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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ค�าน�า

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

น้ี เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี ฉบับท่ี ๒ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐ ซึง่เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 

ท่ีต้องการให้มีมหาวิทยาลัยมีทิศทางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องในระยะยาว โดยแผนนี้มหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลต่างๆ ทั้งสภาวการณ์

ภายนอกทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการพฒันามหาวทิยาลยั ได้แก่ สถานการณ์และพลวัต

การเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ประเทศไทย รวมถึง ทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ประเทศ 

พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการศกึษาด้านอุดมศกึษาของรัฐบาล และกรอบแผนอดุมศกึษา

ระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) รวมทั้งข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยใน

ปัจจุบันและที่ผ่านมา และได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์

สถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และ กลยุทธ์ของ

แผน ซึง่เช่ือว่าแผนนีจ้ะสามารถน�าพามหาวทิยาลยัไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ใน

อนาคต โดยมหาวทิยาลยัจะน�าแผนนีป้รบัไปยงัแผนกลยทุธ์การพัฒนามหาวทิยาลัย 

ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ ต่อไป

 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางฯ 

ทุกท่าน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�า การ

แสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่างๆ จนแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ฉบับนี้ แล้วเสร็จ

สมบูรณ์ ด้วยดี 
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สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑ บทน�า ๑

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลด�าเนินการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๕

ส่วนที่ ๓ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ๒๘

ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ๓๑

ส่วนที่ ๕ กลไกการน�าพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ สู่การปฏิบัติ ๓๘
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บทสรุปผู้บริหาร

 แผนพัฒนามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ นี ้เป็นแผนพฒันามหาวทิยาลยัระยะ ๑๐ 
ปี ฉบับที่ ๒ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐ ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยมีทิศทางเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจะใช้แผนนี้เป็นก
รอบในการจัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปีช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนกลยุทธ์การ
พฒันามหาวทิยาลยั ระยะ ๕ ปีช่วงที ่๒ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ ต่อไป เพือ่ให้สามารถทบทวนปรับปรงุเป้าหมายและกลยทุธ์
ในการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้ก่อตั้งครบรอบ ๔๕ ปี โดยเริ่มก่อตั้งจากวิทยาลัยครูล�าปาง เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นสถาบันราชภัฏล�าปางในปี พ.ศ.๒๕๓๘ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางในปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ๗ หลักสูตร ๔๙ สาขา
วิชา จาก ๖ คณะ มีนักศึกษา ๘,๙๗๘ คน อาจารย์ ๓๗๘ คน สายสนับสนุน ๒๘๑ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มี
การด�าเนินงานวิจัย ๒๗๓ โครงการ ด�าเนินงานบริการวิชาการ ๙๐ โครงการ และด�าเนินเนินโครงการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม ๔๘ โครงการ มหาวิทยาลัยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยสรุป คือ มีจุดแข็งคือมีสถานที่ต้ังอยู่ใน
ศูนย์กลางของภาคเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาดั้งเดิมเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น โดยมีชื่อเสียงในการผลิตครูเป็นพื้นฐาน 
และการมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ มีจุดอ่อน คือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารพัฒนาบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ และมีผลผลิตที่ได้ยังไม่โดดเด่น มีโอกาสภายนอก คือ 
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีอุปสรรค คือการ
ที่ประชากรวัยเรียนที่ลดลง เข้าสู่สังคมสูงวัย และการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดล�าปางและภาคเหนือเพิ่ม
สูงขึ้น
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 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ นั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์กร
ให้มีคุณภาพโดยจะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ โดยใช้ความร่วมมอืร่วมใจของบคุลากรและนกัศกึษาเป็น
หลักในการขับเคลื่อน โดยมีจุดเน้นคือน�าความรู้ที่สังเคราะห์มาได้ ไปใช้ในการสร้างคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูป
ธรรม โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ภายใต้
พันธกิจ ๖ ประการ ได้แก่ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง 
 ๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะน�าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตส�านึกในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด�าริ
 ๕. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก�าหนดภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ ปี คือ “ณ สิ้นปี ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�าปางจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่เน้นการสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ และเน้นการสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม มีจ�านวนนักศึกษาคงอยู่ประมาณ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน มีจ�านวนหลักสูตร
ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นจ�านวน ๕๐-๖๐ หลักสูตร มีบุคลากร ๖๐๐-๗๐๐ คน โดยเป็นบุคลากรสาย
วิชาการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต�าแหน่งวิชาการมากกว่าร้อยละ ๖๐ รวมถึงสามารถจัดการ
เรยีนการสอนวจิยัและบรกิารวชิาการได้อย่างมคีณุภาพ และมชีือ่เสียงเป็นท่ียอมรับในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติหรือระดบั
นานาชาต”ิ โดยมีเป้าหมาย ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาใน ๗ ด้าน คอื ๑.ด้านการผลติบัณฑติ ๒.ด้านการวจัิย 
๓.ด้านการบริการวิชาการ ๔.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.ด้านบุคลากร ๖.ด้านรายได้และทรัพย์สิน ๗.ด้านการบริหาร
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 การพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ นี้มีความเชื่อมโยงกับเป้า
หมายผลผลติกับทศิทาง นโยบายและยทุธศาสตร์ระดบัชาต ิทัง้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) เป้าประสงค์ของการ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนในระดับท้องถิ่น
ก็สอดคล้องและจะปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และยุทธศาสตร์
จงัหวดัล�าปาง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) อนัจะส่งผลให้มหาวทิยาลัยมกีารพัฒนาบนรากฐานของชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้มแขง็ และ

เป็นการร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็ง ก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ ๑

บทน�า
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยครูล�าปาง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๑๙ ถนนล�าปาง - แม่ทะบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ต�าบลชมพู อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ๕๒๑๐๐ 
 วิทยาลัยครูล�าปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) ใน พ.ศ.๒๕๑๖ เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มีการประกาศ
ใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘” ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ.
๒๕๑๙ วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ “พระราช
บัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗” กฏหมายก�าหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอก
เหนอืจากสาขาวชิาการศกึษาในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ดงันัน้วทิยาลยัครลู�าปางจงึได้เปิดสอนในระดบัปรญิญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ 
และสาขาวิทยาศาสตร์
  ขณะทีส่ถาบนัราชภฏัล�าปางยงัใช้ชือ่วทิยาลยัครลู�าปางอยูน่ัน้ได้มกีารประสานการด�าเนนิงาน ร่วมกบัวทิยาลัยครู
อืน่ๆ โดยรวมกนัเป็นกลุม่วทิยาลยัคร ูวทิยาลยัครลู�าปางซ่ึงตัง้อยูใ่นกลุ่มภาคเหนอืตอนบน ได้ร่วมกบัวิทยาลยัครเูชยีงใหม่ 
วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น “สหวิทยาลัยล้าน
นา” ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๒๘ และวิทยาลัยครูล�าปางได้รับเลือกให้เป็นที่
ตั้งส�านักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา 
  เม่ือวนัที ่๑๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ได้พระราชทานนามวทิยาลยั
ครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏล�าปาง” ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา
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 หลงัจากมกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ.๒๕๓๘ ส่งผลให้สถาบนัเกดิการเปลีย่นแปลงในหลาย
ด้าน และสามารถเปิดสอนในระดบัสงูกว่าระดับปริญญาในปี พ.ศ.๒๕๔๒ สถาบนัราชภฏัล�าปางได้เปิดสอนระดับบณัฑติ
ศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้เปิดสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นน้ัน ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
ล�าปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏล�าปางระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๙ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองส�าหรับนักบริหาร ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ร่วมมือ
กับวิทยาลัยเทคนิคล�าพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการภายนอกสถาบัน (กศ.บป.) ณ วิทยาลัย
เทคนิคล�าพูน
  วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗” ท�าให้
สถาบันราชภัฏล�าปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง” (Lampang Rajabhat University) อยู่
ภายในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนยีบตัร บณัฑิตปริญญาโท และปรญิญา
เอกใน โดยมีสาขาวิชาที่ท�าการสอนอาทิ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
บรหิารธรุกจิ และสาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัมส่ีวนราชการคอืคณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมี ส่วนราชการที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะท�าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาอีก ๔ ส่วนราชการ คือ ส�านักงานอธิการบดี ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
  มหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปางมปีณิธานและความมุง่หวงัทีจ่ะเป็น “สถาบนัอดุมศกึษาชัน้น�าของภมูภิาคเป็นทีพ่ึง่ทาง
ปัญญาของปวงชน” โดยมภีาระหน้าท่ีตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ โดยสรปุคอืมุง่
พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงด�าเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งการเรียน
รูข้องสังคมให้บริการทางวชิาการแก่สงัคม ส่งเสรมิวชิาชพีครคูณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาท�านบุ�ารงุศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมศึกษา ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริ สนับสนุนการบริหารการจัดการสิ่ง

แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
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โครงสร้างส่วนราชการ
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ส่วนที่ ๒

ข้อมูลผลการด�าเนินการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

 สถานการณ์และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

  บริบทโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่อาจมองเพียงแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์

ที่รวดเร็วจากปัจจัยการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้เปลี่ยนบริบทโลกในศตวรรษหน้า

เข้าสูก่ารแข่งขนัทีม่กีารเชือ่มต่อเปลีย่นแปลง จากการเชือ่มต่อระดับพืน้ทีไ่ปเป็นการเชือ่มต่อระดบัโลกในลกัษณะบุคคล

แต่ละคนมากขึ้น 

  เศรษฐกิจโลก เปลี่ยนผ่านโดยปรับฐานจากการค้าระหว่างประเทศแบบ One Country - One Market ไป

สู่สภาวะ One World - One Market ที่พลังขับเคลื่อนมาจากการติดต่อการค้าออนไลน์ในโลก เสมือน และขั้วอ�านาจ

ของเศรษฐกิจโลกในกลุ่ม G7 เดิม ก�าลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดประเทศเกิดใหม่ในกลุ่ม เศรษฐกิจ BRIC และ Chindia 

ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรโลก ที่มีการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายประชากร จะเกิด

ภาวะการเพิ่มขึ้นของสังคมเมืองเป็นเมืองขนาดใหญ่

  สิง่แวดล้อมในการเปล่ียนแปลงของสภาวะภมูอิากาศโลกและพลงังาน ยงัเป็นวกิฤตคกุคาม โลกอย่างต่อเนือ่ง

และเปลี่ยนผ่านไปสู่ โลกของการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกบริบท ในขณะที่กระแสเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปท�าให้เชื่อ

มั่นว่า นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และการบริการด้านสุขภาพ จะท�าให้เกิดการปฏิวัติสู่การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�า

วันที่หลากหลาย

 สถานการณ์ประเทศไทย

   การด�ารงอยูข่องประเทศไทยในบรบิทโลก ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเป็นความท้าทายส�าคญัเชงิ ยทุธศาสตร์ทีภ่าค

รัฐต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ก้าวข้ามไปให้ได้ ซึ่งสภาวะวิกฤติประเทศไทยมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ สังคมผู้สูงวัย กับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง และปัญหาความเหลื่อมล�้า

   ปัญหาเชิงซ้อนในสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ คือ โครงสร้างประชากรของประเทศ ไทยป็นสังคมผู้

สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งท�าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนก�าลังแรงงาน ประกอบกับเมื่อเทียบ

ระดับคุณภาพของคน อีกทั้งพบว่าคนจ�านวนมากมีคุณภาพต�่า ท�าให้การชดเชยในตลาดงานเป็นไปได้ยาก

   ในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม ประเทศไทยยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่มีปมผูกติดกับปัญหาความ

เหลื่อมล�้าท�าให้การแก้ปัญหามีความยากยิ่ง ช่องว่างความเหล่ือมล�้าของรายได้ประชากรมีการกระจายอย่างกว้างขวาง 

ประชากรรายได้สูงมกีารกระจกุอยูเ่ฉพาะในบางกลุ่ม รวมทัง้ความเหลือ่มล�า้ในโอกาสทางการศกึษาของเดก็และประชาชน 

โดยในภูมิภาคภาคเหนือที่มีอยู่ในอัตราที่สูงมาก
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  เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ และผลกระทบเชิงวิกฤตท่ีส�าคัญ คือปัญหาความเหล่ือมล�้า การยก

ระดับรายได้เพื่อให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และสภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยต้องร่วมปิดช่อง

ว่างเชิงยุทธศาสตร์ โดยพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม เป็นการยกระดับรายได้ของชุมชน สังคม ท้องถิ่น เพื่อให้

ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน การสร้างผลิตภาพจากผู้สูงอายุ และสร้างสมรรถนะผู้ที่ก�าลังอยู่ใน

วัยแรงงานปัจจุบัน ให้ท�างานในระดับสูงเพิ่มขึ้นได้ควบคู่กับการวางรากฐานการศึกษาที่เข้มแข็ง

   มหาวิทยาลยัจะเน้นประสานรอยต่อการเชือ่มโยง โดยการลดความเหลือ่มล�า้ทัง้การจดั การศกึษาโดยรปูแบบ

และวิธีการที่มีลักษณะกึ่งเปิดมากขึ้น มีการเทียบโอนในมิติใหม่ๆ เพื่อให้ กลุ่มผู้ที่อยู่ในตลาดงานสามารถเข้าถึง และยก

ระดับความรู้ความสามารถ สู่การได้รับการรับรองทางปริญญาบัตรมากขึ้น

   ในการแก้ปัญหาของชุมชน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง พยากรณ์/เตือนภัย และหาแนวทาง

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่น ส่วนพันธกิจการวิจัยและการบริการวิชาการจะมุ่งจุดเน้นจะเพิ่มการพัฒนาที่

วางรปูแบบ เป็นการพฒันาเชงิระบบท่ีก่อเกดิเป็นรปูธรรมจรงิ และก�าหนดพ้ืนทีก่ารพฒันาให้มกีารกระจายตัวไปยงัพืน้ที่

มุง่เป้าได้อย่างเหมาะสม มกีารสร้างส�านกึสาธารณะและคณุธรรมจรยิธรรมแก่นกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ เพือ่สร้างวถิสัีงคม

ใหม่ในอนาคต เป็นโอกาสของการใช้การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่

มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างสูงสุด



7แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ด้านบุคลากร
  มหาวิทยาลัยมีจ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๖๕๙ คน เป็นสายวิชาการ ๓๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๗ 

สายสนับสนุน ๒๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๓ สายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ�านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ 

๒๐.๙๔ มีต�าแหน่งวิชาการ จ�านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๖ สายสนับสนุน มีคุณวุฒิสูงสุดในระดับปริญญาโท 

จ�านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๗ และเป็นบุคลากรในต�าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ�านวน ๑๔๖ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๑ โดยทั้งหมดอยู่ระดับปฏิบัติการ

ตารางที่ ๑ ข้อมูลบุคลากรจ�าแนกตามสายงาน

ประเภท
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สายวิชาการ ๓๓๗ ๕๕.๘๙ ๓๕๗ ๕๖.๓๑ ๓๖๖ ๕๖.๗๔ ๓๘๒ ๕๗.๙๗ ๓๗๘ ๕๗.๓๗

 - ข้าราชการ ๑๐๓ ๑๗.๐๘ ๙๙ ๑๕.๖๒ ๙๘ ๑๕.๑๙ ๙๗ ๑๔.๗๒ ๙๐ ๑๓.๖๖

 - พนักงาน

มหาวิทยาลัย

๒๓๔ ๓๘.๘๑ ๒๕๘ ๔๐.๖๙ ๒๖๘ ๔๑.๕๕ ๒๘๕ ๔๓.๒๕ ๒๘๘ ๔๓.๗๑

สายสนับสนุน

วิชาการ

๒๖๖ ๔๔.๑๑ ๒๗๗ ๔๓.๖๙ ๒๗๙ ๔๓.๒๖ ๒๗๗ ๔๒.๐๓ ๒๘๑ ๔๒.๖๓

- ข้าราชการ ๒๐ ๓.๓๒ ๒๐ ๓.๑๕ ๑๙ ๒.๙๕ ๒๐ ๓.๐๓ ๒๐ ๓.๐๓

- ลูกจ้างประจ�า ๒๖ ๔.๓๑ ๒๔ ๓.๗๙ ๒๓ ๓.๕๗ ๒๑ ๓.๑๙ ๒๐ ๓.๐๓

- พนักงานราชการ ๑๘ ๒.๙๙ ๑๘ ๒.๘๔ ๑๙ ๒.๙๕ ๒๑ ๓.๑๙ ๒๓ ๓.๔๙

- พนักงาน

มหาวิทยาลัย

๒๐๒ ๓๓.๔๙ ๒๑๕ ๓๓.๙๑ ๒๑๘ ๓๓.๗๙ ๒๑๕ ๓๒.๖๒ ๒๑๘ ๓๓.๐๘

รวม ๖๐๓ ๑๐๐ ๖๓๔ ๑๐๐ ๖๔๕ ๑๐๐ ๖๕๙ ๑๐๐ ๖๕๙ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลแสดงจ�านวนบุคลากร ในปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

