นโยบายและแนวทางการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
1. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะด้านอื่นๆที่จาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้
พร้อมสาหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาทั้ง
ในรูปแบบของสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. การส่ งเสริ มให้ ค ณาจารย์ ท าวิจั ยการเรี ยนการสอนเพื่อน าผลลั พธ์ที่ไ ด้ไปท าการปรั บ ใช้ใ น
กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. การเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าที่ มีต่อคณะและมหาวิทยาลัย ผ่านทางชมรมศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เพื่อทากิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต
5. พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ของศิษย์ เก่า เพื่อสื่ อสารระหว่างศิษย์ เก่า ศิษย์ ปั จจุ บั น อาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
6. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต่ างๆ ในคณะให้ มีความทัน สมั ยและมี คุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
7. การร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น ที่คณะสามารถน าเทียบโอนกับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่คณะรับผิ ดชอบ เพื่อให้เป็ น
การศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนในวัยเรียนเท่านั้น อีกทั้งยังตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายและเป็น
การเพิ่มจานวนนักศึกษาในอนาคต
8. การพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
9. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อม บรรยากาศ เพื่ออานวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ
10. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
11. การจั ด โครงการที่ ฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และจั ด หาซอฟต์ แ วร์
ที่เหมาะสมกับการฝึกทักษะความรู้ให้กับนักศึกษา
12. การสนับสนุนให้นักศึกษาสอบ Exit Exam ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
13. การส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการใช้คาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
14. การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
15. ส่งเสริมให้หลักสูตรมีระบบช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา เพื่อเป็นการเสริมมาตรการควบคุมการ
คงอยู่ของนักศึกษาในคณะ
16. พัฒนาและปรั บปรุงหลั กสู ตรในคณะให้ มีความทันสมัยมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
17. การพัฒนาหลักสูตรที่เป็น EP หรือ IP เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยวหรือหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

18. การพัฒนาหลั กสูตรใหม่ในระดับ ปริญญาตรี เช่น หลักสู ตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และโลจิสติกส์ หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ และหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
19. การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะทาผลงานวิจัยโดยเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่สร้าง
องค์ความรู้สู่การเผยแพร่ การนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดคุณภาพ
2. การพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนภายในและภายนอก วารสารวิชาการต่างๆ และฐานข้อมูล
อื่นที่จาเป็นต่อการทาวิจัย
3. การส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าที่ชัดเจนและจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงใน
การพัฒนางานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์
4. การจั ดให้มีการสั มมนาและการฝึกอบรมในการพัฒ นางานวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
5. การส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษานาผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6. การจัดให้มีการประชุมหรือการมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
7. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ จั ย การแสวงหาแหล่ ง ทุ น หรื อ ความร่ ว มมื อ
เพื่อยกระดับการวิจัยของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
8. การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบู ร ณาการงานวิ จั ย กั บ การเรี ย นการสอน การบริ ก ารวิ ช าการและ
ศิลปวัฒนธรรม
9. การยกย่องเชิดชูคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
1. ให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และ
คุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
2. มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเป้าหมายของคณะให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
3. การสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นการศูนย์กลางขององค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ชุมชนและท้องถิ่น
ต้องการ
4. การทาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น
5. การส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
6. สร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น
7. การส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้คณาจารย์ มีการจั ดทาโครงการบริ การวิช าการเพื่อหารายได้ตาม
ศาสตร์ต่างๆ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
1. การส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ คณาจารย์ บุ คลากรและนั กศึกษาจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดลาปาง เพื่อสร้างสานึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกจัดขึ้น
3. การส่งเสริมให้มีการนาเอาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบริการวิชาการและการวิจัย
4. การสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการอนุรั กษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. มุ่งเน้นการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคณะ
2. มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่างๆ เช่น
การแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และติดตามผลการดาเนินงาน
4. การพัฒ นาคณะให้ เป็ น ไปตามแผนการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. การส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา นาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6. การพัฒ นาศักยภาพของคณาจารย์ และบุ คลากรให้ มีคุณภาพและมีความเป็ นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงาน
7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน
8. การจัดค่ายการทาผลงานทางวิชาการให้คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
9. การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน
10. การส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนให้มีความชานาญในตาแหน่งงานและสามารถเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นได้
11. การเสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นแก่
บุคลากรและนักศึกษา
12. การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่เป็นผู้ทาคุณความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในคณะ
13. การส่ งเสริ มให้ เกิดการจั ดการความรู้ ในองค์กรทั้งด้านการเรี ยนการสอน และการวิจั ยอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
14. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในทุกระบบงาน
15. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการทางานให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น
โดยเน้นประสิทธิผลของงาน และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ
16. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความประทับใจ

แก่ผู้มาเยือน
17. ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมและข้ อ มู ล ต่ า งๆของคณะเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่
สาธารณชน
18. สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
19. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรองรับการแข่งขันในอนาคต
นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในคณะวิทยาการจั ดการ
อย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
3. สนั บ สนุ น ให้ มีก ารจั ด กิจ กรรมเพื่อ พัฒ นาระบบและกลไกการดาเนิ นงานการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุน ระบบบริหารความเสี่ยงต่างๆ ภายในคณะวิทยาการ
จัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลั กสู ตร ระดับคณะ และระดับ มหาวิทยาลั ย และการนาผลการประเมิน คุณภาพมาพัฒนาและปรั บปรุ ง
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ
1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 องค์ประกอบของ สกอ.
2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน 5 องค์ประกอบ ของ
สกอ.
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) และจั ดทารายงานการประเมิน ตนเองระดับคณะ (SAR) เพื่อรั บ การประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. คณะวิทยาการจัดการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะที่ชัดเจน
3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และคู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิน
คุณภาพระดับคณะ
5. การมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัดร่วมกับของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดสาคัญ
6. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก
7. ผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบกากับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล

