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ค�ำน�ำ
แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นี้ เป็นที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยมี
ทิศทางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยแผนนี้มหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลต่างๆ
ทัง้ สภาวการณ์ภายนอกทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานการณ์และพลวัตการเปลีย่ นแปลง
ของโลก สถานการณ์ประเทศไทย รวมถึง ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) รวมทั้งข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและที่ผ่านมา และได้เปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ของแผน ซึ่งเชื่อว่าแผนนี้จะสามารถน�ำพามหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางฯ ทุกท่าน และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ  การแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
ต่างๆ จนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับนี้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ด้วยดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ บทน�ำ
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลด�ำเนินการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ส่วนที่ ๓ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ส่วนที่ ๔ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์
ส่วนที่ ๕ กลยุทธ์ โครงการและโครงการส�ำคัญเร่งด่วน

๑
๕
๒๘
๓๓
๔๙

ภาคผนวก
- ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) และแผนกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นี้ มีความเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยมีทิศทาง
เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้ก่อตั้งครบรอบ ๔๕ ปี โดยเริ่มก่อตั้งจากวิทยาลัยครูล�ำปาง เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นสถาบันราชภัฏล�ำปางในปี พ.ศ.๒๕๓๘ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ มีพนั ธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั
การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ๗ หลักสูตร ๔๙ สาขาวิชา จาก
๖ คณะ มีนักศึกษา ๘,๙๗๘ คน อาจารย์ ๓๗๘ คน สายสนับสนุน ๒๘๑ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการด�ำเนิน
งานวิจัย ๒๗๓ โครงการ ด�ำเนินงานบริการวิชาการ ๙๐ โครงการ และด�ำเนินเนินโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ๔๘
โครงการ มหาวิทยาลัยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยสรุปดังนี้ มีจุดแข็ง คือ มีสถานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาค
เหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาดั้งเดิมเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น โดยมีชื่อเสียงในการผลิตครูเป็นพื้นฐาน และการมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ มีจุดอ่อน คือ กระบวนการปฏิบัติงาน และการ
บริหารพัฒนาบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ และมีผลผลิตทีไ่ ด้ยงั ไม่โดดเด่น มีโอกาสภายนอก คือ การเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีอุปสรรค์ คือ การที่ประชากรวัยเรียนที่ลดลง
เข้าสู่สังคมสูงวัย และการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดล�ำปางและภาคเหนือเพิ่มสูงขึ้น
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวิสยั ทัศน์ คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปญ
ั ญา เพือ่ พัฒนาท้อง
ถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจ ๖ ประการ ได้แก่
๑. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม มีจติ อาสา มีทกั ษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะน�ำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตส�ำนึกในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด�ำริ
๕. ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ เสริมสร้างค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์โดยคงไว้ซงึ่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
ความเป็นไทย
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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โดยก�ำหนดประเด็นกลยุทธ์ จ�ำนวน ๖ กลยุทธ์ คือ ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนอง
กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประเด็นกลยุทธ์
ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ การ
บริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้แก่องค์กร
การพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ นี้มีความเชื่อมโยงกับเป้า
หมายผลผลิตกับทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) เป้าประสงค์ของการ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนในระดับท้องถิ่นก็
สอดคล้องและจะปรับเปลีย่ นไปตามยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และยุทธศาสตร์จงั หวัด
ล�ำปาง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบนรากฐานของชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็ง และเป็นการ
ร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็ง ก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ ๑
บทน�ำ
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง


มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางมีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยครูล�ำปาง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๑๙  ถนนล�ำปาง - แม่ทะบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ต�ำบลชมพู อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ๕๒๑๐๐
วิทยาลัยครูล�ำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา
(ป.กศ.) ใน พ.ศ.๒๕๑๖ เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มีการประกาศใช้
“พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘” ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ.๒๕๑๙
วิทยาลัยครูล�ำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗” กฏหมายก�ำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจาก
สาขาวิชาการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ดังนัน้ วิทยาลัยครูลำ� ปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขา
วิทยาศาสตร์
ขณะที่สถาบันราชภัฏล�ำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูล�ำปางอยู่นั้นได้มีการประสานการด�ำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครู
อื่นๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูล�ำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น “สหวิทยาลัยล้าน
นา” ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๒๘ และวิทยาลัยครูล�ำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา
        เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัย
ครูใหม่วา่ “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลำ� ปางจึงได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “สถาบันราชภัฏล�ำปาง” ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  เป็นต้นมา
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หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลีย่ นแปลงในหลาย
ด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาในปี พ.ศ.๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏล�ำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิต
ศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้เปิดสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษาด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล�ำปางเข้า
ร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏล�ำปางระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๙ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองส�ำหรับนักบริหาร ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค
ล�ำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคลากรประจ�ำการภายนอกสถาบัน (กศ.บป.)  ณ วิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗” ท�ำให้
สถาบันราชภัฏล�ำปางปรับเปลีย่ นฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง”  (Lampang Rajabhat University) อยูภ่ ายใน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร บัณฑิตปริญญาโท และปริญญา
เอกใน โดยมีสาขาวิชาที่ท�ำการสอนอาทิ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยมีส่วนราชการคือคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมี ส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะท�ำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาอีก ๔ ส่วนราชการ คือ ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางมีปณิธานและความมุง่ หวังทีจ่ ะเป็น “สถาบันอุดมศึกษาชัน้ น�ำของภูมภิ าคเป็นทีพ่ งึ่ ทาง
ปัญญาของปวงชน” โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยสรุปคือมุ่ง
พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงด�ำเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของสังคมให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท�ำนุบำ� รุงศาสนาและศิลป
วัฒนธรรมศึกษา ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากแนวพระราชด�ำริ สนับสนุนการบริหารการจัดการสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางประกอบด้วย ๕ สี คือ
สีน�้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิดและพระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและ
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
สีส้ม
แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สีขาว
แทนค่า ความคิดอันบริสทุ ธิข์ องนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย

สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิด สติปัญญา
และความงอกงามแห่งปัญญา

ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ ดอกกาสะลอง

คติธรรม

วิริเยน ทุกขมจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
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โครงสร้างส่วนราชการ
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ส่วนที่ ๒
ข้อมูลผลการด�ำเนินการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สถานการณ์และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
บริบทโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่อาจมองเพียงแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์
ที่รวดเร็วจากปัจจัยการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้เปลี่ยนบริบทโลกในศตวรรษหน้าเข้า
สูก่ ารแข่งขันทีม่ กี ารเชือ่ มต่อเปลีย่ นแปลง จากการเชือ่ มต่อระดับพืน้ ทีไ่ ปเป็นการเชือ่ มต่อระดับโลกในลักษณะบุคคลแต่ละ
คนมากขึ้น
เศรษฐกิจโลก เปลี่ยนผ่านโดยปรับฐานจากการค้าระหว่างประเทศแบบ One Country - One Market ไปสู่
สภาวะ One World - One Market ที่พลังขับเคลื่อนมาจากการติดต่อการค้าออนไลน์ในโลก เสมือน และขั้วอํานาจของ
เศรษฐกิจโลกในกลุ่ม G7 เดิม กําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดประเทศเกิดใหม่ในกลุ่ม เศรษฐกิจ BRIC และ Chindia ควบคู่
ไปกับการปรับเปลีย่ นโครงสร้างประชากรโลก ทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ ของสังคมผูส้ งู อายุ การเคลือ่ นย้ายประชากร จะเกิดภาวะการ
เพิ่มขึ้นของสังคมเมืองเป็นเมืองขนาดใหญ่
สิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกและพลังงาน ยังเป็นวิกฤตคุกคาม โลกอย่างต่อเนื่อง
และเปลี่ยนผ่านไปสู่ โลกของการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกบริบท ในขณะที่กระแสเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปทําให้เชื่อมั่น
ว่า นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และการบริการด้านสุขภาพ จะทําให้เกิดการปฏิวัติสู่การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันที่
หลากหลาย
สถานการณ์ประเทศไทย
การดํารงอยูข่ องประเทศไทยในบริบทโลก ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเป็นความท้าทายสาํ คัญเชิง ยุทธศาสตร์ทภี่ าครัฐ
ต้องร่วมกันขับเคลือ่ นให้กา้ วข้ามไปให้ได้ ซึง่ สภาวะวิกฤติประเทศไทยมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ สังคมผูส้ งู วัย กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง และปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ปัญหาเชิงซ้อนในสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ คือ โครงสร้างประชากรของประเทศ ไทยป็นสังคมผูส้ งู
อายุเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งทําให้เกิดสภาวะการขาดแคลนกําลังแรงงาน ประกอบกับเมื่อเทียบระดับ
คุณภาพของคน อีกทั้งพบว่าคนจํานวนมากมีคุณภาพต�่ำ ทําให้การชดเชยในตลาดงานเป็นไปได้ยาก
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ในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม ประเทศไทยยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่มีปมผูกติดกับปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำทําให้การแก้ปัญหามีความยากยิ่ง ช่องว่างความเหลื่อมล�้ำของรายได้ประชากรมีการกระจายอย่างกว้างขวาง
ประชากรรายได้สงู มีการกระจุกอยูเ่ ฉพาะในบางกลุม่ รวมทัง้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ในโอกาสทางการศึกษาของเด็กและประชาชน
โดยในภูมิภาคภาคเหนือที่มีอยู่ในอัตราที่สูงมาก
เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ และผลกระทบเชิงวิกฤตที่สําคัญ คือปัญหาความเหลื่อมล�้ำ  การยก
ระดับรายได้เพือ่ ให้กา้ วข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และสภาวะสังคมผูส้ งู อายุทมี่ หาวิทยาลัยต้องร่วมปิดช่องว่างเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม เป็นการยกระดับรายได้ของชุมชน สังคม ท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน การสร้างผลิตภาพจากผูส้ งู อายุ และสร้างสมรรถนะผูท้ กี่ าํ ลังอยูใ่ นวัยแรงงานปัจจุบนั
ให้ทํางานในระดับสูงเพิ่มขึ้นได้ควบคู่กับการวางรากฐานการศึกษาที่เข้มแข็ง
มหาวิทยาลัยจะเน้นประสานรอยต่อการเชือ่ มโยง โดยการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทัง้ การจัด การศึกษาโดยรูปแบบ
และวิธีการที่มีลักษณะกึ่งเปิดมากขึ้น มีการเทียบโอนในมิติใหม่ๆ เพื่อให้ กลุ่มผู้ที่อยู่ในตลาดงานสามารถเข้าถึง และยก
ระดับความรู้ความสามารถ สู่การได้รับการรับรองทางปริญญาบัตรมากขึ้น
ในการแก้ปัญหาของชุมชน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง พยากรณ์/เตือนภัย และหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่น ส่วนพันธกิจการวิจัยและการบริการวิชาการจะมุ่งจุดเน้นจะเพิ่มการพัฒนาที่
วางรูปแบบ เป็นการพัฒนาเชิงระบบที่ก่อเกิดเป็นรูปธรรมจริง และกําหนดพื้นที่การพัฒนาให้มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่
มุ่งเป้าได้อย่างเหมาะสม มีการสร้างสํานึกสาธารณะและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ เพื่อสร้างวิถีสังคม
ใหม่ในอนาคต เป็นโอกาสของการใช้การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างสูงสุด