๔๐๐

๓๕๐

๓๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๓๓๗
๓๕๗ ๓๖๖

๓๘๑ ๓๗๘

๒๘๑๒๗๗๒๗๙๒๗๗๒๖๖

สายวิชาการ

สายสนับสนุน



8 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

ตารางที่ ๒ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ต�าแหน่งวิชาการ
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ศาสตราจารย์ - - - - ๑ ๐.๒๗ ๑ ๐.๒๖ ๑ ๐.๒๖

รองศาสตราจารย์ ๘ ๒.๓๗ ๖ ๑.๖๘ ๗ ๑.๙๑ ๙ ๒.๓๖ ๘ ๒.๑๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๐ ๑๑.๘๗ ๔๘ ๑๓.๔๕ ๕๗ ๑๕.๕๘ ๕๙ ๑๕.๔๔ ๖๘ ๑๗.๙๙

อาจารย์ ๒๘๙ ๗๖.๖๕ ๓๐๓ ๘๔.๘๗ ๓๐๑ ๘๒.๒๔ ๓๑๓ ๘๑.๙๔ ๓๐๑ ๗๙.๖๓

รวม ๓๓๗ ๑๐๐ ๓๕๗ ๑๐๐ ๓๖๖ ๑๐๐ ๓๘๒ ๑๐๐ ๓๘๒ ๑๐๐

ตารางที่ ๓ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

-ปริญญาตรี ๑๑ ๓.๒๖ ๗ ๑.๙๖ ๖ ๑.๖๔ ๕ ๑.๓๑ ๓ ๐.๗๙

-ปริญญาโท ๒๖๙ ๗๙.๘๒ ๒๘๕ ๗๙.๘๓ ๒๙๐ ๗๙.๒๓ ๒๙๗ ๗๗.๗๕ ๒๘๘ ๗๖.๑๙

-ปริญญาเอก ๕๗ ๑๖.๙๒ ๖๕ ๑๘.๒๑ ๗๐ ๑๙.๑๓ ๘๐ ๒๐.๙๔ ๘๗ ๒๓.๐๒

รวม ๓๓๗ ๑๐๐ ๓๕๗ ๑๐๐ ๓๖๖ ๑๐๐ ๓๘๒ ๑๐๐ ๓๗๘ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลร้อยละบุคลากรที่มีต�าแหน่งวิชาการและปริญญาเอก ในปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙



9แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

ตารางที่ ๔ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ต�าแหน่ง
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

บริหาร ๑๑ ๔.๑๓ ๑๑ ๓.๙๗ ๑๓ ๔.๖๔ ๑๓ ๔.๖๙ ๑๓ ๔.๖๓

วิชาชีพเฉพาะหรือ

เชียวชาญเฉพาะ

๑๓๘ ๕๑.๘๘ ๑๔๗ ๕๖.๖๘ ๑๔๔ ๕๑.๔๓ ๑๔๖ ๕๒.๗๑ ๑๘๐ ๖๔.๐๕

ทั่วไป* ๑๑๗ ๔๓.๓๙ ๑๑๙ ๔๒.๙๖ ๑๒๓ ๔๓.๙๓ ๑๑๘ ๔๒.๖๐ ๘๘ ๓๑.๓๒

รวม ๒๖๖ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๘๐ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๘๑ ๑๐๐

* รวมลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ

ตารางที่ ๕ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

-ต�่ากว่าปริญญาตรี ๘๐ ๓๐.๐๘ ๘๕ ๓๐.๖๙ ๘๐ ๒๘.๖๗ ๗๕ ๒๗.๐๘ ๗๔ ๒๖.๓๔

-ปริญญาตรี ๑๖๔ ๖๑.๖๕ ๑๖๘ ๖๐.๖๕ ๑๗๑ ๖๑.๒๙ ๑๗๒ ๖๒.๐๙ ๑๗๖ ๖๒.๖๓

-ปริญญาโท ๒๒ ๘.๒๗ ๒๔ ๘.๖๖ ๒๘ ๑๐.๐๔ ๓๐ ๑๐.๘๓ ๓๑ ๑๑.๐๓

-ปริญญาเอก - - - - - - - - - -

รวม ๒๖๖ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๗๙ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๘๑ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ�าแนกตามต�าแหน่ง



10 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

ด้านงบประมาณ
  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ�านวน ๗๐๓,๗๘๙,๗๐๐ บาท เป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จ�านวน ๖๐๕,๘๓๒,๑๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๔ เป็นเงินรายได้ จ�านวน ๙๗,๙๕๗,๖๐๐ บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ๑๓.๙๖

ตารางที่ ๖ ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ปีงบประมาณ
งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ รวม

บาท เพิ่ม/ลด บาท เพิ่ม/ลด บาท เพิ่ม/ลด

๒๕๕๕ ๒๕๕,๙๘๓,๑๐๐ ๒๗,๙๘๘,๘๐๐ ๙๓,๖๗๗,๐๐๐ (๘,๙๙๖,๓๐๐) ๓๔๙,๖๖๐,๑๐๐ ๑๘,๙๙๒,๕๐๐

๒๕๕๖ ๒๙๕,๙๓๕,๔๐๐ ๓๙,๙๕๒,๓๐๐ ๑๑๐,๔๙๘,๗๐๐ ๑๖,๘๒๑,๗๐๐ ๔๐๖,๔๓๔,๑๐๐ ๕๖,๗๗๔,๐๐๐

๒๕๕๗ ๔๐๙,๐๓๓,๙๐๐ ๑๑๓,๐๙๘,๕๐๐ ๑๔๘,๒๔๗,๕๐๐ ๓๗,๗๔๘,๘๐๐ ๕๕๗,๒๘๑,๔๐๐ ๑๕๐,๘๔๗,๓๐๐

๒๕๕๘ ๕๖๗,๖๑๐,๕๐๐ ๑๕๘,๕๗๖,๖๐๐ ๙๒,๑๑๐,๒๐๐ (๕๖,๑๓๗,๓๐๐) ๖๕๙,๗๒๐,๗๐๐ ๑๐๒,๔๓๙,๓๐๐

๒๕๕๙ ๖๐๕,๘๓๒,๑๐๐ ๓๘,๒๒๑,๖๐๐ ๙๗,๙๕๗,๖๐๐ ๕,๘๔๗,๔๐๐ ๗๐๓,๗๘๙,๗๐๐ ๔๔,๐๖๙,๐๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลแสดงจ�านวนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙



11แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

ด้านนักศึกษา
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา จ�านวน ๘,๙๗๘ คน เป็นนักศึกษาภาคปกติ ๘,๕๙๐ คน คิด

เป็นร้อยละ ๙๕.๖๘ เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ�านวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒ โดยคณะที่มีจ�านวน

นักศึกษามากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน ๓,๑๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๔ รองลงมาคือ คณะ

วิทยาการจัดการ จ�านวน ๒,๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๒ มีจ�านวนนักศึกษาน้อยทีสุดคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มีจ�านวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗

ตารางที่ ๗ ข้อมูลจ�านวนนักศึกษาจ�าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา

ประเภท
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ภาคปกติ ๘,๐๖๑ ๘๖.๓๔ ๘,๔๐๘ ๙๑.๒๐ ๘,๖๐๐ ๙๔.๔๖ ๘,๕๙๐ ๙๕.๖๘

-ปริญญาตรี ๘,๐๖๑ ๘๖.๓๔ ๘,๔๐๘ ๙๑.๒๐ ๘,๖๐๐ ๙๔.๔๖ ๘,๕๙๐ ๙๕.๖๘

ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ๑,๒๗๕ ๑๓.๖๖ ๘๑๑ ๘.๘๐ ๕๐๔ ๕.๕๔ ๓๘๘ ๔.๓๒

-ปริญญาตรี ๗๖๗ ๘.๒๒ ๕๖๑ ๖.๐๙ ๒๘๙ ๓.๑๗ ๑๓๔ ๑.๔๙

-ปริญญาโท ๔๘๕ ๕.๑๙ ๒๒๑ ๒.๔๐ ๑๘๙ ๒.๐๘ ๑๓๓ ๑.๔๘

-ปริญญาเอก ๒๓ ๐.๒๕ ๒๙ ๐.๓๑ ๒๖ ๐.๒๙ ๒๙ ๐.๓๒

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - - ๙๒ ๑.๐๓

รวม ๙,๓๓๖ ๑๐๐ ๙,๒๑๙ ๑๐๐ ๙,๑๐๔ ๑๐๐ ๘,๙๗๘ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลจ�านวนนักศึกษาจ�าแนกตามประเภท และระดับการศึกษา
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ตารางที่ ๘ ข้อมูลจ�านวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จ�าแนกตามคณะ 

