
(ราง) กําหนดคาเปาหมาย ปการศึกษา 2554 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2553 คาเปาหมาย             

ปการศึกษา 
2554 

ผูกํากับหลัก 
เปาหมาย ดําเนินการได 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ รองอธิการบดี                

ฝายวางแผนและ
พัฒนา 

1.2 ผลการพัฒนา ตามอัตลักษณของ
สถาบัน (สมศ.16) 
   1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิด   
อัตลักษณ (สมศ.16.1) 

 
 

5 ขอ 

 
 

5 ขอ 

 
 

5 ขอ** 

รองอธิการบดี               
ฝายวิชาการ 

   1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม              
อัตลักษณ (สมศ.16.2) 

4.00 คะแนน 4.62 คะแนน 5 คะแนน** 

1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน  
(สมศ.17) 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ รองอธิการบดี            
ฝายวิชาการ 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 6 

อาจารยที่มีวุฒิ               
ป.เอก รอยละ 15.61 
(เพิ่มขึ้นรอยละ 1.04) 

อาจารยที่มีวุฒิ             
ป.เอกไมนอยกวา             

รอยละ 20 

รองอธิการบดี             
ฝายบริหาร 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

เพ่ิมขึ้น              
รอยละ 12 

อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ รอยละ 20.07 
(เพิ่มขึ้นรอยละ -2.89) 

อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการไมนอยกวา  

รอยละ 32 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 

2.5 หองสมุด  อุปกรณการศึกษา  และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

7 ขอ 6 ขอ               
(ขอ 1-6) 

7 ขอ รองอธิการบดี                 
ฝายวิชาการ 

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียน             
การสอน 

7 ขอ 4 ขอ               
(ขอ 1,3,4,5) 

7 ขอ ผูชวยอธิการบดี              
ดานพัฒนาหลักสูตร 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล 
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ รองอธิการบดี               
ฝายกิจการนกัศึกษา 

2.9  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (สมศ. 1) 

รอยละ 80 รอยละ 75.62 รอยละ 81 ผูชวยอธิการบดี              
ดานพัฒนาหลักสูตร 

2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2) 

3.51 คะแนน 4.52 คะแนน 5.00 คะแนน** 



ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2553 คาเปาหมาย             

ปการศึกษา 
2554 

ผูกํากับหลัก 
เปาหมาย ดําเนินการได 

2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
(สมศ. 3) 

รอยละ 40 รอยละ 25.18 รอยละ 40** ผูชวยอธิการบดี              
ดานพัฒนาหลักสูตร 

2.12 การพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14) รอยละ 4.22 2.18 คะแนน 2.50 คะแนน** รองอธิการบดี             
ฝายวิชาการ 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรกึษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ รองอธิการบดี              
ฝายกิจการนกัศึกษา 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นกัศึกษา 

6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและกิจการพิเศษ 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

สาขาวิทยฯ 
50,000 บาท/คน 
สาขามนษุยฯ 

25,000 บาท/คน 

สาขาวิทย 
23,576.39/คน 
สาขามนษุยฯ 

96,935.91 บาท/คน 

สาขาวิทยฯ 
60,000 บาท/คน 
สาขามนษุยฯ 

25,000 บาท/คน 

4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5) 

สาขาวิทย 
รอยละ 16 
สาขามนุษย 
รอยละ 8 

สาขาวิทย 
รอยละ 9.71 
สาขามนุษย 
รอยละ 5.25 

สาขาวิทย 
รอยละ 20 
สาขามนุษย 
รอยละ 10** 

4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน (สมศ. 6) 

รอยละ 16 รอยละ 15.44 รอยละ 20 

4.6  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ  (สมศ. 7) 

รอยละ 6 รอยละ 3.60 รอยละ 6 ** รองอธิการบดี               
ฝายวิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสงัคม 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและกิจการพิเศษ 

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

5.3 การนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย    
(สมศ. 8) 
 
 

รอยละ 10 รอยละ 44.00 รอยละ 50** 



ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2553 คาเปาหมาย             

ปการศึกษา 
2554 

ผูกํากับหลัก 
เปาหมาย ดําเนินการได 

5.4 การเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
(สมศ. 9) 

4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ** รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและกิจการพิเศษ 

5.5 ผลการชี้นํา หรือการแกปญหาสังคม
ในดานตาง ๆ ของสถาบัน (สมศ. 18) 
   5.5.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในประเด็นดาน การ
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่อง     
มาจากพระราชดําริ (สมศ.18.1) 

 
 

4 ขอ 

 
 

4 ขอ 

 
 

5 ขอ** 

 
 

รองอธิการบดี             
ฝายกิจการนกัศึกษา 

   5.5.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในประเด็นดาน       
จิตสาธารณะ (สมศ.18.2) 

4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ** รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและกิจการพิเศษ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ รองอธิการบดี             
ฝายกิจการนกัศึกษา 

6.2  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ รองอธิการบดี               
ฝายบริหาร 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและกิจการพิเศษ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ  

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ รองอธิการบดี                    
ฝายวางแผนและ

พัฒนา 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภา
สถาบัน (สมศ. 12)  

ครบ 5 ประเด็น 4.23 
(ครบ 5 ประเด็น) 

4.30                
(ครบ 5 ประเด็น) 

รองอธิการบดีฝาย
กิจการสภา

มหาวิทยาลัยและนิติกร 
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารสถาบัน (สมศ. 13) 

คะแนนเฉลี่ย 
4.00 

คะแนนเฉลี่ย 
4.68 

คะแนนเฉลี่ย 
4.75 

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ รองอธิการบดี                
ฝายวางแผนและ

พัฒนา 
 



ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2553 คาเปาหมาย             

ปการศึกษา 
2554 

ผูกํากับหลัก 
เปาหมาย ดําเนินการได 

องคประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8 ขอ 9 ขอ 9 ขอ รองอธิการบดี                    
ฝายวางแผนและ

พัฒนา 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด (สมศ. 15) 

ผลประเมิน         
4.00 คะแนน 

ผลประเมิน  
4.58 คะแนน 

ผลประเมิน         
4 -5 คะแนน 

 
 

หมายเหต ุ:  
 1. การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ปการศึกษา 2554 อางอิงจากแผนปฏิบัติราชการ       
พ.ศ.2552 – 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 2. การกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ปการศึกษา 2554 เพ่ิมเติม (**) อางอิงจาก                
แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2555 – 2559 ฉบับกันยายน 2554 
 3. ตัวบงชี้ท่ี 2.1, 4.1, 6.1 และ 9.1 คาเปาหมายอางอิงจากผลการประเมินในปการศึกษา 2553   


