
 
ค�าเป�าหมายตัวบ�งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2555 

 

ตัวบ�งชี้ 
ผลการดําเนินงาน ป�การศึกษา 2554 

ค�าเป�าหมาย  
ป�การศึกษา 2555 

 
ผู)กํากับหลัก 

 
เป�าหมาย ดําเนินการได) 

องค,ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค, และแผนดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

8 ข�อ 
(5 คะแนน) 

8 ข�อ 
(5 คะแนน) 

8 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี                
ฝ�ายวางแผน 
และพัฒนา 1.2 ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบัน

ตามอัตลักษณ)  
6 ข�อ 

(5 คะแนน) 
6 ข�อ 

(5 คะแนน) 
6 ข�อ 

(5 คะแนน) 
1.3 ผลการบริหารสถาบันให�เกิดอัตลักษณ) 
(สมศ.16.1) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

1.4 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ) 
(สมศ.16.2) 

5 คะแนน 3.95 คะแนน 5 คะแนน 

1.5 ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด5น
ท่ีส5 งผลสะท�อนเป9นเอกลักษณ)ของ
สถาบัน (สมศ.17) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

องค,ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ 
บริหารหลักสูตร 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

2 ข�อ 
(2 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี            
ฝ�ายวิชาการ 

2.2  อาจารย)ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย)ท่ีมีวุฒิ  
ป.เอก ไม5น�อยกว5า 

ร�อยละ 20 
 

อาจารย)ท่ีมีวุฒิ          
ป.เอก  

ร�อยละ 16.50  

อาจารย)ท่ีมีวุฒิ  
ป.เอก ไม5น�อยกว5า 

ร�อยละ 20 

รองอธิการบดี             
ฝ�ายบรหิาร 

2.3 อาจารย)ประจําท่ีดํารงตําแหน5ง 
ทางวิชาการ 

อาจารย)ท่ีดํารงตําแหน5ง
ทางวิชาการ ไม5น�อยกว5า 

ร�อยละ 32 
 

อาจารย)ท่ีมี
ตําแหน5งทาง

วิชาการ  
ร�อยละ 19.61  

อาจารย)ท่ีดํารง
ตําแหน5งทางวิชาการ  

ไม5น�อยกว5า 
ร�อยละ 32 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย) 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

2.5 ห�องสมุด อุปกรณ)การศึกษา  
และสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ  
(5 คะแนน)              

7 ข�อ  
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี                 
ฝ�ายวิชาการ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอน 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

6 ข�อ 
(4 คะแนน)              

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

ผู�ช5วยอธิการบดี              
ด�านพัฒนาหลักสูตร 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให� กับนักศึกษา 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี               
ฝ�ายกิจการนักศึกษา 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE (สมศ. 1)   
 

ร�อยละ 81 ร�อยละ 94.26 ร�อยละ 95 รองอธิการบดี             
ฝ�ายวิชาการ 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห5งชาติ (สมศ. 2) 

5 คะแนน 4.40 คะแนน 5 คะแนน 
 
 

2.11 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ี ได� รั บการตี พิ มพ) หรื อ
เผยแพร5 (สมศ. 3) 

ร�อยละ 40 ร�อยละ 29.63 ร�อยละ 40 รองอธิการบดี             
ฝ�ายวิชาการ 



ตัวบ�งชี้ 
ผลการดําเนินงาน ป�การศึกษา 2554 

ค�าเป�าหมาย  
ป�การศึกษา 2555 

 
ผู)กํากับหลัก 

 
เป�าหมาย ดําเนินการได) 

2.12 การพัฒนาคณาจารย) (สมศ. 14) 2.50 คะแนน 2.24 คะแนน 2.50 คะแนน รองอธิการบดี             
ฝ�ายบรหิาร 

องค,ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการให�คําปรึกษา 
และบริการด�านข�อมูลข5าวสาร 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี              
ฝ�ายกิจการนักศึกษา 

3.2 ระบบและกลไกการส5งเสริม 
กิจกรรมนักศึกษา 

6 ข�อ 
(5 คะแนน) 

6 ข�อ 
(5 คะแนน) 

6 ข�อ 
(5 คะแนน) 

องค,ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค) 

8 ข�อ 
(5 คะแนน) 

8 ข�อ 
(5 คะแนน) 

8 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบด ี
ฝ�ายวิจัยและ 
กิจการพิเศษ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู�

จากงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค) 
5 ข�อ 

(5 คะแนน) 
5 ข�อ 

(5 คะแนน) 
5 ข�อ 

(5 คะแนน) 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร�างสรรค)ต5อจํานวนอาจารย)ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สาขาวิทย,ฯ 
60,000 บาท/คน  
สาขามนษุย,ฯ 

25,000 บาท/คน 
 

สาขาวิทย, 
78,616.79  
บาท/คน 

สาขามนษุย,ฯ 
63,969.97  
บาท/คน 

สาขาวิทย, 
60,000 บาท/คน 
สาขามนษุย,ฯ 

25,000 บาท/คน 
(5 คะแนน) 

4.4 งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค)ท่ีได�รับ 
การตีพิมพ)หรือเผยแพร5 (สมศ. 5) 

สาขาวิทย,ฯ 
ร�อยละ 20  

สาขามนษุย,ฯ 
ร�อยละ 10  

 

สาขาวิทย,ฯ 
ร�อยละ 16.75 
สาขามนษุย,ฯ 
ร�อยละ 6.92 

สาขาวิทย,ฯ 
ร�อยละ 20  

สาขามนษุย,ฯ 
ร�อยละ 10 
(5 คะแนน) 

4.5 งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค) 
ท่ีนําไปใช�ประโยชน) (สมศ. 6) 

ร�อยละ 20 
(5 คะแนน) 

ร�อยละ 20.26 ร�อยละ 25 
(5 คะแนน) 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีได�รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ. 7) 

ร�อยละ 6 
 

ร�อยละ 3.92 ร�อยละ 6 
 

รองอธิการบดี               
ฝ�ายวิชาการ 

องค,ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการ 
ทางวิชาการแก5สังคม 
 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบด ี
ฝ�ายวิจัยและ 
กิจการพิเศษ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให�
เกิดประโยชน)ต5อสังคม 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5.3 การนําความรู�และประสบการณ) 
จากการให�บริการวิชาการมาใช�ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย   
(สมศ. 8) 

ร�อยละ 50 
(5 คะแนน) 

 

ร�อยละ 56 ร�อยละ 60 
(5 คะแนน) 

5.4 การเรียนรู�และเสริมสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนหรือองค)กรภายนอก 
(สมศ. 9) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 



ตัวบ�งชี้ 
ผลการดําเนินงาน ป�การศึกษา 2554 

ค�าเป�าหมาย  
ป�การศึกษา 2555 

 
ผู)กํากับหลัก 

 
เป�าหมาย ดําเนินการได) 

5.5 ผลการช้ีนํา หรือการแก�ปKญหาสังคม
ในด�านต5างๆ ของสถาบัน (สมศ. 18) 
   5.5.1 ผลการ ช้ี นํ า ปM องกัน หรื อ
แก�ปKญหาของสังคมในประเด็นภายใน
ด� านการ บํ ารุ งศาสนาและเ ทิด ทูน
พระมหากษัตริย) (สมศ.18.1) 

 
 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

 
 

4 ข�อ 
(5 คะแนน) 

 

 
 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

 

รองอธิการบดี             
ฝ�ายกิจการนักศึกษา 

   5.5.2 ผลการ ช้ี นํ า ปM องกัน หรื อ
แก�ปKญหาของสังคมในประเด็นภายนอก
ด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อม (สมศ.18.2) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

องค,ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข�อ 
(5 คะแนน) 

6 ข�อ 
(5 คะแนน) 

6 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี             
ฝ�ายกิจการนักศึกษา 

6.2 การส5งเสริมและสนับสนุน 
ด�านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ 
ทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

องค,ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู�นําของสภาสถาบัน 
และผู�บริหารทุกระดับของสถาบัน 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบด ี
ฝ�ายกิจการสภา
มหาวิทยาลยั 
และนิติการ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู5สถาบันเรียนรู� 5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบด ี
ฝ�ายวิจัยและ 
กิจการพิเศษ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
และการตัดสินใจ  

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

5 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี                    
ฝ�ายวางแผน 
และพัฒนา 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข�อ 

(5 คะแนน) 
6 ข�อ 

(5 คะแนน) 
6 ข�อ 

(5 คะแนน) 
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ี 
ของสภาสถาบัน (สมศ. 12)  

4.30 คะแนน 
(ครบ 5 ประเด็น) 

4.19 
(ครบ 5 ประเด็น) 

4.30 คะแนน  
(ครบ 5 ประเด็น) 

รองอธิการบด ี
ฝ�ายกิจการสภา
มหาวิทยาลยั 
และนิติการ 

 
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ี 
ของผู�บริหารสถาบัน (สมศ. 13) 

คะแนนเฉลีย่  
4.75 

คะแนนเฉลีย่ 
4.68 

คะแนนเฉลีย่  
4.75 

รองอธิการบดี                
ฝ�ายวางแผน 
และพัฒนา 

องค,ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงิน 
และงบประมาณ 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

7 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี                
ฝ�ายวางแผน 
และพัฒนา 

องค,ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข�อ 
(5 คะแนน) 
  

9 ข�อ 
(5 คะแนน) 
  

9 ข�อ 
(5 คะแนน) 

รองอธิการบดี                    
ฝ�ายวางแผน 
และพัฒนา 



ตัวบ�งชี้ 
ผลการดําเนินงาน ป�การศึกษา 2554 

ค�าเป�าหมาย  
ป�การศึกษา 2555 

 
ผู)กํากับหลัก 

 
เป�าหมาย ดําเนินการได) 

9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต�นสังกัด (สมศ. 15) 

ผลประเมิน   
4.00-5.00 คะแนน 

ผลประเมิน  
4.58 คะแนน 

ผลประเมิน   
4.58 คะแนน 

รองอธิการบดี                    
ฝ�ายวางแผน 
และพัฒนา 

 

 
หมายเหตุ  :  การกําหนดค5าเปMาหมายของแต5ละตัวบ5งชี้ ประจําปEการศึกษา 2555 

- อ�างอิงจากแผนกลยุทธ)การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2555 – 2559 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปEการศึกษา 2554 