ประเภท
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

คณะครุศาสตร์ ๑,๕๓๙ ๑๖.๔๘ ๑,๕๕๔ ๑๖.๘๖ ๑,๕๒๖ ๑๖.๗๖ ๑,๕๒๙ ๑๗.๐๓

คณะวิทยาศาสตร์ ๑,๓๗๔ ๑๔.๗๒ ๑,๔๗๕ ๑๖.๐๐ ๑,๕๓๔ ๑๖.๘๕ ๑,๔๗๔ ๑๖.๔๒

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

๓,๐๘๗ ๓๓.๐๗ ๓,๑๓๒ ๓๓.๙๗ ๓,๑๔๙ ๓๔.๕๘ ๓,๑๓๗ ๓๔.๙๔

คณะวิทยาการจัดการ ๒,๕๖๑ ๒๗.๔๓ ๒,๓๘๐ ๒๕.๘๒ ๒,๒๑๒ ๒๔.๓๐ ๒,๑๐๓ ๒๓.๔๒

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖๖๗ ๗.๑๔ ๕๕๖ ๖.๐๓ ๕๕๕ ๖.๑๐ ๕๙๙ ๖.๖๗

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑๐๘ ๑.๑๖ ๑๒๒ ๑.๓๒ ๑๒๘ ๑.๔๑ ๑๓๖ ๑.๕๒

รวม ๙,๓๓๖ ๑๐๐ ๙,๒๑๙ ๑๐๐ ๙,๑๐๔ ๑๐๐ ๘,๙๗๘ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลจ�านวนนักศึกษาจ�าแนกคณะ
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ด้านหลักสูตรและสาขาวิชา
  หลักสูตรและสาขาวิชาจ�าแนกตามคณะต่างๆ ๖ คณะ ดังนี้

  ๑) คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ�านวน 

๔ สาขาวิชา และหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต จ�านวน ๓ สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู มีปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๕๒๙ คน 

ตารางที่ ๙ จ�านวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

สาขาวิชา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ระดับปริญญาตรี ๑,๓๓๘ ๑,๔๗๗ ๑,๕๐๔ ๑,๔๓๗

คอมพิวเตอร์ ๘๔ ๑๒๑ ๑๔๗ ๑๗๙

การศึกษาปฐมวัย ๔๖๑ ๔๗๓ ๔๘๐ ๔๓๗

ภาษาไทย ๓๙๔ ๔๕๓ ๔๕๓ ๔๒๔

ภาษาอังกฤษ ๓๙๙ ๔๓๐ ๔๒๔ ๓๙๗

ระดับปริญญาโท ๒๐๑ ๗๗ ๒๒ -

บริหารการศึกษา ๒๐๑ ๗๗ ๒๒ -

การวัดประเมินฯ - - - -

หลักสูตรและการสอน - - - -

ระดับปริญญาเอก

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - ๙๒

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - - - ๙๒

รวมทั้งหมด ๑,๕๓๙ ๑,๕๕๔ ๑,๕๒๖ ๑,๕๒๙

  ๒) คณะวทิยาศาสตร์ จดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลกัสตูร

ครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๔๗๔ คน 

ตารางที่ ๑๐ จ�านวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

สาขาวิชา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ระดับปริญญาตรี ๑,๓๗๔ ๑,๔๕๔ ๑,๕๑๘ ๑,๔๗๔

คณิตศาสตร์ (คบ.) ๓๓๘ ๓๘๔ ๔๐๕ ๓๗๓

ชีววิทยา (คบ.) ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๓๕ ๒๒๑

ฟิสิกส์ (คบ.) ๙๙ ๑๒๕ ๑๔๒ ๑๔๓

เคมี (คบ.) ๑๒๓ ๑๔๕ ๑๕๙ ๑๖๘
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ.) ๒๙๘ ๓๐๐ ๓๒๓ ๓๐๓

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗๒ ๖๔ ๕๕ ๖๙

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๑๖ ๙๘ ๘๓ ๗๖

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๙๖ ๑๑๑ ๑๑๖ ๑๒๑

เคมีประยุกต์ ๖ - - -

ระดับปริญญาโท - ๒๑ ๑๖ -

วิทยาศาสตร์ศึกษา - ๒๑ ๑๖ -

ระดับปริญญาเอก

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - -

รวมทั้งหมด ๓,๐๘๗ ๓,๑๓๒ ๓,๑๔๙ ๓,๑๓๗

  ๓) คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน ๓ หลกัสตูร 

ได้แก่ หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑิต หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรญิญาโท จ�านวน 

๑ หลักสูตร มีปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ๓,๐๔๐ คน 

ตารางที่ ๑๑ จ�านวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

สาขาวิชา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ระดับปริญญาตรี ๒,๙๕๙ ๓,๐๕๕ ๓,๐๗๖ ๓,๐๗๗

สังคมศึกษา (คบ.) ๔๗๙ ๕๑๗ ๕๔๕ ๕๓๖

ภาษาจีน (คบ.) - - - ๒๘

ภาษาไทย ๒๓๕ ๒๙๓ ๓๒๐ ๓๓๑

รัฐประศาสนศาสตร์ ๑,๑๙๒ ๑,๑๐๖ ๙๓๘ ๘๒๐

การพัฒนาชุมชน ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๔ ๒๕๐

ภาษาจีน ๑๖๐ ๒๒๒ ๒๓๔ ๒๖๐

ดนตรี ๙๕ ๙๓ ๙๑ ๑๑๕

ศิลปะและการออกแบบ - ๔๕ ๗๓ ๙๑

ภาษาอังกฤษ ๒๓๖ ๒๔๐ ๒๙๖ ๓๒๗

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับ

ชาวต่างประเทศ

- - ๓๔ ๖๘

นิติศาสตร์ ๑๕๖ ๑๗๗ ๒๒๓ ๒๒๗

ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ๑๐๑ ๗๒ ๔๘ ๒๔

ภาษาไทยและการสือ่สารทางธรุกจิ ๒๙ ๑๓ - -

ระดับปริญญาโท ๑๒๘ ๗๗ ๗๓ ๖๐



15แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)

การบริหารและพัฒนาประชาคม

เมืองและชนบท

๑๒๘ ๗๗ ๗๓ ๖๐

ระดับปริญญาเอก - - - -

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - -

รวมทั้งหมด ๓,๐๘๗ ๓,๑๓๒ ๓,๑๔๙ ๓,๑๓๗

  ๔) คณะวทิยาศาสตร์ จดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลกัสตูร

ศิลปศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท จ�านวน ๒ หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาเอก จ�านวน ๑ หลักสูตร มีปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๙๐๔ คน 

ตารางที่ ๑๒ จ�านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

สาขาวิชา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ระดับปริญญาตรี ๒,๓๘๒ ๒,๓๐๕ ๒,๑๐๘ ๑,๙๐๔

นิเทศศาสตร์ ๒๑๗ ๒๒๘ ๒๒๐ ๒๒๑

การท่องเที่ยว ๑๐๘ ๗๒ ๘๖ ๑๐๔

การตลาด ๒๐๙ ๑๙๙ ๑๘๖ ๑๘๔

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - - ๒๕

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ - - ๗ ๒๙

การจัดการ ๗๐๔ ๖๔๓ ๔๙๔ ๓๒๘

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๗๑ ๔๗๗ ๓๖๒ ๒๖๖

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ๑๖๗ ๒๑๗ ๒๔๓ ๒๑๕

การบัญชี ๔๐๖ ๔๖๙ ๕๑๐ ๕๓๒

ระดับปริญญาโท ๑๕๖ ๔๖ ๗๘ ๗๓

การจัดการ ๑๕๖ ๔๖ ๗๘ ๖๔

การบัญชี - - - ๙

ระดับปริญญาเอก ๒๓ ๒๙ ๒๖ ๒๙

การจัดการ ๒๓ ๒๙ ๒๖ ๒๙

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - -

รวมทั้งหมด ๒,๕๖๑ ๒,๓๘๐ ๒,๒๑๒ ๒,๑๐๓

  ๕) คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัการเรียนการสอนนกัศกึษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ๕๙๙ คน 
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ตารางที่ ๑๓ จ�านวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

สาขาวิชา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ระดับปริญญาตรี ๖๖๗ ๕๕๖ ๕๕๕ ๕๙๙

