
                                                                               
       เป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : ระดับคณะ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 1 จาก 4 
 

เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี 2559 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสตูรท่ีคณะรับผิดชอบ  
 

3 คะแนน รองคณบดี 
ด้านวิชาการฯ 

งานด้านวิชาการฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ร้อยละ 16 รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

งานด้านบริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ร้อยละ 30 รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

งานด้านบริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่าง
มาพิจารณาดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 

5 คะแนน รองคณบดี 
ด้านวิชาการฯ 

งานด้านวิชาการฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
การบริการนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาใน
คณะ  

6 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดี 
ด้านวิชาการฯ 

งานด้านกิจการ
นักศึกษา 

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา 

  

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

   

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

   

 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิารและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา  

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
กิจกรรมนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี 

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนรว่มในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม  

6 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดี 
ด้านวิชาการฯ 

งานด้านกิจการ
นักศึกษา 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถว้น ประกอบด้วย 

   



                                                                               
       เป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : ระดับคณะ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 2 จาก 4 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี 2559 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

 -   คุณธรรม จริยธรรม 
 -   ความรู ้
 -   ทักษะทางปัญญา 
 -   ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
 -   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

  สารสนเทศ 
3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา     
4.  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  

   

5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

   

6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

   

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ระบบและกลไกการ บรหิารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านงานวิจยัฯ 

งานด้านวิจยัฯ 

2.  สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
 -  ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั 

หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

-  สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจัย
หรือการผลิตสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

   

3.  จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวจิัย มกีารสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนกัวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

   

6.  มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 
 

สังคม : 
25,000 
บาท 

 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านงานวิจยัฯ 

งานด้านวิจยัฯ 



                                                                               
       เป้าหมายตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : ระดับคณะ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 3 จาก 4 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี 2559 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย  

ร้อยละผลรวมถว่งน้ าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ร้อยละ 20 = 5 คะแนน 

3.50 
คะแนน 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านงานวิจยัฯ 

งานด้านวิจยัฯ 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การบริการวิชาการแก่สังคม  

1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

6 ข้อ 
5 คะแนน 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านงานวิจยัฯ 

งานด้านบริการ
วิชาการ 

 2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อใหเ้กิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

   

 3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปลา่ 

   

 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

   

 5.  น าผลการประเมินตามขอ้ 4 มาปรับปรงุแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

   

 6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับสถาบัน 
 

   

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  6 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดี 
ด้านวิชาการฯ 

งานด้านกิจการ
นักศึกษา 

2.  จัดท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

  

 3.  ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

   

 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   

 5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

   

 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน  

   

 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี 2559 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์  
ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเช่ือมโยงกบั
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดี 
ด้านบริหาร 

งานด้าน
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

2.  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินทีป่ระกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดสวนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนานกัศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุมค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  งานด้าน
งบประมาณและ

การเงิน 

3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเส่ียงที่เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่สงผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

  งานด้านความเส่ียง 

 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอยา่งชัดเจน 

  งานด้านบริหาร 

 5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อยา่ง
น้อยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  งานการจัดการ
ความรู้ 

 

 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  งานด้านบุคลากร 

 7.  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่
ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพฯ 

งานประกัน
คุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   
ระบบก ากับการประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนนิการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
5 คะแนน 

รองคณบดี 
ด้านวิชาการฯ, 
หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพฯ 

งานด้านวิชาการฯ, 
งานประกัน
คุณภาพฯ 

2.  มีคณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาทกุภาคการศึกษา 

  

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลักสูตร 

  

4.  มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

  

5.  น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

 


