำรผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
๑.๓ อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี /ระดับคณะและสถำบัน
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี /ระดับคณะและสถำบัน
๒. กำรวิจัย
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

๓. กำรบริกำรวิชำกำร
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม /คณะ

อ.ศุภวดี

๓.๒ การบริการวิชาการแก่สังคม /สถำบัน

อ.ศุภวดี

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

๔. กำรกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
/ระดับคณะและสถำบัน
๕. กำรบริหำรจัดกำร
๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
๕.๓ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

อ.แก้วจิต

อ.สายใจ/อ.วรรณพร

อ.วิไลวรรณ/
อ.ธรณิศ

อ.สุพิศตรา/คุณดาราพร/
อ.ศรีสุดา/อ.พัฒนี/อ.ปวิ
นตรา/อ.สุรัสวดี/คุณชุติมา/
คุณสุวคนธ์/คุณเจษฎา

อ.ธรณิศ

อ.จรรยา/อ.เอมอร/
คุณชุติมา

อ.แก้วจิต

อ.พิริยากร

อ.ศุภวดี

อ.ศิราณี/อ.นวลละออง/
อ.สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล
อ.จุรี/คุณจริยา/
คุณเพชรรัตน์
อ.ปิยนุช

ตัวบ่งชี้ สบช.
มิติภำยนอก (น้ำหนักร้อยละ ๗๕)
กำรประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๕)
๑. ตัวชีว้ ัดภารกิจหลักของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวงและ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
๑.๑ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรือ
งานประจาตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)
๑) ระดับความสาเร็จด้านการดาเนินการรับนักศึกษาใหม่ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ
รองรับ Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและใช้ฐานข้อมูล HROPS เพื่อ
การบริหารงานบุคคล
๔) ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน การนาผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนาไปใช้
ประโยชน์
๕) ระดับความสาเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

อ.วิไลวรรณ
อ.ศุภวดี
อ.ธรณิศ

กำรประเมินคุณภำพ (ร้อยละ ๑๐)
๒. ระดับความสาเร็จของการนาผลการสารวจความพึงพอใจของ
อ.วิไลวรรณ/
ผู้รับบริการไปใช้ ในการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
อ.สมใจ
ชนก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ.รัชนี/อ.วชิรศักดิ์/อ.จุรี/
คุณอานุภาพ/คุณเพชร/
คุณเทวราช/คุณจริยา/
คุณรัตนวลี
คุณอุมาพร/คุณวัฒนา/
คุณไพจิตร์/คุณนิพนธ์
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ตัวชี้วัด
มิติภำยใน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)
กำรประเมินประสิทธิภำพ (ร้อยละ ๑๓)
๓. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วย
๔. ระดับความสาเร็จของการ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับบุ
คลและผลการประเมินสัมฤทธิ์ไปใช้การขึ้นเงินเดือน
กำรพัฒนำองค์กำร (ร้อยละ ๑๒)
๕. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณของหน่วยงาน
๖. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม

ผู้กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

อ.วิไลวรรณ
อ.วิไลวรรณ

คุณจตุพร
อ.จุรี/อ.ธรณิศ

อ.วิไลวรรณ

คุณจตุพร/คุณสุภัสสร/
คุณมยุรี/คุณอารีย์
อ.วิไลวรรณ
อ.จุรี/คุณจริยา/
คุณอรวรรณ/คุณวัฒนา/
คุณไพจิตร์/คุณนิพนธ์
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษำ (สมศ.)
ด้ำนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
องค์ประกอบที่ ๑.๑ บริบทของสถานศึกษา (Organization
อ.วิไลวรรณ อ.สุพิศตรา/อ.ปวินตรา
Context) ที่ตอบสนองต่อ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
องค์ประกอบที่ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานด้านการบริหาร
อ.วิไลวรรณ
อ.วิไลวรรณ
สถานศึกษา
ด้ำนที่ ๒ คุณภำพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องค์ประกอบที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
อ.แก้วจิต
อ.นิระมล
องค์ประกอบที่ ๒.๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท
องค์ประกอบที่ ๒.๓ คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก
ด้ำนที่ ๓ คุณภำพงำนวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อ.ศุภวดี
อ.ทรงสุดา
องค์ประกอบที่ ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
อ.ศุภวดี
อ.สุธิดา/อ.ปิยนุช
นวัตกรรม
ด้ำนที่ ๔ ผลของกำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ ๔.๑ ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public
อ.ศุภวดี
อ.ศิราณี/อ.นวลละออง/
Service)
อ.สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล
องค์ประกอบที่ ๔.๒ ผลของบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific
อ.ศุภวดี
อ.ศิราณี/อ.นวลละออง/
Service)
อ.สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล
ด้ำนที่ ๕ ผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน
องค์ประกอบที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน
อ.ธรณิศ
อ.จรรยา/อ.เอมอร/
คุณชุติมา
องค์ประกอบที่ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา
อ.สมใจ
อ.สมใจ