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๙๑ ๙๐ ๙๖ ๗๘

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๖๒ ๗๖ ๗๐ ๖๘

เทคโนโลยีโยธา ๘๙ ๑๐๐ ๑๑๙ ๑๕๖

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์อตุสาหกรรม ๑๓๒ ๘๘ ๖๔ ๗๓

เทคโนโลยีเซรามิกส์ ๑๔ ๑๗ ๓๓ ๓๘

เทคโนโลยีการผลิต ๑๙๕ ๑๔๗ ๑๒๔ ๑๒๖

เทคโนโลยีพลังงาน - - ๒๓ ๒๙

มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ - - ๔ ๑๐

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๘๔ ๓๘ ๒๒ ๒๑

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก - - - -

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวมทั้งหมด ๖๖๗ ๕๕๖ ๕๕๕ ๕๙๙

  ๖) คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ๑๓๖ คน 

ตารางที่ ๑๔ จ�านวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

สาขาวิชา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ระดับปริญญาตรี ๑๐๘ ๑๒๒ ๑๒๘ ๑๓๖

- เกษตรศาสตร์ ๖๓ ๖๕ ๗๒ ๘๐

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

๔๕ ๕๗ ๕๖ ๕๖

ระดับปริญญาโท - - - -

ระดับปริญญาเอก - - - -

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - -

รวมทั้งหมด ๑๐๘ ๑๒๒ ๑๒๘ ๑๓๖
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ด้านผลการด�าเนินงาน
  ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า ด้านการจัดการศึกษา 

มีผู้ส�าเร็จการศึกษารวมจ�านวน ๖,๑๐๑ คน มีโครงการวิจัยที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑,๐๖๗ โครงการ มีโครงการด้าน

บรกิารวิชาการทีด่�าเนนิการ จ�านวน ๓๖๖ โครงการ และโครงการด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมทีด่�าเนนิการ จ�านวน  

๒๖๘ โครงการ

ตารางที่ ๑๕ ข้อมูลแสดงผลการด�าเนินงาน ระยะ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

ผลการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ

รวม หน่วยนับ
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๑.ด้านการจัดการศึกษา

 - ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

๒๓๒ ๓๕๖ ๖๐ ๖๕ ๗๑๓ คน

 - ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๑,๓๐๘ ๑,๒๖๙ ๑,๗๐๔ ๗๗๙ ๕,๐๖๐ คน

 - ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ๑๑๔ ๑๑๙ ๗๐ ๒๓ ๓๒๖ คน

 - ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - - ๑ ๑ ๒ คน

 - การมีงานท�าของบัณฑิตปริญญาตรี ๗๙.๔๔ ๗๗.๘๑ ๗๖.๓๒ ๗๗.๑๕ - ร้อยละ

๒. ด้านการวิจัย

 - โครงการวิจัยที่ด�าเนินการ ๒๘๕ ๑๙๓ ๓๑๘ ๒๗๓ ๑,๐๖๙ โครงการ

๓. ด้านการบริการวิชาการ

 - การสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๑๑ ๑๔ ๑๔ ๑๑ ๑๑๓ โครงการ

 - ผลงานการให้บริการวิชาการ ๕๖ ๗๐ ๔๘ ๗๙ ๒๕๓ โครงการ

๔. ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 - โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๖ ๗๖ ๖๘ ๔๘ ๒๖๘ โครงการ
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มากส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖

องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินการ ๕.๐๐ ๔.๗๙ ๔.๙๑ ๔.๗๐

๒ การผลิตบัณฑิต ๓.๙๑ ๓.๘๙ ๔.๒๐ ๓.๕๗

๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

๔ การวิจัย ๔.๗๒ ๔.๒๔ ๔.๐๑ ๓.๙๒

๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

๖ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

๗ การบริหารและการจัดการ ๕.๐๐ ๔.๘๑ ๔.๗๕ ๔.๑๘

๘ การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๕.๐๐ ๔.๕๒ ๔.๘๘ ๔.๑๐

๑๐ องค์ประกอบตามนโยบายรฐับาล “สถานศึกษา ๓ ด ี(๓D)” ๕.๐๐ - - -

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๔.๕๘ ๔.๕๒ ๔.๕๙ ๔.๒๖

แผนภูมิแสดงข้อมูลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗
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ตารางที่ ๑๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

คณะ

ครุศาสตร์

คณะมนุษย

ศาสตร์ฯ

คณะวิทยา

ศาสตร์

คณะ

วิทยาการ

จัดการ

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยี

การเกษตร

มหาวทิยาลัย

๑. การผลิตบัณฑิต ๓.๓๖ ๒.๔๘ ๓.๓๕ ๒.๗๑ ๒.๖๖ ๓.๓๑ ๒.๓๘

๒. การวิจัย ๓.๗๘ ๔.๗๕ ๔.๙๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๗๐ ๔.๕๙

๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

๔. การท�านุบ�ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

๕. การบริหารจัดการ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๕๖

รวม ๓.๗๓ ๓.๖๓ ๓.๙๒ ๓.๖๓ ๓.๔๖ ๓.๗๗ ๓.๕๖

ด้านอาคารสถานที่
  การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีดังนี้

ปีงบประมาณ การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่

๒๕๕๕ - ก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง ๑๔๙,๙๘๗,๙๐๐ บาท

- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโยธา งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕๕๖ - ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง ๑๔๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๒๕๕๗ - ก่อสร้างอาคารเรียน บริการวิชาการและอเนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง 

 ๑๗๖,๒๒๕,๐๐๐ บาท

๒๕๕๘ - ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร งบประมาณก่อสร้าง ๒๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท

- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท

- งานปรับปรงุสิง่ก่อสร้าง จ�านวน ๑๒ รายการ งบกลางกระตุน้เศรษฐกิจ งบประมาณ

 ๙,๖๔๕,๔๐๐ บาท

๒๕๕๙ - ก่อสร้างอาคารส�านักงานอธิการบดี งบประมาณก่อสร้าง ๙๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

- ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 งบประมาณก่อสร้าง ๓๔๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท

- ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษา งบประมาณ ๒๔,๕๗๕,๐๐๐ บาท

- งานปรบัปรงุทีด่นิสิง่ก่อสร้าง จ�านวน ๓๗ รายการ งบกลางกระตุน้เศรษฐกจิ จ�านวน 

 ๒๔,๔๐๐,๗๐๐ บาท
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ด้านการผลิตบัณฑิต
  จุดแข็ง 
  ๑. สถานทีต่ัง้อยูใ่นศนูย์กลางของภาคเหนอื มอีาคารเรยีน อาคารประกอบ และมภีมูทิศัน์ และสภาพแวดล้อม

เอื้ออ�านวยต่อการจัดการศึกษา

  ๒. เป็นสถาบันการศึกษาดั้งเดิม เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น โดยมีชื่อเสียงด้านการผลิตครูเป็นพื้นฐาน

  ๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และประเทศ

  ๔. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  ๕. มีเครอืข่ายความร่วมมอืกบัสถาบันการศกึษา และหน่วยงานอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ และได้รบัความร่วม

มือในการพัฒนา และการจัดการศึกษา

   จุดอ่อน

   ๑. คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต�าแหน่งทางวิชาการมีจ�านวนต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

  ๒. อาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา ส่วนมากยงัขาดทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ

  ๓. หลักสูตรมีจ�านวนน้อยทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอีกทั้งเป็นหลักสูตรเดิมๆ เป็นส่วนมาก

  ๔. หอพักนักศึกษามีจ�านวนจ�ากัดไม่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีความจ�าเป็น และนักศึกษาต่างชาติ

  โอกาส

  ๑. ท้องถิ่นมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสืบเนื่องยาวนาน จนมีความเชื่อถือไว้วางใจ จึงให้ความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

  ๒. นโยบายรัฐบาลที่เน้นการผลิตครู ท�าให้นักเรียนเก่งๆ ต้องการเรียนสายครู

  ๓. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ท�าให้สามารถสร้างเครือข่ายด้านเพ่ือพัฒนาและจัดการศกึษากับต่าง

ประเทศได้ดียิ่งขึ้น

  ๔. การลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล เปิดโอกาสในการสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาใหม่

  ๕. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมยั เปิดโอกาสการเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย หรอืรปูแบบใหม่ในการจดัการศึกษา

  อุปสรรค

  ๑. สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด และภูมิภาคมีจ�านวนมาก เกิดการแข่งขันในการเปิดรับนักศึกษา

  ๒. ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่านิยมในการเลือกศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่หรือที่มีที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดใหญ่ ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

