
 
 

เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ปีการศึกษา 2562 
(ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 
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ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน (สกอ.) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

คะแนนเฉลีย่ทุก
หลักสตูร 3.01 

คะแนน 

3.01 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 
คณบด/ี ผอ.วิทยาลัยฯ/ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

ร้อยละ 25 3 คะแนน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล/ 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 
คณบด/ี ผอ.วิทยาลัยฯ/  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ., และ ศ. 
รวมกัน  ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

ร้อยละ 36 3 คะแนน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล/ 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 
คณบด/ี ผอ.วิทยาลัยฯ/  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ 
แก่นักศึกษา 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

5 คะแนน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา/ 
ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  

   คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/ 
 

 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา  

     

 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อส่งใหผ้ลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา  

    

 6.  ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า      
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน
โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนและการจัดกิจกรรม 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

5 คะแนน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษา 

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/ 

2. ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

      

  -  กิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
  สถาบัน 
 -  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

    

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

    

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

    

 5. ประเมินความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา 

    

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

    

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน 

1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

5.00 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/ 

2.  สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  

    

สร้างสรรค ์  - ห้องปฏิบัติการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัย 

    

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  - สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตักิารวิจัย 

    

  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

    

 3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    

 4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

    

 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมผีลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคด์ีเด่น  

    

 6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด  

    

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบัน ของทุกคณะและหน่วย
งานวิจัยในสถาบัน 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ เฉลี่ย 
-  สายวิทย์ฯ = 60,000 

บาท/คน/ป ี
-  สายสังคม = 25,000

บาท/คน/ป ี

5.00 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/  
 



หน้า 5 จาก 7 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

-  สายวิทย์ฯ = ร้อยละ 
30 

-  สายสังคม = ร้อยละ 
20 

5.00 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/  
 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การบริการวิชาการแก ่

1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปา้หมายของการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

5.00 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

ผอ.สถาบันถ่ายทอด 
เทคโนโลยีฯ/คณบดี/ 

สังคม 2.  จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1  

   ผอ.วิทยาลัยฯ/ 

 3.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่
มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  

    

 4.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนนิการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

    

 5.  สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย  

    

 6.  ทุกคณะมสี่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของสถาบันตามขอ้ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ท้ังนี้
ต้องมีอาจารยม์าจากทุกคณะ  

    

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.  ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการด าเนินการ  5.00  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมฯ/ 
2.  จัดท าแผนดา้นทานุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ี

วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  

6 ข้อ คะแนน  คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/  
 

 3.  ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม  

    

 4.  ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

6.  เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ  

    

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ  

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

5.00 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาระบบ 

ผอ.กองคลัง/ 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

2.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนนุให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแตล่ะ
หลักสตูร สดัส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรยีนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
สวัสดิการ 
 

ผอ.กองคลัง/ 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

 3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวเิคราะห์
และระบุปัจจัยเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 

  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
พัฒนาระบบ 

ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  อธิการบด ี ผอ.ส านักงานอธิการบด ี

 5.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนนุให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทค 
โนโลยฯี 

 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
สวัสดิการ 

ผอ.กองบริหารงานบุคคล/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนนุให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพภายในตามระบบและ
กลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบดว้ย การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

  อธิการบด ี
 

ผอ.ส านักงานประกันคณุภาพฯ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ผลการบริหารงานของ
คณะ 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 4.00 คะแนน 4.00 
คะแนน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
กิจการนักศึกษา 

ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและ
คณะ 

1.  มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
คณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

5 คะแนน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
กิจการนักศึกษา 

ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ/ 
คณบด/ีผอ.วิทยาลัยฯ/ 

2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ี
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณา 

    

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะ ให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

    

 4.  น าผลการประเมินคณุภาพทุกหลกัสูตรและทุกคณะ ท่ีผ่านการ
พิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

    

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุง
หลักสตูรและการด าเนินงานของคณะให้มีคณุภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 

    

 
 