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ด้านบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีจำ� นวนบุคลากรทัง้ สิน้ ๖๕๙ คน เป็นสายวิชาการ ๓๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๗ สายสนับสนุน
๒๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๓ สายวิชาการมีคณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๔ มีตำ� แหน่ง
วิชาการ จ�ำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๖ สายสนับสนุน มีคุณวุฒิสูงสุดในระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๓๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๔๗ และเป็นบุคลากรในต�ำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ�ำนวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๑
โดยทั้งหมดอยู่ระดับปฏิบัติการ
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ตารางที่ ๑ ข้อมูลบุคลากรจ�ำแนกตามสายงาน
ประเภท

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
๓๓๗ ๕๕.๘๙ ๓๕๗ ๕๖.๓๑ ๓๖๖ ๕๖.๗๔ ๓๘๒ ๕๗.๙๗ ๓๗๘ ๕๗.๓๗
๑๐๓ ๑๗.๐๘ ๙๙ ๑๕.๖๒ ๙๘ ๑๕.๑๙ ๙๗ ๑๔.๗๒ ๙๐ ๑๓.๖๖
๒๓๔ ๓๘.๘๑ ๒๕๘ ๔๐.๖๙ ๒๖๘ ๔๑.๕๕ ๒๘๕ ๔๓.๒๕ ๒๘๘ ๔๓.๗๑

สายวิชาการ
- ข้าราชการ
- พนักงาน
มหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ 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�ำ
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
๒๐๒ ๓๓.๔๙ ๒๑๕ ๓๓.๙๑ ๒๑๘ ๓๓.๗๙ ๒๑๕ ๓๒.๖๒ ๒๑๘ ๓๓.๐๘
มหาวิทยาลัย
รวม
๖๐๓ ๑๐๐ ๖๓๔ ๑๐๐ ๖๔๕ ๑๐๐ ๖๕๙ ๑๐๐ ๖๕๙ ๑๐๐

กราฟข้อมูลแสดงจ�ำนวนบุคลากร ในปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
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ตารางที่ ๒ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ต�ำแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
๑
๐.๒๗
๑
๐.๒๖
๑
๐.๒๖
๘
๒.๓๗
๖
๑.๖๘
๗
๑.๙๑
๙
๒.๓๖
๘
๒.๑๒
๔๐ ๑๑.๘๗ ๔๘ ๑๓.๔๕ ๕๗ ๑๕.๕๘ ๕๙ ๑๕.๔๔ ๖๘ ๑๗.๙๙
๒๘๙ ๗๖.๖๕ ๓๐๓ ๘๔.๘๗ ๓๐๑ ๘๒.๒๔ ๓๑๓ ๘๑.๙๔ ๓๐๑ ๗๙.๖๓
๓๓๗ ๑๐๐ ๓๕๗ ๑๐๐ ๓๖๖ ๑๐๐ ๓๘๒ ๑๐๐ ๓๘๒ ๑๐๐

ตารางที่ ๓ ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
๑๑ ๓.๒๖
๗
๑.๙๖
๖
๑.๖๔
๕
๑.๓๑
๓
๐.๗๙
๒๖๙ ๗๙.๘๒ ๒๘๕ ๗๙.๘๓ ๒๙๐ ๗๙.๒๓ ๒๙๗ ๗๗.๗๕ ๒๘๘ ๗๖.๑๙
๕๗ ๑๖.๙๒ ๖๕ ๑๘.๒๑ ๗๐ ๑๙.๑๓ ๘๐ ๒๐.๙๔ ๘๗ ๒๓.๐๒
๓๓๗ ๑๐๐ ๓๕๗ ๑๐๐ ๓๖๖ ๑๐๐ ๓๘๒ ๑๐๐ ๓๗๘ ๑๐๐

กราฟข้อมูลร้อยละบุคลากรที่มีต�ำแหน่งวิชาการและปริญญาเอก ในปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ร้อยละบุคลากรที่มีต�ำแหน่งวิชาการ
ร้อยละบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอก

13
ตารางที่ ๔ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
บริหาร
วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชียวชาญเฉพาะ
ทั่วไป*
รวม

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
๑๑ ๔.๑๓ ๑๑ ๓.๙๗ ๑๓ ๔.๖๔ ๑๓ ๔.๖๙ ๑๓ ๔.๖๓
๑๓๘ ๕๑.๘๘ ๑๔๗ ๕๖.๖๘ ๑๔๔ ๕๑.๔๓ ๑๔๖ ๕๒.๗๑ ๑๘๐ ๖๔.๐๕
๑๑๗ ๔๓.๓๙ ๑๑๙ ๔๒.๙๖ ๑๒๓ ๔๓.๙๓ ๑๑๘ ๔๒.๖๐ ๘๘ ๓๑.๓๒
๒๖๖ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๘๐ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๘๑ ๑๐๐

* รวมลูกจ้างประจ�ำและพนักงานราชการ

ตารางที่ ๕ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
- ต�่ำกว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
๘๐ ๓๐.๐๘ ๘๕ ๓๐.๖๙ ๘๐ ๒๘.๖๗ ๗๕ ๒๗.๐๘ ๗๔ ๒๖.๓๔
๑๖๔ ๖๑.๖๕ ๑๖๘ ๖๐.๖๕ ๑๗๑ ๖๑.๒๙ ๑๗๒ ๖๒.๐๙ ๑๗๖ ๖๒.๖๓
๒๒ ๘.๒๗ ๒๔ ๘.๖๖ ๒๘ ๑๐.๐๔ ๓๐ ๑๐.๘๓ ๓๑ ๑๑.๐๓
๒๖๖ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๗๙ ๑๐๐ ๒๗๗ ๑๐๐ ๒๘๑ ๑๐๐

ด้านงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ�ำนวน ๗๐๓,๗๘๙,๗๐๐ บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน
จ�ำนวน ๖๐๕,๘๓๒,๑๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๔ เป็นเงินรายได้ จ�ำนวน ๙๗,๙๕๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๖
ตารางที่ ๖ ข้อมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
ปี
งบประมาณ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

งบแผ่นดิน
บาท
เพิ่ม/ลด
๒๕๕,๙๘๓,๑๐๐ ๒๗,๙๘๘,๘๐๐
๒๙๕,๙๓๕,๔๐๐ ๓๙,๙๕๒,๓๐๐
๔๐๙,๐๓๓,๙๐๐ ๑๑๓,๐๙๘,๕๐๐
๕๖๗,๖๑๐,๕๐๐ ๑๕๘,๕๗๖,๖๐๐
๖๐๕,๘๓๒,๑๐๐ ๓๘,๒๒๑,๖๐๐

งบเงินรายได้
บาท
เพิ่ม/ลด
๙๓,๖๗๗,๐๐๐ (๘,๙๙๖,๓๐๐)
๑๑๐,๔๙๘,๗๐๐ ๑๖,๘๒๑,๗๐๐
๑๔๘,๒๔๗,๕๐๐ ๓๗,๗๔๘,๘๐๐
๙๒,๑๑๐,๒๐๐ (๕๖,๑๓๗,๓๐๐)
๙๗,๙๕๗,๖๐๐ ๕,๘๔๗,๔๐๐

รวม
บาท
๓๔๙,๖๖๐,๑๐๐
๔๐๖,๔๓๔,๑๐๐
๕๕๗,๒๘๑,๔๐๐
๖๕๙,๗๒๐,๗๐๐
๗๐๓,๗๘๙,๗๐๐

เพิ่ม/ลด
๑๘,๙๙๒,๕๐๐
๕๖,๗๗๔,๐๐๐
๑๕๐,๘๔๗,๓๐๐
๑๐๒,๔๓๙,๓๐๐
๔๔,๐๖๙,๐๐๐
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แผ่นดิน				

รายได้

ตารางที่ ๗ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
ปี
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม

๒๕๕๕
ล้านบาท
ร้อยละ
๒๐๕.๒๘๒๙
๗๑.๕๓
๘๑.๗๒๐๔
๒๘.๔๗
๒๘๗.๐๐๓๔
๑๐๐

๒๕๕๖
ล้านบาท
ร้อยละ
๒๔๔.๔๗๒๖
๗๓.๙๔
๘๖.๑๗๐๒
๒๖.๐๖
๓๓๐.๖๔๒๘
๑๐๐

๒๕๕๗
ล้านบาท
ร้อยละ
๓๑๒.๒๔๐๑
๗๖.๓๔
๙๖.๗๕๙๓
๒๓.๖๖
๔๐๘.๙๙๙๕
๑๐๐

๒๕๕๘
ล้านบาท
ร้อยละ
๕๐๐.๔๗๗๙
๘๔.๙๓
๘๘.๗๘๘๖
๑๕.๐๗
๕๘๙.๒๖๖๖
๑๐๐
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ตารางที่ ๘ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจ�ำแนกตามหมวดรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ.
หมวดรายจ่าย

๒๕๕๕
ล้านบาท
ร้อยละ
งบบุคลากร
๗๓.๘๕๑๓
๓๕.๙๘
งบด�ำเนินงาน ๕๖.๙๔๕๔
๒๗.๗๔
งบลงทุน
๑๘.๐๐๙๙
๘.๗๗
เงินอุดหนุน
๕๖.๔๗๖๑
๒๗.๕๑
รายจ่ายอื่น
รวม
๒๐๕.๒๘๒๙
๑๐๐

๒๕๕๖
ล้านบาท
ร้อยละ
๖๙.๖๙๖๘
๒๘.๕๑
๕๐.๗๗๐๒
๒๐.๗๗
๒๑.๒๓๑๔
๘.๖๘
๙๘.๕๒๒๓
๔๐.๓๐
๔.๒๕๑๙
๑.๗๔
๒๔๔.๔๗๒๖
๑๐๐

๒๕๕๗
ล้านบาท
ร้อยละ
๖๘.๗๔๘๑
๒๒.๐๒
๕๙.๙๒๔๖
๑๙.๑๙
๒๓.๓๓๘๕
๗.๔๗
๑๕๙.๓๐๙๕
๕๑.๐๒
๐.๙๑๙๓
๐.๓๐
๓๑๒.๒๔๐๑
๑๐๐

๒๕๕๘
ล้านบาท
ร้อยละ
๘๐.๔๘๕๗
๑๖.๐๘
๖๗.๕๔๑๙
๑๓.๕๐
๑๗๙.๒๑๗๑
๓๕.๘๑
๑๗๐.๖๕๗๑
๓๔.๑๐
๒.๕๗๕๙
๐.๕๑
๕๐๐.๔๗๗๙
๑๐๐

ตารางที่ ๙ ข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณเงินรายได้จำ� แนกตามหมวดรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ.
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
รวม

๒๕๕๕
ล้านบาท
ร้อยละ
๐.๓๘๕๓
๐.๔๗
๔๙.๓๔๕๙
๖๐.๓๘
๔.๗๙๙๐
๕.๘๗
๑๕.๒๗๘๒
๑๘.๗๐
๑๑.๙๑๑๘
๑๔.๕๘
๘๑.๗๒๐๔
๑๐๐

๒๕๕๖
ล้านบาท
ร้อยละ
๐.๒๙๐๐
๐.๓๔
๔๗.๒๐๔๐
๕๔.๗๘
๓.๕๗๘๖
๔.๑๕
๑๐.๒๐๕๘
๑๑.๘๔
๒๔.๘๙๑๗
๒๘.๘๙
๘๖.๑๗๐๒
๑๐๐

๒๕๕๗
ล้านบาท
ร้อยละ
๐.๑๐๘๕
๐.๑๑
๕๔.๑๖๒๐
๕๕.๙๘
๙.๖๔๓๗
๙.๙๗
๑๗.๘๔๗๘
๑๘.๔๕
๑๔.๙๙๗๒
๑๕.๔๙
๙๖.๗๕๙๓
๑๐๐

๒๕๕๘
ล้านบาท
ร้อยละ
๐.๐๙๒๐
๐.๑๐
๕๔.๔๑๘๕
๖๑.๒๙
๑๕.๐๔๘๔
๑๖.๙๕
๑๐.๐๙๕๐
๑๑.๓๗
๙.๑๓๔๖
๑๐.๒๙
๘๘.๗๘๘๖
๑๐๐
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ด้านอาคารสถานที่

การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีดังนี้

ปีงบประมาณ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
-

การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่
ก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง ๑๔๙,๙๘๗,๙๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโยธา งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง ๑๔๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารเรียน บริการวิชาการและอเนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้าง ๑๗๖,๒๒๕,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร งบประมาณก่อสร้าง ๒๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท
งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๑๒ รายการ งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ ๙,๖๔๕,๔๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารส�ำนักงานอธิการบดี งบประมาณก่อสร้าง ๙๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณก่อสร้าง
๓๔๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษา งบประมาณ ๒๔,๕๗๕,๐๐๐ บาท
- งานปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน ๓๗ รายการ งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ จ�ำนวน ๒๔,๔๐๐,๗๐๐ บาท
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ด้านผลการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่า ด้านการจัดการศึกษามีผสู้ ำ� เร็จ
การศึกษารวมจ�ำนวน ๖,๑๐๑ คน มีโครงการวิจัยที่ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑,๐๖๗ โครงการ มีโครงการด้านบริการวิชาการที่
ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๓๖๖ โครงการ และโครงการด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒๖๘ โครงการ
ตารางที่ ๑๐ ข้อมูลแสดงผลการด�ำเนินงาน ระยะ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ผลการด�ำเนินงาน
๑.ด้านการจัดการศึกษา
- ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
- การมีงานท�ำของบัณฑิตปริญญาตรี
๒. ด้านการวิจัย
- โครงการวิจัยที่ด�ำเนินการ
๓. ด้านการบริการวิชาการ
- การสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาชีพ
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- ผลงานการให้บริการวิชาการ
๔. ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ด้านนักศึกษา

๒๕๕๕

ปีงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗

๒๓๒

๓๕๖

๖๐

๑,๓๐๘
๑๑๔
๗๙.๔๔

๑,๒๖๙
๑๑๙
๗๗.๘๑

๒๘๕

รวม

หน่วยนับ

๖๕

๗๑๓

คน

๑,๗๐๔
๗๐
๑
๗๖.๓๒

๗๗๙
๒๓
๑
๗๗.๑๕

๕,๐๖๐
๓๒๖
๒
-

คน
คน
คน
ร้อยละ

๑๙๓

๓๑๘

๒๗๓

๑,๐๖๙

โครงการ

๑๑

๑๔

๑๔

๑๑

๑๑๓

โครงการ

๕๖

๗๐

๔๘

๗๙

๒๕๓

โครงการ

๗๖

๗๖

๖๘

๔๘

๒๖๘

โครงการ

๒๕๕๘

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษา จ�ำนวน ๘,๙๗๘ คน เป็นนักศึกษาภาคปกติ ๘,๕๙๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๖๘ เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จ�ำนวน ๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒ โดยคณะที่มีจ�ำนวนนักศึกษา
มากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�ำนวน ๓,๑๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๔ รองลงมาคือ คณะวิทยาการ
จัดการ จ�ำนวน ๒,๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๒ มีจ�ำนวนนักศึกษาน้อยทีสุดคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีจ�ำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗
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ตารางที่ ๑๑ ข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษาจ�ำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา
ประเภท
ภาคปกติ
-ปริญญาตรี
ภาคพิเศษ
เสาร์-อาทิตย์
-ปริญญาตรี
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวม

ปี ๒๕๕๕
จ�ำนวน
ร้อยละ
๘,๐๖๑
๘๖.๓๔
๘,๐๖๑
๘๖.๓๔
๑,๒๗๕
๑๓.๖๖

ปี ๒๕๕๖
จ�ำนวน
ร้อยละ
๘,๔๐๘
๙๑.๒๐
๘,๔๐๘
๙๑.๒๐
๘๑๑
๘.๘๐

ปี ๒๕๕๗
จ�ำนวน
ร้อยละ
๘,๖๐๐
๙๔.๔๖
๘,๖๐๐
๙๔.๔๖
๕๐๔
๕.๕๔

ปี ๒๕๕๘
จ�ำนวน
ร้อยละ
๘,๕๙๐
๙๕.๖๘
๘,๕๙๐
๙๕.๖๘
๓๘๘
๔.๓๒

๗๖๗
๔๘๕
๒๓
-

๘.๒๒
๕.๑๙
๐.๒๕
-

๕๖๑
๒๒๑
๒๙
-

๖.๐๙
๒.๔๐
๐.๓๑
-

๒๘๙
๑๘๙
๒๖
-

๓.๑๗
๒.๐๘
๐.๒๙
-

๑๓๔
๑๓๓
๒๙
๙๒

๑.๔๙
๑.๔๘
๐.๓๒
๑.๐๓

๙,๓๓๖

๑๐๐

๙,๒๑๙

๑๐๐

๙,๑๐๔

๑๐๐

๘,๙๗๘

๑๐๐

ภาคปกติ			

ภาคเสาร์อาทิตย์
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ตารางที่ ๑๒ ข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จ�ำแนกตามคณะ
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน 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
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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
ประเภท

ครุศาสตร์			

วิทยาศาสตร์			

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ		

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม			

เทคโนโลยีการเกษตร
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ด้านหลักสูตรและสาขาวิชา

หลักสูตรและสาขาวิชาจ�ำแนกตามคณะต่างๆ ๖ คณะ ดังนี้
๑) คณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ�ำนวน ๔ สาขา
วิชา และหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต จ�ำนวน ๓ สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มี
ปัจจุบันจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๕๒๙ คน
ตารางที่ ๑๓ จ�ำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 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
ระดับประกาศนียบัตร
๙๒
บัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๙๒
วิชาชีพครู
รวมทั้งหมด
๑,๕๓๙
๑,๕๕๔
๑,๕๒๖
๑,๕๒๙
๒) คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีปัจจุบันจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๔๗๔ คน
ตารางที่ ๑๔ จ�ำนวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 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
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ.)
๒๙๘
๓๐๐
๓๒๓
๓๐๓
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สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมีประยุกต์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวมทั้งหมด

๒๕๕๕
๗๒
๑๑๖
๙๖
๖
-

๒๕๕๖
๖๔
๙๘
๑๑๑
๒๑
๒๑

๒๕๕๗
๕๕
๘๓
๑๑๖
๑๖
๑๖

๒๕๕๘
๖๙
๗๖
๑๒๑
-

-

-

-

-

๑,๓๗๔

๑,๔๗๕

๑,๕๓๔

๑,๔๗๔

๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๓ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท จ�ำนวน
๑ หลักสูตร มีปัจจุบันจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๓,๐๔๐ คน
ตารางที่ ๑๕ จ�ำนวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 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�ำหรับชาวต่างประเทศ
๓๔
๖๘
นิติศาสตร์
๑๕๖
๑๗๗
๒๒๓
๒๒๗
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
๑๐๑
๗๒
๔๘
๒๔
ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ
๒๙
๑๓
-
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สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวมทั้งหมด

๒๕๕๕
๑๒๘
๑๒๘
๓,๐๘๗

๒๕๕๖
๗๗
๗๗
๓,๑๓๒

๒๕๕๗
๗๓
๗๓
๓,๑๔๙

๒๕๕๘
๖๐
๖๐
๓,๑๓๗

๔) คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท จ�ำนวน ๒ หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก จ�ำนวน ๑ หลักสูตร มีปัจจุบันจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๙๐๔ คน
ตารางที่ ๑๖ จ�ำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ�ำปีการศึกษา 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
การจัดการธุรกิจ
๗
๒๙
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการ
๗๐๔
๖๔๓
๔๙๔
๓๒๘
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕๗๑
๔๗๗
๓๖๒
๒๖๖
การจัดการธุรกิจระหว่าง
๑๖๗
๒๑๗
๒๔๓
๒๑๕
ประเทศ
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
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวมทั้งหมด
๒,๕๖๑
๒,๓๘๐
๒,๒๑๒
๒,๑๐๓
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๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีปัจจุบันจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๕๙๙ คน
ตารางที่๑๗ จ�ำนวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ�ำปีการศึกษา 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
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑๓๒
๘๘
๖๔
๗๓
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเซรามิกส์
๑๔
๑๗
๓๓
๓๘
เทคโนโลยีการผลิต
๑๙๕
๑๔๗
๑๒๔
๑๒๖
เทคโนโลยีพลังงาน
๒๓
๒๙
มาตรวิทยาและระบบ
๔
๑๐
คุณภาพ
เทคโนโลยีไฟฟ้า
๘๔
๓๘
๒๒
๒๑
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต
รวมทั้งหมด
๖๖๗
๕๕๖
๕๕๕
๕๙๙
๖) คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีปัจจุบันจ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๑๓๖ คน
ตารางที่ ๑๘ จ�ำนวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘
สาขาวิชา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
ระดับปริญญาตรี
๑๐๘
๑๒๒
๑๒๘
๑๓๖
- เกษตรศาสตร์
๖๓
๖๕
๗๒
๘๐
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๔๕
๕๗
๕๖
๕๖
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวมทั้งหมด
๑๐๘
๑๒๒
๑๒๘
๑๓๖
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ด้านงานวิจัย

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ ผลงาน และมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�ำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ จ�ำนวน ๘๘ ผลงาน
ตารางที่ ๑๙ จ�ำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและ
นานาชาติ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ประเภท
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
รวม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
๒๘
๖๑
๙๙
๘๘
๒๗๖
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�ำมาใช้อันก่อให้เกิด
๘
๓๐
๓๙
๑๑
๘๘
ประโยชน์
รวม
๓๖
๙๑
๑๓๘
๙๙
๓๖๔

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมากส่วน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ตารางที่ ๒๐ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
๕.๐๐
๔.๗๙
๔.๙๑
๔.๗๐
ด�ำเนินการ
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�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
๕.๐๐
“สถานศึกษา ๓ ดี (๓D)”
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
๔.๕๘
๔.๕๒
๔.๕๙
๔.๒๖
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ตารางที่ ๒๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
๑. การผลิตบัณฑิต
๒. การวิจัย
๓. การบริการวิชาการ
๔. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ
รวม

คณะ
คณะ
มนุษย
ครุศาสตร์
ศาสตร์ฯ

คณะ
วิทยา
ศาสตร์

๓.๓๖
๓.๗๘
๕.๐๐
๕.๐๐

๒.๔๘
๔.๗๕
๕.๐๐
๕.๐๐

๓.๓๕
๔.๙๔
๓.๐๐
๕.๐๐

๓.๕๐
๓.๗๓

๔.๐๐
๓.๖๓

๔.๐๐
๓.๙๒

คณะ
คณะ
คณะ
เทคโนโลยี
มหา
วิทยาการ
เทคโนโลยี
อุตสาห
วิทยาลัย
จัดการ
การเกษตร
กรรม
๒.๗๑
๒.๖๖
๓.๓๑
๒.๓๘
๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๗๐
๔.๕๙
๔.๐๐
๓.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๓.๖๓

๓.๐๐
๓.๔๖

๔.๐๐
๓.๗๗

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ด้านการผลิตบัณฑิต

๓.๕๖
๓.๕๖

จุดแข็ง
๑. สถานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาคเหนือ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และมีภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดการศึกษา
๒. เป็นสถาบันการศึกษาดั้งเดิม เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น โดยมีชื่อเสียงด้านการผลิตครูเป็นพื้นฐาน
๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และประเทศ
๔. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๕. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ และได้รบั ความร่วมมือ
ในการพัฒนา และการจัดการศึกษา
จุดอ่อน
๑. คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต�ำแหน่งทางวิชาการมีจ�ำนวนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๒. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่วนมากยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๓. หลักสูตรมีจ�ำนวนน้อยทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอีกทั้งเป็นหลักสูตรเดิมๆ เป็นส่วนมาก
๔. หอพักนักศึกษามีจ�ำนวนจ�ำกัดไม่สามารถรองรับนักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น และนักศึกษาต่างชาติ
โอกาส
๑. ท้องถิ่นมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสืบเนื่องยาวนาน จนมีความเชื่อถือไว้วางใจ จึงให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
๒. นโยบายรัฐบาลที่เน้นการผลิตครู ท�ำให้นักเรียนเก่งๆ ต้องการเรียนสายครู
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๓. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้สามารถสร้างเครือข่ายด้านเพื่อพัฒนาและจัดการศึกษากับ
ต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
๔. การลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล เปิดโอกาสในการสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาใหม่
๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย เปิดโอกาสการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย หรือรูปแบบใหม่ในการจัดการศึกษา
อุปสรรค
๑. สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด และภูมิภาคมีจ�ำนวนมาก เกิดการแข่งขันในการเปิดรับนักศึกษา
๒. ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่านิยมในการเลือกศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่หรือที่มีที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดใหญ่ ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
๓. ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ผันผวนท�ำให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหางานท�ำที่ตรงสาขา และตามคุณวุฒิได้ยากขึ้น
๔. ประชากรวัยเรียนที่ลดลง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยท�ำให้หลักสูตรเดิมๆอาจไม่ตอบสนองความต้องการ
ผู้เข้าเรียน

ด้านการวิจัย

จุดแข็ง
๑. มีนโยบายและภาระงานด้านการวิจัยที่ชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๒. มีหน่วยงานทีก่ ำ� กับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานวิจยั อย่างเป็นระบบและมีหน่วยจัดการวิจยั ระดับคณะ
๓. มีเครือข่ายงานวิจยั ร่วมกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สกอ. สกว. และ สวทช. ท�ำให้ได้รบั การสนับสนุน
ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๔. มีการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๕. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม
๖. มีการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน
จุดอ่อน
๑. กลไกตรวจสอบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ
๒. ผลงานวิจัยที่น�ำไปตีพิมพ์ในเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติมีน้อย
๓. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
มีจ�ำนวนน้อย
๔. เครือข่ายและแหล่งทุนวิจัยภาคเอกชนมีน้อย
๕. ขาดคลังข้อเสนอโครงการวิจัย ที่จะรองรับการวิพากษ์ของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
โอกาส
๑. มีแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกในท้องถิ่น และประเทศ ที่พร้อมให้การสนับสนุนในการท�ำวิจัย เนื่องจากรัฐบาล
ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั และเป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาในทุก ๆ ด้านของประเทศ
๒. มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก มีส่วนผลักดันให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
๓. ชุมชนท้องถิ่นให้การยอมรับการท�ำงานของนักวิจัย
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อุปสรรค
๑. โจทย์วิจัยของพื้นที่ไม่ตรงกับศักยภาพนักวิจัย ส่งผลต่อการขอรับทุนวิจัย
๒. การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยภายในพื้นมีสูงขึ้น

ด้านการบริการวิชาการ

จุดแข็ง
๑. มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีสถาบันวิจัยเป็นหน่วยงานสนับสนุน
๒. มีงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการ
๓. มีองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
๔. มีแหล่งบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น
๕. ให้การบริการวิชาการเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และมีโครงการการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
๖. มีการบูรณาการการบริการวิชาการ กับงานวิจัย และการเรียนการสอน
จุดอ่อน
๑. การด�ำเนินการบริการวิชาการขาดความเป็นเอกภาพเชิงพืน้ ที่ และขาดการบูรณาการศาสตร์ ท�ำให้ผลกระทบ
จากการบริการวิชาการไม่ชัดเจน
๒. การบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยมีน้อย
๓. เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนมีน้อย
โอกาส
          ๑. ชุมชนและสังคมมีความต้องการการบริการทางวิชาการด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม
การอนุรกั ษ์พลังงาน ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเทีย่ ว ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวติ
เป็นต้น
๒. มีหน่วยงานภายนอก ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
๓. มีแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริอื่นๆ ช่วยส่งเสริมต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่
ชุมชนและท้องถิ่น
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๔. ทิศทางการปฏิรปู ของ สปช.ทีเ่ ปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นทีพ่ งึ่ ทางวิชาการ ระบบข้อมูลกลไกการจัดการ
ระดับพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมให้ท้องถิ่น
อุปสรรค
๑. ความคาดหวังของชุมชน ในด้านการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง
๑. มีอาคารสถานที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
๒. มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ส�ำคัญร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ
๓. มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ
๔. มีระบบ กลไก และงบประมาณในการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม ท�ำให้สามารถด�ำเนินงานด้านนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
๕. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม
จุดอ่อน
๑. การศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่ครบถ้วน ท�ำให้องค์ความรู้ที่จะน�ำเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
แก่กลุม่ เป้าหมายยังไม่เพียงพอ และการจัดเก็บองค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมไม่เป็นระบบ ยากต่อการค้นคว้า
๒. การด�ำเนินงานด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมเน้นให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าสร้างจิตส�ำนึกเรือ่ ง
การอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
๓. องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรมขาดการบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย
๔. ภูมิทัศน์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของไทย
โอกาส
๑. มีที่ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมล้านนา เป็นโอกาสให้เอื้อต่อการศึกษาด้านวัฒนธรรมและสังคม ท�ำให้สามารถ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อการสืบสานและพัฒนา
๒. มีภาพลักษณ์การด�ำเนินด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่น ท�ำให้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก
๓. รัฐบาลเห็นความส�ำคัญด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาสังคมในเกิดสันติสขุ   
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อุปสรรค
๑. กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นมีค่านิยมเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตที่
ไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ

จุดแข็ง
๑. มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นผูท้ มี่ ผี ลงานทัง้ ในด้านวิชาการ
และการบริหาร เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ และจิตส�ำนึกต่อการพัฒนาองค์กร ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
๓. บุคลากรทัง้ สายวิชาการ และสายสนับสนุนส่วนใหญ่มศี กั ยภาพ และความพร้อมในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีระบบบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
๕. มีเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารภายในมาใช้ เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
๖. มีระบบการประกันคุณภาพทีด่ ี และเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารจัดการ มีการถ่ายทอดความรับผิดระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคลและมีการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
จุดอ่อน
๑. มีทรัพยากร งบประมาณ วัสดุและครุภณ
ั ฑ์อย่างจ�ำกัด และพึง่ พางบประมาณแผ่นดินเป็นหลักท�ำให้ไม่คล่องตัว
ในการบริหารจัดการ
๒. ระบบการบริหารงานบุคคล เพือ่ การพัฒนา การส่งเสริมการปฏิบตั งิ าน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการสร้างขวัญก�ำลังใจของบุคลากร ยังขาดประสิทธิภาพ
๓. ระบบสารสนเทศในการบริหารและการตัดสินใจ ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูล
โอกาส
๑. เทคโนโลยีที่มีความสมัยใหม่ ท�ำให้เปิดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้มากขึ้น
๒. ทิศทางการปฏิรปู ของ สปช. เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นทีพ่ งึ่ ทางวิชาการ ระบบข้อมูล กลไกการจัดการ
ระดับพืน้ ที่ และการเตรียมความพร้อมให้ทอ้ งถิน่ ท�ำให้สามารถเพิม่ บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อท้องถิน่ ได้มากขึน้
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อุปสรรค
๑. นโยบายการก�าจัดอัตราก�าลังของภาครัฐ ท�าให้บุคคลากรขาดความมั่นคงมีการเข้าออกบ่อยครั้งท�าให้มีผลต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ ๓

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ปรัชญา		

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

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

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม น�ำสังคม

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุไว้ใน มาตรา ๗ จึงก�ำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง ๖ ประการ คือ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
๒. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
๓. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะน�ำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๔. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตส�ำนึกในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด�ำริ
๕. ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา

๑. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
๒. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
๓. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น
๔. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๕. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารทรัพย์สินและสร้างรายได้แก่องค์กร
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ความเชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนาระยะ ๑๐ ปี
เป้าหมายหลักการพัฒนาระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙
๑.เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต
๑.๑ บัณฑิตมีงานท�ำมากกว่าร้อยละ ๙๐
๑.๒ บัณฑิตดีและเก่ง มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างประโยชน์คุณค่าให้ท้อง
ถิน่ และประเทศชาติ จนมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับท้อง
ถิ่นและระดับชาติได้
๑.๓ มีหลักสูตรที่รองรับการผลิตบัณฑิตที่หลากหลาย
อาทิ English Program (EP) International Program (IP)
หรือหลักสูตรต่อเนื่องสะสมหน่วยกิต เป็นที่ต้องการของผู้
เรียน ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการในท้องถิน่
ประเทศชาติ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      

๒.เป้าหมายด้านการวิจัย
๒.๑ มีงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นมากกว่า ๕๐ เรื่อง
ต่อปี และมีงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยต่อปี       
๒.๒ มีงานวิจัยที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าร้อยละ ๒
๒.๓ มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล�ำปางโมเดล
และเป็นศูนย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา/เป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตอบ
สนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
เป้าประสงค์
๑.๑ บัณฑิตเป็นคนเก่ง คนดี มีทกั ษะวิชาชีพ และมีงาน
ท�ำ สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
๑.๒ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน                   
๑.๓ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
คอมพิวเตอร์ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษ ที่
๒๑
๑.๔ การมี ห ลั ก สู ต รหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
๑.๕ การบูรณาการการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการ
วิชาการ และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตาม
Cluster อย่างเหมาะสม     
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
๒.๑ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น            
๒.๒ การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่มือ
อาชีพ
๒.๓ งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๒.๔   การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล�ำปาง
โมเดล
๒.๕   จัดท�ำวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานหรือส่งเสริมให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผล
งานทางวิชาการในวารสารทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ หรือ
ในระดับนานาชาติ
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๓.เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
๓.๑ เป็นศูนย์การอบรมให้ความรู้และการศึกษาต่อ
เนื่ อ ง เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการท� ำ งานของ
ประชาชนในจังหวัดล�ำปางและท้องถิ่นอื่น
๓.๒ เป็นศูนย์ส่งเสริม ให้ค�ำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
การบริการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ อาหาร
ปลอดภัย และการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่น
๓.๓ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครู พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๓.๔ มีรายได้จากการบริการวิชาการ มากกว่าร้อยละ
๑๐ ของเงินรายได้ทั้งหมด     
๔.เป้าหมายด้านศิลปะวัฒนธรรม
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงและศึกษาดูงานด้าน ศิลป
วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญาจั ง หวั ด ล� ำ ปางของนั ก ศึ ก ษา
ประชาชนในท้องถิ่น และผู้มาเยือน
๒. มีผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะ และ
วัฒนธรรมล�ำปางจัดจ�ำหน่ายแก่ผู้มาเยือนเพื่อสร้างรายได้
เป็นที่รวบรวมฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดล�ำปาง

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา/เป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๓.๑ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งยั่งยืนจากการให้
บริการวิชาการ
๓.๒ เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนเพือ่ การ
พัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๓ การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๔ การเสริมสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้
บริการวิชาการ     
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์
๔.๑ การร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ล�ำปาง และของชาติ
๔.๒ จัดท�ำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล�ำปาง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
๔.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงและศึกษาดูงานด้านศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดล�ำปาง
๔.๔ สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ      
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เป้าหมายหลักการพัฒนาระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙
๕.เป้าหมายการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
๕.๑ อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก มากกว่า ร้อยละ ๕๐
๕.๒ อาจารย์มีต�ำแหน่งวิชาการ มากกว่าร้อยละ ๖๐
๕.๓ อาจารย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มากกว่าร้อยละ ๙๐
๕.๔ สายสนับสนุนด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับชาญการ
พิเศษขึ้นไป ร้อยละ ๓๐
๕.๕ มีบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อ
เสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ มากกว่าร้อยละ ๑๐