  ๓. ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ผันผวนท�าให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาหางานท�าที่ตรงสาขา และตามคุณวุฒิได้ยากขึ้น

  ๔. ประชากรวัยเรียนที่ลดลง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยท�าให้หลักสูตรเดิมๆอาจไม่ตอบสนองความต้องการ

ผู้เข้าเรียน
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ด้านการวิจัย
   จุดแข็ง

   ๑. มนีโยบายและภาระงานด้านการวจิยัทีช่ดัเจน และมกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการวจิยัอย่างต่อเนือ่ง

  ๒. มีหน่วยงานที่ก�ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบและมีหน่วยจัดการวิจัย

ระดับคณะ

  ๓. มีเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สกอ. สกว. และ สวทช. ท�าให้ได้รับการ

สนับสนุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

  ๔.มีการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง

  ๕.ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

  ๖.มีการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน

  จุดอ่อน

  ๑.กลไกตรวจสอบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ

  ๒.ผลงานวิจัยที่น�าไปตีพิมพ์ในเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติมีน้อย 

  ๓.ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ทีส่ามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ให้เกิดประโยชน์เชงิพาณชิย์

มีจ�านวนน้อย

  ๔.เครือข่ายและแหล่งทุนวิจัยภาคเอกชนมีน้อย

  ๕.ขาดคลังข้อเสนอโครงการวิจัย ที่จะรองรับการวิพากษ์ของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

  โอกาส

  ๑.มแีหล่งทุนวิจยัจากภายนอกในท้องถิน่ และประเทศ ทีพ่ร้อมให้การสนบัสนนุในการท�าวจิยั เนือ่งจากรฐับาล

ให้ความส�าคัญกับการวิจัย และเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาในทุก ๆ ด้านของประเทศ 

  ๒.มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

  ๓.ชุมชนท้องถิ่นให้การยอมรับการท�างานของนักวิจัย

  อุปสรรค

  ๑.โจทย์วิจัยของพื้นที่ไม่ตรงกับศักยภาพนักวิจัย ส่งผลต่อการขอรับทุนวิจัย 

  ๒.การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการท�าวิจัยภายในพื้นมีสูงขึ้น

ด้านการบริการวิชาการ
   จุดแข็ง

   ๑. มีนโยบายส่งเสรมิให้หน่วยงานต่าง ๆ  ให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยมสีถาบนัวจิยัเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ

  ๒. มีงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ

  ๓. มีองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
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  ๔. มีแหล่งบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น

  ๕. ให้การบรกิารวชิาการเป็นเอกลกัษณ์มหาวทิยาลัย และมโีครงการการบริการวชิาการเพ่ือส่งเสริมโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

  ๖. มีการบูรณาการการบริการวิชาการ กับงานวิจัย และการเรียนการสอน

  จุดอ่อน

  ๑. การด�าเนนิการบรกิารวชิาการขาดความเป็นเอกภาพเชงิพืน้ที ่และขาดการบรูณาการศาสตร์ ท�าให้ผลกระ

ทบจากการบริการวิชาการไม่ชัดเจน

  ๒. การบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยมีน้อย

  ๓. เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนมีน้อย 

  โอกาส

  ๑. ชุมชนและสังคมมีความต้องการการบริการทางวิชาการด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์พลังงาน ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น

  ๒. มีหน่วยงานภายนอก ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

  ๓. มีแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริอื่นๆ ช่วยส่งเสริมต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน

และท้องถิ่น

  ๔. ทิศทางการปฏิรูปของ สปช.ที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูลกลไก

การจัดการระดับพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่น

  อุปสรรค

  ๑. ความคาดหวังของชุมชน ในด้านการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
   จุดแข็ง

   ๑. มีอาคารสถานที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

  ๒. มกีารจดักจิกรรมด้านศลิปวฒันธรรม ประเพณทีีส่�าคญัร่วมกบัหน่วยงาน และองค์กรภายนอกอย่างสม�า่เสมอ

  ๓. มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ

  ๔. มีระบบ กลไก และงบประมาณในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท�าให้สามารถด�าเนินงานด้านนี้

อย่างต่อเนื่อง 

  ๕. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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  จุดอ่อน

  ๑. การศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่ครบถ้วน ท�าให้องค์ความรู้ที่จะน�าเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

แก่กลุ่มเป้าหมายยังไม่เพียงพอ และการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นระบบ ยากต่อการค้นคว้า

  ๒. การด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าสร้างจิตส�านึก

เรื่องการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

  ๓. องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรมขาดการบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย

  ๔. ภูมิทัศน์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของไทย

  โอกาส

  ๑. มีที่ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมล้านนา เป็นโอกาสให้เอื้อต่อการศึกษาด้านวัฒนธรรมและสังคม ท�าให้สามารถ

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อการสืบสานและพัฒนา

  ๒. มีภาพลกัษณ์การด�าเนนิด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมทีด่ใีนท้องถิน่ ท�าให้ได้รบัการสนบัสนนุจากองค์กร

ภายนอก

  ๓. รฐับาลเหน็ความส�าคญัด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมทีส่ามารถน�าไปใช้ในการพฒันาสงัคมในเกดิสนัตสิขุ 

  อุปสรรค

  ๑. กระแสความเปลีย่นแปลงทางสงัคมส่งผลให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิน่มค่ีานยิมเกีย่วกบัการด�าเนนิชีวติ

ที่ไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ
   จุดแข็ง

   ๑. มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานทั้งในด้าน

วิชาการและการบริหาร เป็นที่ยอมรับของสังคม

  ๒. ผู้บริหารระดับต่างๆ มีวิสัยทัศน์ และจิตส�านึกต่อการพัฒนาองค์กร ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

  ๓. บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีศักยภาพ และความพร้อมในการด�าเนินงานตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

  ๔. มีระบบบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

  ๕. มีเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารภายในมาใช้ เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

  ๖. มีระบบการประกันคุณภาพที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีการถ่ายทอดความรับผิดระดับ

องค์กรสู่ระดับบุคคลและมีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
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  จุดอ่อน

  ๑. มีทรัพยากร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์อย่างจ�ากัด และพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลักท�าให้ไม่

คล่องตัวในการบริหารจัดการ

  ๒. ระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อการพัฒนา การส่งเสริมการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการสร้างขวัญก�าลังใจของบุคลากร ยังขาดประสิทธิภาพ

  ๓. ระบบสารสนเทศในการบริหารและการตัดสินใจ ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูล

  โอกาส

  ๑. เทคโนโลยีที่มีความสมัยใหม่ ท�าให้เปิดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้มากขึ้น

  ๒. ทิศทางการปฏิรูปของ สปช. เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูล กลไกการ

จัดการระดับพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่น ท�าให้สามารถเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อท้องถิ่นได้

มากขึ้น 

  อุปสรรค

  ๑. นโยบายการก�าจดัอตัราก�าลงัของภาครฐั ท�าให้บคุคลากรขาดความมัน่คงมกีารเข้าออกบ่อยครัง้ท�าให้มีผล

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ ๓

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙

ปรัชญา  
 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 (An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม น�าสังคม

พันธกิจ
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุไว้ใน มาตรา ๗ จึงก�าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�าปาง ๖ ประการ คือ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง 
 ๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะน�าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตส�านึกในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด�าริ
 ๕. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าหมายการพัฒนา ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙
 ภาพรวมของการพัฒนา
 ณ สิ้นปี ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ที่เน้นการเป็นองค์การการเรียนรู้
ทีม่คีณุภาพ ผลติบณัฑติและผลงานทางวชิาการ ท่ีได้รับยอมรับออกมาอย่างสม�า่เสมอ สามารถสร้างคณุค่าต่อชมุชน 
ท้องถิน่ และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม มจี�านวนนกัศกึษาคงอยูป่ระมาณ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน มจี�านวนหลกัสูตร 
๕๐-๖๐ หลักสูตร ที่ได้รับปรับปรุงใหม่พัฒนาใหม่ให้ทันสมัย เป็นที่ต้องการของผู้เรียนใน ท้องถิ่น และประเทศชาติ มี
บุคลากร ๖๐๐-๗๐๐ คน โดยเป็นบุคลากรสายวิชาการมากกว่า ร้อยละ ๖๐ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
และต�าแหน่งวิชาการมากกว่าร้อยละ ๖๐ สามารถจัดการเรียนการสอนวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต
 ๑. บัณฑิตมีงานท�ามากกว่าร้อยละ ๙๐ 
 ๒. บัณฑิตดีและเก่ง มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างประโยชน์คุณค่าให้ท้องถิ่น
และประเทศชาติ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้
 ๓. มีหลักสูตรที่รองรับการผลิตบัณฑิตที่หลากหลาย อาทิ English Program (EP) International Program (IP) 
หรือหลักสูตรต่อเนื่องสะสมหน่วยกิต เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ประเทศชาติ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ๔. มีศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

 เป้าหมายด้านการวิจัย
 ๑. มีงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นมากกว่า ๕๐ เรื่องต่อปี 
และมีงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยต่อปี 
 ๒. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าร้อยละ ๒ 
ของผลงานทั้งหมด
 ๓. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล�าปางโมเดล และเป็นศูนย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
 ๔. มวีารสารวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิหรอืในระดบันานาชาติ
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 เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
 ๑. เป็นศนูย์การอบรมให้ความรูแ้ละการศกึษาต่อเนือ่ง เพ่ือการพัฒนาคณุภาพชวีติและการท�างานของประชาชน
ในจังหวัดล�าปางและจังหวัดใกล้เคียง
 ๒. เป็นศูนย์ส่งเสริม ให้ค�าปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ อาหาร
ปลอดภัย และการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่น
 ๓. มีรายได้จากการบริการวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินรายได้ทั้งหมด

 เป้าหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างองิและศึกษาดงูาน ด้านศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาจังหวัดล�าปาง ของนกัเรียน นกัศึกษา 
เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาเยือน
 ๒. มีผลติภณัฑ์ท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ และศลิปวฒันธรรมของจงัหวดัล�าปาง จดัจ�าหน่ายแก่ผูม้าเยอืนเพือ่สร้างรายได้
 ๓. เป็นที่รวบรวมฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดล�าปาง

 เป้าหมายด้านบุคลากร
 ๑. อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ ๕๐
 ๒. อาจารย์มีต�าแหน่งวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๖๐
 ๓. อาจารย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มากกว่าร้อยละ ๙๐
 ๔. สายสนับสนุนด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ระดับชาญการ ร้อยละ ๘๐ ของกรอบต�าแหน่ง
 ๕. มีบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติมากกว่าร้อยละ ๑๐

 เป้าหมายด้านรายได้และทรัพย์สิน
 ๑. มีเงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
 ๒. มีเงินสะสม (เงินคงคลัง) จ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของเงินรายได้ประจ�าปี

 เป้าหมายด้านการบริหาร
 ๑. มีโครงสร้างและระบบการท�างานที่กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น เน้นประสิทธิผล
 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ
 ๓. ได้รับรางวัลหรือการรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการ

 ๔. มีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
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ส่วนที่ ๔

กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙
 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะ ๑๐ ปี มหาวิทยาลัยจึงก�าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาใน ๗ ด้าน ดังนี้

กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. บัณฑิตมีงานท�ามากกว่าร้อยละ ๙๐ 
 ๒. บัณฑิตดีและเก่ง มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สร้างประโยชน์คุณค่าให้ท้อง
ถิ่นและประเทศชาติ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้
 ๓. มีหลักสูตรที่รองรับการผลิตบัณฑิตที่หลากหลาย อาทิ English Program (EP) International Program (IP) 
หรือหลักสูตรต่อเนื่องสะสมหน่วยกิต เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ประเทศชาติ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ๔. มีศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑. ร้อยละการมีงานท�าของบัณฑิต มากกว่าร้อยละ ๘๕ มากกว่าร้อยละ ๙๐

๒. จ�านวนนักศึกษาคงอยู่ ๘,๐๐๐ คน ๑๐,๐๐๐ คน

๓. จ�านวนหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน 

ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และ

ประเทศ

๕๐ หลักสูตร ๖๐ หลักสูตร

๔.จ�านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ

๒ หลักสูตร ๔ หลักสูตร

๕. จ�านวนหลักสูตร EP หรือ IP ๒ หลักสูตร ๔ หลักสูตร

๖. ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการ

จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย 

บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

๗. จ�านวนสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับในระดับ

ชาติหรือระดับสากล

๕ สาขาวิชา ๙ สาขาวิชา

๘.จ�านวนหลักสูตรส�าหรับผู้สูงวัย ๕ หลักสูตร ๑๐ หลักสูตร
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๙. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่าน

ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก�าหนด

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐

๑๐. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบ

ผ่านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานที่

ก�าหนด

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐

๑๑.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่ออัต

ลักษณ์ของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐

๑๒. จ�านวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความ

ดี เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติใน

แต่ละปี

๕ คน ๑๐ คน

๑๓. จ�านวนสาขาที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการ

ผลิตครู

๒ สาขา ๔ สาขา

 กลยุทธ์

 ๑. ปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรให้ทันสมยัเป็นทีต้่องการของผูเ้รยีน ท้องถิน่ และประเทศชาติอยูเ่สมอ โดยประเมนิจาก 

  จ�านวนนักศึกษาคงอยู่ และภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นส�าคัญ

 ๒. สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ๓. พฒันาการเรยีนการสอนโดยน�าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใช้  และจัดหาครุภณัฑ์การศกึษาท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ

  หลักสูตรอย่างเพียงพอ

 ๔. การพฒันาคณุภาพชีวิตแก่ผูส้งูวยัในท้องถิน่ โดยพฒันาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกับผูส้งูวยัเน้นไปทีห่ลกัสตูรต่อเนือ่ง

 ๕. พฒันาอาจารย์ผูส้อนให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมคีณุภาพ มทีกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษ  

  และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมได้

 ๖. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 ๗. สร้างพืน้ทีก่ระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย อาท ิการเรยีนบนฐานโครงการ ฐานปัญหา ฐานวจิยั เรยีนรูคู้ก่ารท�างาน 

  หรือเรียนรู้คู่การบริการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑

 ๘. เสรมิสร้างความร่วมมอืกบัท้องถิน่ โรงเรยีน สถานประกอบการ และองค์กรอืน่ๆ ท่ีมคีณุภาพ เพ่ือเป็นแหล่งฝึก 

  ประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา

 ๙. ส่งเสรมิสหกจิศกึษาและฝึกทักษะด้านอาชพีแก่นกัศกึษา เพือ่เตรียมความพร้อมนกัศกึษาก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน

 ๑๐. เสรมิสร้างความผกูพนัของนกัศกึษาท่ีมีต่อมหาวทิยาลัยเพือ่การกลบัมาส่วนร่วมในการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคต 

  ผ่านสมาคมศิษย์เก่า
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กลยุทธ์ด้านการวิจัย
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. มีงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นมากกว่า ๕๐ เรื่องต่อปี 
และมีงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยต่อปี 
 ๒. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าร้อยละ ๒ 
ของผลงานทั้งหมด
 ๓. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล�าปางโมเดล และเป็นศูนย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
 ๔. มีวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือในระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑. จ�านวนโครงการวิจัยเพื่อการถ่ายทอด

เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นต่อปี

มากกว่า ๕๐ โครงการ มากกว่า ๑๐๐ โครงการ

๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่มือ

อาชีพ ต่อจ�านวนอาจารย์

มากกว่าร้อยละ ๖๐ มากกว่าร้อยละ ๘๐

๓. ร้อยละของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

มากกว่าร้อยละ ๓๐ มากกว่าร้อยละ ๔๐

๔. ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมที่จด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน�าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

มากกว่าร้อยละ ๑ มากกว่าร้อยละ ๒

๕. จ�านวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ ๑๐ โครงการ ๒๐ โครงการ

๖. จ�านวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล�าปาง

โมเดลที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลใน

ระดับประเทศ

๑ ศูนย์ ๑ ศูนย์

๗. จ�านวนวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

๑ วารสาร ๒ วารสาร
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 กลยุทธ์
 ๑. พัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่มืออาชีพ และมีการบูรณาการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบมุ่งเป้า 
เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ
 ๒. แสวงหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอกผ่านเครอืข่ายการวจิยัในพืน้ที ่หรือรระดบัชาต ิเพือ่มาพฒันาหรอืแก้ปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง
 ๓. ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
 ๔. สนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย หรือช่องทางอื่นๆ
 ๕. แสวงหาแหล่งทุน หรือความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับผลงานวิจัยไป
สู่ระดับสากล
 ๖. จัดท�าวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. เป็นศนูย์การอบรมให้ความรูแ้ละการศกึษาต่อเนือ่ง เพ่ือการพัฒนาคณุภาพชวีติและการท�างานของประชาชน
ในจังหวัดล�าปางและท้องถิ่นอื่น
 ๒. เป็นศูนย์ส่งเสริม ให้ค�าปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ อาหาร
ปลอดภัย และการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่น
 ๓. มีรายได้จากการบริการวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินรายได้ทั้งหมด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑. จ�านวนหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่อง มากกว่า ๒๐ หลักสูตร มากกว่า ๔๐ หลักสูตร