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา/เป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
เป้าประสงค์
๕.๑ การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
มีโครงสร้างและอัตราก�ำลังอย่างเหมาะสม
๕.๒ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ให้มคี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานตามวิชาชีพ
๕.๓ อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมี ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ
๕.๔ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กร            
๕.๕ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
และตัดสินใจในทุกระบบงาน
๕.๖ ผู้รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารองค์กรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
๕.๗ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงและแสวงหา
๖. เป้าหมายการด้านบริการจัดการ
๖.๑ มีโครงสร้างและระบบการท�ำงานทีก่ ระชับ รวดเร็ว รายได้
เป้าประสงค์
ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น เน้นประสิทธิผล
๖.๑ การได้รับผลตอบแทนจากทุนและทรัพย์สินอย่าง
๖.๒ ได้รับรางวัลหรือการรับรองคุณภาพด้านการ
เหมาะสม
บริหารจัดการ
๖.๒ การมีความมั่นคงทางการเงิน
๖.๓ มีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สวยงาม ทันสมัย มี
เอกลักษณ์ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
๖.๔ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ
ให้ครบทุกพันธกิจ
๗.เป้าหมายด้านการบริหารทรัพสินย์และรายได้
๗.๑ มี เ งิ น รายได้ จ ากการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๗.๒ มีเงินสะสม (เงินคงคลัง) จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ เท่า
ของเงินรายได้ประจ�ำปี
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๔

กลยุทธ์

มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า ๑. พัฒนาการเรียนการสอนโดยน�ำเทคโนโลยีที่
ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๓ ร้อยละ ๘๔ ร้อยละ ๘๕
เหมาะสมมาใช้ และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
ที่เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรอย่างเพียงพอ
๒. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะด้านการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ ด้านไอที และสามารถบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมได้
๓. เสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น โรงเรียน
สถานประกอบการและองค์ กรอื่นๆ ที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ
ให้แก่นักศึกษา

ปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

เป้าประสงค์
๑.๑ บัณฑิตเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะวิชาชีพ และมีงานท�ำ สร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
๑.๒ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านครุศาสตร์
๑.๓ การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๔ การมีหลักสูตรหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
๑.๕ การบูรณาการการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตาม Cluster อย่างเหมาะสม

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย

เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง มีงาน
ท�ำ และท�ำคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม
๑. ร้อยละการมีงานท�ำของบัณฑิต

๑.

รายละเอียดประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

ส่วนที่ ๔
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ปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
๔. ส่งเสริมสหกิจศึกษา และฝึกทักษะด้านอาชีพ
แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
๕. เสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเพือ่ การกลับมาส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคตผ่านสมาคมศิษย์เก่า

กลยุทธ์

๒. จ�ำนวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง คุณงาม
๑ คน
๒ คน
๓ คน
๔ คน
๕ คน
ความดี เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติในแต่ละปี
เป้าประสงค์ : การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๗ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๗๙ ร้อยละ ๘๐ ๖. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ต่อบัณฑิตและต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๔. ร้อยละความพึงพอใจของของบัณฑิตต่อ ร้อยละ ๗๖   ร้อยละ ๗๗   ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๗๙ ร้อยละ ๘๐ ๗. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวย
การจัดการเรียนการสอนและการให้
ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีศูนย์การเรียนรู้ที่มี
บริการของมหาวิทยาลัยก�ำหนด
คุณภาพ มีความหลากหลาย และง่ายแก่การค้นคว้า
๕. จ�ำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับ
๑  สาขา   ๒  สาขา
๓  สาขา
๔  สาขา
๕  สาขา ๘. สนับสนุนส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดการศึกษาให้
ในระดับชาติหรือระดับสากล  
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรระดับสากล
หรือมาตรฐาน AUNQA เป็นอย่างน้อย
เป้าประสงค์ : การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่าน ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๖๐ ๙. สร้างพื้นที่กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทักษะ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
อาทิ การเรียนบนฐานโครงการ ฐานปัญหา ฐาน
ก�ำหนด
วิจัย เรียนรู้คู่การท�ำงานหรือเรียนรู้คู่การบริการ
เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ๑๐. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการฝึกทักษะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนต่างๆ  

มากกว่า   มากกว่า   มากกว่า   มากกว่า   มากกว่า   ๑๑. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยเป็นทีต่ อ้ งการ
๘,๐๐๐ คน ๘,๐๐๐ คน ๘,๐๐๐ คน ๘,๐๐๐ คน ๘,๐๐๐ คน
ของผู้เรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยให้
ความส�ำคัญต่อสาขาที่เกี่ยวข้องการยุทธศาสตร์
๙. จ�ำนวนหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน มากกว่า   มากกว่า   มากกว่า   มากกว่า   มากกว่า  
ที่ต้องพัฒนาใน Cluster ใช้การประเมินจาก
๔๘
๕๐
๔๖
ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และ
๔๒
๔๔
จ�ำนวนนักศึกษาคงอยู่ และภาวะการมีงานท�ำของ
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
ประเทศ
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาเป็นส�ำคัญ
๑๐. จ�ำนวนหลักสูตร EP หรือ IP   
๑  หลักสูตร ๑  หลักสูตร ๑  หลักสูตร ๒  หลักสูตร
๑๑. จ�ำนวนหลักสูตรส�ำหรับผู้สูงวัย
๑  หลักสูตร ๒  หลักสูตร ๓  หลักสูตร ๔  หลักสูตร ๕  หลักสูตร ๑๒. สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้าย
การศึกษาของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
๑๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น โดย
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเน้นไปที่
หลักสูตรต่อเนื่อง       
เป้าประสงค์ : การบูรณาการการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาตาม Cluster
อย่างเหมาะสม

เป้าประสงค์ : การมีหลักสูตรหลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
๘. จ�ำนวนนักศึกษาคงอยู่   

๗. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด    

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
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หมายเหตุ :  Cluster หมายถึงกลุ่มยุทธศาสตร์มุ่งเป้า ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานทุกพันธกิจอันได้แก่
๑. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
๒. ด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
๓. ด้านการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้สูงอายุ
๕. ด้านการจัดการทางสังคมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๑๕.

๑๔.

๑๒.
๑๓.

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
จ�ำนวนหลักสูตรสอดคล้องตาม Cluster ๑  หลักสูตร ๒  หลักสูตร ๓  หลักสูตร ๔  หลักสูตร ๕  หลักสูตร ๑๔. บูรณาการการด�ำเนินงานในทุกพันธกิจเพื่อ
พัฒนาอย่างสอดคล้องตาม cluster
ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๙๘ ร้อยละ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ
๑๐๐ ๑๕. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครูในแต่ละ
สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต  ครุศาสตร์
การวิจัย บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม
จ�ำนวนสาขาที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศใน
๑  สาขา
๑  สาขา
๒  สาขา
๒  สาขา
การผลิตครู
ร้อยละของการสอบบรรจุได้ในต�ำแหน่งครู ร้อยละ ๕   ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐
และบุคลากรทางการศึกษา (ตัดค�ำว่า
ในเขตภาคเหนือ)

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
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ปี ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ : งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ : วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
๑. จ�ำนวนโครงการวิจัยเพื่อการถ่ายทอด
มากกว่า ๒๐
เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา หรือการ
โครงการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อปี
เป้าประสงค์ : การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนัก
วิจัยเชิงพื้นที่มืออาชีพ
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่ มากกว่า     
มืออาชีพ ต่อจ�ำนวนอาจารย์     
ร้อยละ ๒๐

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๔

กลยุทธ์

มากกว่า      มากกว่า      มากกว่า      มากกว่า      ๒. ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจัยเชิง
ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐
พืน้ ทีม่ อื อาชีพ โดยการท�ำวิจยั เชิงพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
และมีการงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้าที่ชัดเจน
เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

มากกว่า ๒๕ มากกว่า ๓๕ มากกว่า ๔๕ มากกว่า ๕๐ ๑. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่าย
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
การวิจยั ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ มาพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดล�ำปาง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

เป้าประสงค์
๒.๑ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
๒.๒ การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่มืออาชีพ
๒.๓ งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๒.๔ การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยล�ำปางโมเดล
๒.๕ จัดท�ำวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานหรือส่งเสริมให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือใน
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๒. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
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ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
๓. ร้อยละของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕     
๔. จ�ำนวนงานวิจยั และนวัตกรรมทีจ่ ดทะเบียน มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือน�ำไปใช้
ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
๕. จ�ำนวนวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ
๑     
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
วารสาร
๖. จ�ำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
๒
๔
๖
๘
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
เป้าประสงค์ : การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยล�ำปางโมเดล
๗. จ�ำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
๑ ศูนย์
ล�ำปางโมเดลที่ได้รับการยอมรับ และได้รับ
รางวัลในระดับประเทศ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

๑ ศูนย์

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในพื้นที่จังหวัด
ล�ำปาง

กลยุทธ์
ปี ๒๕๖๔
มากกว่า ๓. ส่งเสริมการตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั และงาน
ร้อยละ ๓๐ สร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
มากกว่า ๔. สนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือน�ำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ ๑
เชิงพาณิชย์ผา่ นการขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
หรือช่องทางอื่นๆ
๑     
วารสาร ๕. แสวงหาแหล่งทุน หรือความร่วมมือทางการวิจัย
จากกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับ
๑๐
การท�ำวิจัยไปสู่ระดับสากล
โครงการ
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ปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องยั่งยืนจากการให้บริการวิชาการ
๑. จ�ำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการพัฒนาอย่าง มากกว่า ๑ มากกว่า ๑ มากกว่า ๒ มากกว่า ๒ มากกว่า ๓ ๑. พัฒนาชุมชนเป้าหมายโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนเพือ่
การพัฒนาความรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ
๒. จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมด้าน
มากกว่า ๑ มากกว่า ๑ มากกว่า ๒ มากกว่า ๒ มากกว่า ๓ ๒. สร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมด้านอาชีพ แก่ชุมชน
อาชีพธุรกิจ แก่ชุมชน ท้องถิ่น
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ท้องถิน่ เป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น               
๓. จ�ำนวนหลักสูตรการอบรมและศึกษา
มากกว่า ๔ มากกว่า  ๘ มากกว่า ๑๒ มากกว่า ๑๖ มากกว่า ๒๐ ๓. สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
ต่อเนื่อง
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. จ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต     
มากกว่า ๕๐ มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า ๔. สร้างโรงเรียนสาธิตเพื่อเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
คน
๑๐๐ คน ๑๕๐ คน ๒๐๐ คน ๓๐๐ คน
ของจังหวัดล�ำปาง
เป้าประสงค์ : การส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
๓.๑ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งยั่งยืนจากการให้บริการวิชาการ
๓.๒ เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๓ การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๔ การเสริมสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๓. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
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ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
๓ โครงการ ๓ โครงการ ๔ โครงการ ๔ โครงการ ๕ โครงการ ๕. ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
และยกระดับศูนย์เกษตรพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกษตรตามแนวพระราชด�ำริ และการเรียนรูด้ า้ นพืช
และสมุนไพรไทยให้พัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน

เป้าประสงค์ : การร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลป
วัฒนธรรมล้านนาล�ำปาง และของชาติ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

กลยุทธ์

เป้าประสงค์
๔.๑ การร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาล�ำปาง และของชาติ
๔.๒ จัดท�ำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล�ำปาง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
๔.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดล�ำปาง
๔.๔ สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๔. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์ : เสริมสร้างรายได้ของ
มหาวิทยาลัยจากการบริการวิชาการ
๖. สัดส่วนรายได้จาการบริการวิชาการต่อเงิน มากกว่าร้อย มากกว่า      มากกว่า      มากกว่า      มากกว่า     
รายได้
ละ ๕
ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕

๕. จ�ำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ๑. ปรับปรุง พัฒนา รายวิชา“ล�ำปางศึกษา”
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยบูรณาการกับงานวิจยั ด้านศิลป
วัฒนธรรม เพือ่ ถ่ายทอดแก่นกั ศึกษาและประชาชน
ทีส่ นใจ แล้วเผยแพร่สสู่ าธารณชนให้เป็นเอกลักษณ์
๑ ฐาน
๒ ฐาน
๓ ฐาน
๔ ฐาน
๕ ฐาน
ของมหาวิทยาลัย
๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนใน
กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
ล�ำปาง     
๓. สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ

เป้าประสงค์ : การประยุกต์ลวดลายศิลปะ
ล้านนาสู่อุตสาหกรรมเซรามิกส์
๓. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สะท้อน
๑ รายการ ๒ รายการ ๓ รายการ ๔ รายการ ๕ รายการ ๔. ประยุกต์ลวดลายศิลปะลานนาสู่อุตสาหกรรม
เอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรม
เซรามิกส์ เพือ่ พัฒนาเป็นสินค้าทีร่ ะลึกจัดจ�ำหน่าย
ล้านนาที่น�ำมาจ�ำหน่วยเป็นสินค้าที่ระลึก
สร้างรายได้
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง
และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาจังหวัดล�ำปาง
๔. จ�ำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม
มากกก
มากกก
มากกกว่า มากกกว่า มากกกว่า ๕. รวบรวมข้อมูลและจัดท�ำผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาของจังหวัดล�ำปางและล้านนาให้เป็น
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ว่า ๕๐๐       ว่า ๘๐๐       ๑,๐๐๐ คน ๑,๕๐๐ คน ๒,๐๐๐ คน
ที่ยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
ณ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คน
คน
๖. จัดท�ำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล�ำปาง เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วม
กิจกรรมหรือมีส่วนในการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดล�ำปาง
๒. จ�ำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาล�ำปาง

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
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ปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : การบริหารองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบายและการมีโครงสร้างและอัตรา
ก�ำลังอย่างเหมาะสม
๑. คะแนนผลประเมินมหาวิทยาลัยโดย
๔.๐      
๔.๑     
๔.๒     
๔.๓     
๔.๔      คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าประสงค์ : การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม
ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ๑. จัดตั้งหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
พัฒนาตามต�ำแหน่งในแต่ละปี
บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
๒. สนับสนุนทุนการศึกษาช้างเผือกแก่บัณฑิต
เกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์
๕.๑ การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการมีโครงสร้างและอัตราก�ำลังอย่างเหมาะสม
๕.๒ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามวิชาชีพ
๕.๓ อาจารย์และบุคลากรมีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
๕.๔ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กร     การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในทุกระบบงาน
๕.๕ ผู้รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
๕.๖ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๕. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ปี ๒๕๖๑
มากกว่า
ร้อยละ ๒๕
มากกว่า
ร้อยละ ๓๐
มากกว่า
ร้อยละ ๔๐
มากกว่า
ร้อยละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๒
มากกว่า
ร้อยละ ๓๐
มากกว่า
ร้อยละ ๓๕
มากกว่า
ร้อยละ ๕๐
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕
ปี ๒๕๖๓
มากกว่า
ร้อยละ ๓๕
มากกว่า
ร้อยละ ๓๕
มากกว่า
ร้อยละ ๖๐
มากกว่า
ร้อยละ๒๕

เป้าประสงค์ : อาจารย์และบุคลากรมีผลงาน
และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๗. ร้อยละบุคลากรทีส่ ร้างผลงานเป็นทีย่ อมรับ มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
และมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔
เป้าประสงค์ : การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ขององค์กร
๘. ร้อยละหน่วยงานที่มีระบบการจัดการ
ร้อยละ ๖๐      ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐
ความรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เป้าประสงค์ : การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจใน
ทุกระบบงาน

ปี ๒๕๖๐
๓. ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
มากกว่า
ร้อยละ ๒๕
๔. ร้อยละอาจารย์ที่มีต�ำแหน่งวิชาการ
มากกว่า
ร้อยละ ๓๐
มากกว่า
๕. ร้อยละอาจารย์ที่สอบผ่านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ร้อยละ ๓๐
๖. ร้อยละสายสนับสนุนที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
มากกว่า
ช�ำนาญการพิเศษตามกรอบของต�ำแหน่ง      ร้อยละ ๕

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
๓. ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการ
๔. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มคี วามช�ำนาญใน
ต�ำแหน่งงาน และสามารถเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้
๕. บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และ
ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ในสาขาที่เป็นที่ต้องการของสังคม
๖. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกคนให้
สามารถสื่อสารในระดับใช้งานได้
๗. เสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นแก่
บุคลากร     

กลยุทธ์

ร้อยละ
๑๐๐

๙. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า ๘. ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ท�ำคุณความดี
ร้อยละ ๕
หรือสร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

ปี ๒๕๖๔
มากกว่า
ร้อยละ ๔๐
มากกว่า
ร้อยละ ๔๐
มากกว่า
ร้อยละ ๖๐
มากกว่า
ร้อยละ ๓๐
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ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า ๑๐. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐
ตัดสินใจในทุกระบบงาน

๙. ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกระบบงาน          
เป้าประสงค์ : ผู้รับบริการและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารองค์กรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า ๑๑. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบ
๑๐. ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหาร
การท�ำงานให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความ
จัดการ ด้านอาคารสถานที่ ของบุคลากร ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐
ยืดหยุน่ โดยเน้นประสิทธิผลของงาน
และผู้รับบริการ
และน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหาร
จัดการให้ครบทุกพันธกิจ
๑๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพระดับสากลเพือ่ การรับรองการแข่งขันใน
อนาคต
๑๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้มาเยือน
๑๔. เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ำกับของรัฐ     
เป้าประสงค์ : การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ
๑๑. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓.๙ คะแนน ๔.๐ คะแนน ๔.๑ คะแนน ๔.๒ คะแนน ๔.๓ คะแนน ๑๕. สนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจอย่างมี
ภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
คุณภาพ
๑๒. คะแนนผลการประเมินของ กพร
๓.๙ คะแนน ๔.๐ คะแนน ๔.๑ คะแนน ๔.๒ คะแนน ๔.๓ คะแนน

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์ : การมีรายได้จากทุนและ
ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้
การบริหารสินทรัพย์เทียบกับปีที่ผ่านมา
เป้าประสงค์ : การมีความมั่นคงทางการเงิน
๒. จ�ำนวนเงินรายได้คงคลัง

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๔

กลยุทธ์

มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า     ๑. ลดการใช้เงินคงคลังเพื่อการสมทบการก่อสร้าง
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐
อาคาร หรือน�ำไปปรับปรุงก่อสร้างอาคารทีไ่ ม่กอ่ ให้
เกิดรายได้
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า ๒. เก็บรักษาเงินคงคลังในสถาบันการเงินที่มีความ
มั่นคง และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
๑.๒ เท่าของ ๑.๔ เท่าของ ๑.๖ เท่าของ ๑.๘ เท่าของ ๒ เท่าของ
เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ ๓. บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ทีด่ นิ โรงแรม ร้านค้า หรือการเช่าอาคารสถานทีอ่ นื่
ประจ�ำปี
ประจ�ำปี
ประจ�ำปี
ประจ�ำปี
ประจ�ำปี
ให้มีรายได้เติบโตต่อเนื่อง
๔. แสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์อนื่ ๆ ทีไ่ ด้ผลตอบแทน
แน่นอนในระดับสูง เช่น การสร้างหอพักนักศึกษา
๕. ส่งเสริมการด�ำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าให้มี
ส่วนร่วมในการหารายได้เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย

ปี ๒๕๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

เป้าประสงค์
๖.๑ การได้รับผลตอบแทนจากทุนและทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
๖.๒ การมีความมั่นคงทางการเงิน
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

๖. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้
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ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
๑. พัฒนาการเรียนการสอนโดยน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาที่เหมาะสมกับ
แต่ละหลักสูตรอย่างเพียงพอ
๒. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะด้านการสื่อสารภาษา
อังกฤษ และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมได้
๓. เสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น โรงเรียน สถาน
ประกอบการ และองค์กรอื่นๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพให้แก่
นักศึกษา
๔. ส่งเสริมสหกิจศึกษาและฝึกทักษะด้านอาชีพแก่
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
๕. เสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อการกลับมาส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคตผ่านสมาคม

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ/ส�ำนัก
รองอธิการบดี/ส�ำนักงานอธิการบดี/คณะ

๓. โครงการพัฒนาเครือข่ายการฝึกประสบการวิชาชีพ

๔. โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา
๕. โครงการฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษา*
๖. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย*

๒. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา/คณะ

๑. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ
ที่ทันสมัย*

โครงการ

เพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนบรรลุผลส�ำเร็จตาเป้าหมายมหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดโครงการและโครงการส�ำคัญเร่งด่วน ดังนี้  

กลยุทธ์ โครงการและโครงการส�ำคัญเร่งด่วน

ส่วนที่ ๕
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๑๐. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการ
ของผู้เรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอยู่เสมอ
โดยประเมินจากจ�ำนวนนักศึกษาคงอยู่ และภาวะ
การมีงานท�ำของบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาเป็นส�ำคัญ
๑๑. สร้างหลักสูตร EP หรือ IP รองรับการเคลื่อนย้าย
การศึกษาของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น
โดยพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเน้นไปที่
หลักสูตรต่อเนื่อง
๑๓. บูรณาการการด�ำเนินงานในทุกพันธกิจเพื่อพัฒนา
อย่างสอดคล้องตาม cluster
๑๔. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครู พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

๙.

๘.

๗.

๖.

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกอย่างเพียงพอ
สร้างพื้นที่กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ
การเรียนบนฐานโครงการ ฐานปัญหา ฐานวิจัย
เรียนรู้คู่การท�ำงานหรือเรียนรู้คู่การบริการ เพื่อเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ/ศูนย์อบรม
และศึกษาต่อเนื่อง

๑๓. โครงการพัฒนาหลักสูตร IP/EP
๑๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับผู้สูงวัย

๑๕. โครงการบูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/รองอธิการบดีที่
		
Cluster*
รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน/วิจัย/ คณะ
๑๖. โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครู* รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะครุศาสตร์

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/นโยบายและ
แผน/ส�ำนักวิทยบริการฯ/โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา/
คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านพัฒนานักศึกษา/กอง
พัฒนานักศึกษา/คณะ/ส�ำนัก
รองอธิการบดีบริหาร/วิชาการ/วางแผน/ส�ำนักงาน
อธิการบดี/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ

๑๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา*
๑๑. โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา     
๑๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย*

๘. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกแก่นักศึกษา
๙. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการ
๗. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
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ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
๑. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่าย
การวิจัยในพื้นที่ หรือรระดับชาติ เพื่อมาพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดล�ำปาง
๒. ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจัยเชิง
พื้นที่มืออาชีพ โดยการท�ำวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และมีการงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้าที่ชัดเจน
เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
๓. ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
๔. สนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือน�ำไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
หรือช่องทางอื่นๆ
๕. แสวงหาแหล่งทุน หรือความร่วมมือทางการวิจัยจาก
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการท�ำ
วิจัยไปสู่ระดับสากล     
๖. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในพื้นที่
จังหวัดล�ำปาง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
๑. พัฒนาชุมชนเป้าหมายโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/คณะ

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ/วิจัย/
สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ

๑๘. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่*

๑๙. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์
๒๐. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
๒๑. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
๒๒. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
		
จังหวัดล�ำปาง*

๒๓. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ต่อเนื่อง
ยั่งยืน*

ผู้รับผิดชอบ

๑๗. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่

โครงการ
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ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
๒. สร้างแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน
ท้องถิ่น ในสาขาอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ เซรามิกส์
อาหารปลอดภัย และการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิน่
๓. สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
และยกระดับศูนย์เกษตรพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกษตรตามแนวพระราชด�ำริ และการเรียนรู้ด้านพืช
และสมุนไพรไทยให้พัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน
๕. สร้างโรงเรียนสาธิตเพื่อเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของ
จังหวัดล�ำปาง
ประเด็นกลยุทธ์ ที่ ๔ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๑. ปรับปรุง พัฒนา รายวิชา“ล�ำปางศึกษา”อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยบูรณาการกับงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สอนนักศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนใน
กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
ล�ำปาง
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ/ศูนย์อบรม
และศึกษาต่อเนื่อง/คณะ/ส�ำนัก

๒๕. โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานศูนย์อบรมและ
ศึกษาต่อเนื่อง

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/บริหาร/คณะ
ครุศาสตร์/คณะ/ส�ำนัก

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม/ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม/ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ

๒๘. โครงการสร้างโรงเรียนสาธิต*

๒๙. โครงการปรับปรุงพัฒนา”รายวิชาล�ำปางศึกษา”

๓๐. โครงการส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่
นักศึกษา

๒๖. โครงการส่งเสริมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ/คณะ/
๒๗. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเกษตรพอเพียง ส�ำนัก
		ตามแนวพระราชด�ำริ*

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ/นโยบาย
และแผน/คณะ/ส�ำนัก

โครงการ
๒๔. โครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้าน
อาชีพแก่ชุมชน
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๓๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยใช้เซรามิกส์
๓๓. โครงการวิจัยรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
		
และภูมิปัญญาจังหวัดล�ำปางและล้านนา*

๔. ประยุกต์ลวดลายศิลปะลานนาสูอ่ ตุ สาหกรรมเซรามิกส์
เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกจัดจ�ำหน่ายสร้างรายได้
๕. รวบรวมข้อมูลและจัดท�ำผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของจังหวัดล�ำปางและล้านนาให้เป็นที่
ยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
๖. จัดท�ำห้องพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล�ำปาง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๑. จัดตั้งหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน
๒. สนับสนุนทุนการศึกษาช้างเผือกแก่บณ
ั ฑิตเกียรตินยิ ม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย
๓. ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการ
๔. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความช�ำนาญ
ในต�ำแหน่งงาน และสามารถเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้
๕. บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และส่งเสริม
อาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่เป็น
ที่ต้องการของสังคม
๖. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกคนให้
สามารถสื่อสารในระดับใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม/ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม/ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม/ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม/ส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/บริหาร/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ส�ำนักงาน
อธิการบดี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/คณะ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/โครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา/คณะมนุษยศาสตร์ฯ

๓๗. โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งวิชาการ*
๓๘. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
๓๙. โครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่
อาจารย์
๔๐. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร*

๓๖. โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/นโยบายและแผน/
ส�ำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/พัฒนานักศึกษา

๓๕. โครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓๔. โครงการจัดท�ำห้องพิพธิ ภัณพ์แสดงศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม/ส�ำนัก
		ภูมิปัญญาท้องถิ่นล�ำปาง*
ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ
๓๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
๓. สร้างระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ
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๑๑. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการ
ท�ำงานให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น
โดยเน้นประสิทธิผลของงาน และน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ
๑๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ระดับสากลเพื่อการรับรองการแข่งขันในอนาคต
๑๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทันสมัย
มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความประทับใจแก่ผมู้ าเยือน
๑๔. เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ การสร้างความมั่นคงและแสวงหา
รายได้
๑. ลดการใช้เงินคงคลังเพือ่ การสมทบการก่อสร้างอาคาร
หรือน�ำไปปรับปรุงก่อสร้างอาคารทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้

๑๐. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจในทุกระบบงาน

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน/
ส�ำนักงานอธิการบดี

-

๔๘. โครงการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับ

๔๖. โครงการพัฒนาหน่วยงานให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพระดับสกล
๔๗. โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหาร/รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน/ส�ำนักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/
ส�ำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ส�ำนักงาน
อธิการบดี

รองอธิการบดี/ทุกหน่วยงาน

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร/ส�ำนักงาน
อธิการบดี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย/สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ทุกหน่วยงาน
๔๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน/
		
จัดการองค์กร*
ส�ำนักงานอธิการบดี/ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน/
ส�ำนักงานอธิการบดี

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
โครงการ
๗. เสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อ
๔๑. โครงการเสริมสร้างค่านิยมความเป็นราชภัฏล�ำปาง
การพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นแก่
บุคลากร
๘. ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ท�ำคุณความดี หรือ ๔๒. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร*
สร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
๙. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๔๓. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูใ้ นองค์กร*
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๕.

๔.

๓.

๒.

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
เก็บรักษาเงินคงคลังในสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง
และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น ลิขสิทธิ์ทางปัญญา ที่ดิน
โรงแรม ร้านค้า หรือการเช่าอาคารสถานที่อื่นให้มี
รายได้เติบโตต่อเนื่อง
แสวงหาการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่ได้ผลตอบแทน
แน่นอนในระดับสูง เช่น การสร้างหอพักนักศึกษา
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าให้มีส่วน
ร่วมในการหารายได้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๕๑. โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานของสมาคม
		
ศิษย์เก่า*

๕๐. โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา*

๔๙. โครงการด�ำเนินการด้านสิทธิประโยชน์

-

โครงการ

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหาร/รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน/ส�ำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา/
ส�ำนักงานอธิการบดี/คณะ

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหาร/ส�ำนักงาน
อธิการบดี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
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