๒. จ�านวนแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมด้านอาชีพ

และธุรกิจแก่ชุมชน ท้องถิ่น

มากกว่า ๓ ศูนย์ มากกว่า ๖ ศูนย์

๓. จ�านวนชุมชนเป้าหมายที่มีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน

มากกว่า ๓ ชุมชน มากกว่า ๖ ชุมชน

๔. จ�านวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มากกว่า ๓๐๐ คน มากกว่า ๖๐๐ คน

๕. สัดส่วนรายได้จาการบริการวิชาการต่อ

เงินรายได้

มากกว่าร้อยละ ๕ มากกว่าร้อยละ ๑๐
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กลยุทธ์
 ๑. สร้างหลกัสตูรการอบรมและศกึษาต่อเนือ่งเพือ่บรกิารวชิาการแก่ชมุชนท้องถิน่ทีห่ลากหลายตอบสนองความ
ต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ๒. สร้างแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น ในสาขาอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ การท่อง
เทียวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ เซรามิกส์ อาหารปลอดภัย และการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่น
 ๓. ยกระดับศูนย์เกษตรพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชด�าริ และการเรียนรู้ด้านพืชและ
สมุนไพรไทย
 ๔. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครูและพัฒนาครู
 ๕. สร้างโรงเรียนสาธิตเพื่อเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของจังหวัดล�าปาง

กลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดล�าปาง ของนักศึกษา 
ประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาเยือน
 ๒. มีผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมล�าปางจัดจ�าหน่ายแก่ผู้มาเยือนเพื่อสร้างรายได้
 ๓. เป็นที่รวบรวมฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดล�าปาง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑.จ�านวนนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามา

เยี่ยมชม ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ณ ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

มากกกว่า ๒,๐๐๐ คน มากกกว่า ๔,๐๐๐ คน

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วม

กิจกรรมหรือมีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมของจังหวัดล�าปาง

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐

๓. จ�านวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ล�าปาง

๕ ฐาน ๑๐ ฐาน

กลยุทธ์
 ๑. รวบรวมข้อมูลและจัดท�าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดล�าปางและล้านนาให้เป็นที่
ยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
 ๒. จดัท�าห้องพพิธิภณัฑ์แสดงศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ล�าปาง เพือ่เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ของชมุชน 
ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
 ๓. ปรับปรุง พัฒนา รายวิชา“ล�าปางศึกษา”อย่างสม�่าเสมอ โดยบูรณาการกับงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สอนนักศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 ๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดล�าปาง
 ๕.  สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ
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กลยุทธ์ด้านบุคลากร
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ ๕๐
 ๒. อาจารย์มีต�าแหน่งวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๖๐
 ๓. อาจารย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มากกว่าร้อยละ ๙๐
 ๔. สายสนับสนุนด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ระดับชาญการขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ของกรอบต�าแหน่ง
 ๕. มีบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติมากกว่าร้อยละ ๑๐ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑. ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ ๒๕ มากกว่าร้อยละ ๕๐

๒. ร้อยละอาจารย์ที่มีต�าแหน่งวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๓๐ มากกว่าร้อยละ ๖๐

๓. ร้อยละอาจารย์ที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

มากกว่าร้อยละ ๖๐ มากกว่าร้อยละ ๙๐

๔. ร้อยละสายสนับสนุนที่ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่

ช�านาญการ ตามกรอบของต�าแหน่ง

มากกว่าร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๘๐

๕. ร้อยละบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ

และมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ 

มากกว่าร้อยละ ๕ มากกว่าร้อยละ ๑๐

 กลยุทธ์
 ๑. จัดตั้งหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
 ๒. ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งวิชาการ
 ๓. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความช�านาญในต�าแหน่งงาน และสามารถเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้
 ๔. บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่เป็นที่
ต้องการของสังคม
 ๕. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกคนให้สามารถสื่อสารในระดับใช้งานได้ 
 ๖. ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ท�าคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
 ๗. สนับสนุนทุนการศึกษาช้างเผือกแก่บัณฑิตเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย
 ๘. เสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นแก่บุคลากร
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กลยุทธ์ด้านรายได้และทรัพย์สิน
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. มีเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
 ๒. มีเงินสะสม (เงินคงคลัง) จ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของเงินรายได้ประจ�าปี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑.จ�านวนเงินรายได้คงคลัง มากกว่า ๒ เท่าของเงินรายได้

ประจ�าปี

มากกว่า ๓ เท่าของเงินรายได้ประจ�าปี

๒.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้การบริหาร

สินทรัพย์เทียบกับปีที่ผ่านมา

มากกว่า ร้อยละ ๑๐ มากกว่า ร้อยละ ๑๐

 กลยุทธ์
 ๑. ลดการใช้เงนิคงคลงัเพือ่การสมทบการก่อสร้างอาคาร หรือน�าไปปรบัปรงุก่อสร้างอาคารท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 ๒. เก็บรักษาเงินคงคลังในสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
 ๓. บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ที่ดิน โรงแรม ร้านค้า หรือการเช่าอาคารสถานที่อื่น ให้มีราย
ได้เติบโตต่อเนื่อง
 ๔. แสงหาการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่ได้ผลตอบแทนแน่นอนในระดับสูง เช่น การสร้างหอพักนักศึกษา
 ๕. ส่งเสริมการด�าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการหารายได้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ด้านการบริหาร
 เป้าหมายการพัฒนา
 ๑. มีโครงสร้างและระบบการท�างานที่กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น เน้นประสิทธิผล
 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ
 ๓. ได้รับรางวัลหรือการรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
 ๔. มีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๙

๑.ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ 

ด้านอาคารสถานที่ ของบุคลากร และผู้รับบริการ

มากกว่าร้อยละ ๙๐ มากกว่าร้อยละ ๙๕

๒.ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในทุกระบบงาน

มากกว่าร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐
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กลยุทธ์
 ๑. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการท�างานให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น โดยเน้น
ประสิทธิผลของงาน และน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรับรองการแข่งขันในอนาคต 
 ๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
 ๔. เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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ส่วนที่ ๕

กลไกการน�าพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

สู่การปฏิบัติ
 
 เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางระยะ ๑๐ ปี บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนา สมควรให้มีการ
ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 ๑. น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)
 ๒. ให้มหาวทิยาลยัจดัท�าแผนกลยทุธ์พฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยยดึเป้าหมายการพฒันา และกลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้ในแผนระยะ ๑๐ ปีเป็นหลกัในการจดัท�ารายละเอยีด
แผนดังกล่าว
 ๓. ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส�านัก สถาบัน ศูนย์ จัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับแผน
พัฒนาระยะ ๑๐ ปี และระยะ ๕ ปี ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 ๔. ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ อาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และวัสดุ เพื่อ
การขับเคลื่อนการด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยเร็ว
 ๕. มกีารประชาสมัพนัธ์แผนพฒันาระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ให้กบัหน่วยงาน บคุลากรทุกคนได้รับทราบ
 ๖. ให้มีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยทุกปี เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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ช่วงเวลาการจัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙

วันที่ การด�าเนินการ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจจัดท�าแผนกลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง ระยะ ๑๐ ปี

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ และแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ระยะเวลา ๕ ปี

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ SWOT โดยผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ คณะกรรมการการจัดท�า 

แผนกลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัฯ รองคณบด ี/ รองผูอ้�านวยการส�านกั หวัหน้าส�านกังานคณะ /  

ผู้อ�านวยการกอง ประธานสาขา และหัวหน้างาน

๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ 

คณะกรรมการจัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รองคณบดี / รองผู้อ�านวยการส�านัก 

หัวหน้าส�านักงานคณะ / ผู้อ�านวยการกอง

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผน

กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙

๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙

ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย จากบุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

๑๑ มถินุายน ๒๕๕๙ เสนอร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๒๒ มถินุายน ๒๕๕๙ - เสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ต่อ คณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลยั เพ่ือขอมตเิหน็ชอบ ในการประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๕๗ วันที ่๒๒ มถุินายน ๒๕๕๙

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - เสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ต่อ คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย เพื่อขอมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗-๒๕๕๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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