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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย  

 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีชื่อเดิมวา “วิทยาลัยครูลําปาง” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514  
ตั้งอยูเลขที่  119  ถนนลําปาง-แมทะ บานหนองหัวหงอก    หมูที ่ 9   ตําบลชมพู   อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
         วิทยาลัยครูลําปางเริ่มเปดการเรียนการสอนเมื่อป พ.ศ. 2515  ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.)  ใน พ.ศ. 2516 เริ่มเปดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  
(ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” สงผลใหวิทยาลัยครูสามารถ 
เปดสอนในระดับปริญญาตรีไดในป พ.ศ. 2519   วิทยาลัยครูลําปางจึงไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษา 
         ตอมาเมื่อมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” กฎหมาย
กําหนดใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา โดยในป พ.ศ. 
2529 ดังนั้นวิทยาลัยครูลําปางจึงไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาศิลปศาสตร  และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร 
         ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังใชชื่อวิทยาลัยครูลําปางอยูนั้น ไดมีการประสานการดําเนินงาน   
รวมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ  โดยรวมกันเปนกลุมวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลําปางซึ่งตั้งอยูในกลุมภาคเหนือตอนบนได 
รวมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ เปนกลุมวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ตอนบน ตอมากลุมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ไดพัฒนาเปน “สหวิทยาลัย ลานนา”  ตามขอบังคับของสภา
การฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลําปางไดรับเลือกใหเปนที่ตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการสหวิทยาลัยลานนา 
         วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานนาม
วิทยาลัยครูใหมวา “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลําปางจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน  “สถาบันราชภัฏลําปาง”  
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  เปนตนมา 
  หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหสถาบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายดานและสามารถเปดสอนในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี  ในป พ.ศ. 2542  สถาบันราชภัฏ
ลําปางไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ในป พ.ศ. 2543  ไดเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และในป พ.ศ. 2547  
ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
         ดานการจัดการศึกษารวมกับสถาบันอื่นนั้น ในป พ.ศ. 2536 ไดรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลําปาง
เขารวมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลําปาง ระยะที่ 1 พ.ศ. 2534 – 2539 ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท   สาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร ในป พ.ศ. 2543  ไดรวมมือกับ
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เปดโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการภายนอกสถาบัน (กศ.บป.)  
ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  
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         วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547” ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางปรับเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” (Lampang 
Rajabhat University) ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่  
2 พฤษภาคม 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงยายไปอยูในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมตั้งแตนั้นเปนตนมา 
         ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีสวนราชการ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และมีสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 สวนราชการ 
คือ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาและสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีปณิธานและความมุงหวังที่จะเปน “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา

ของภูมิภาค เปนท่ีพึ่งทางปญญาของปวงชน” โดยมีภาระหนาที่ ตามมาตรา 8   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยา

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยสรุป คือ มุงพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ดําเนินการวิจัยเพื่อสราง 

และพัฒนาองคความรูใหเปนองคกรแหงการเรียนรูของสังคม ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  สงเสริม 

วิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ศึกษา สงเสริม สืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ สนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประกอบดวย 5 สี คือ 
 

     สีน้ําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทาน 
   นาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
 สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แหง ซึ่งอยู 
   ในแหลงธรรมชาติและ มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม 
 สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองแหงปญญา 
 สีสม แทนคา ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกล 

ใน 41 สถาบัน 
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว 
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สีประจํามหาวิทยาลัย 
             

    
      สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกลาหาญที่จะใช 
      ความคิด สติปญญา และความงอกงามแหงปญญา 
 
ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย 
 
   ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย 
   คือ ดอกกาสะลอง 
 
 
คติธรรม  
 
   วิริเยน ทุกขมจเจติ  หมายถึง ลวงทุกขไดดวยความเพียร 
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โครงสรางหนวยงาน 
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ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 
1) ดานบุคลากร    
ตารางที่ 1 ขอมูลบุคลากรจําแนกตามสายงาน 

ประเภท 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

สายวิชาการ 382 57.97 381 57.73 391 54.76 373 60.36 364 60.36 
 - ขาราชการ 97 14.72 91 13.79 77 10.78 73 11.81 69 11.44 
 - พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

285 43.25 290 43.94 314 43.98 300 48.54 295 48.92 

สายสนับสนุน
วิชาการ 

277 42.03 279 42.27 323 45.24 245 39.64 239 39.64 

- ขาราชการ 20 3.03 20 3.03 19 2.66 18 2.91 18 2.99 
- ลูกจางประจํา 21 3.19 20 3.03 13 1.82 11 1.78 9 1.49 
- พนักงานราชการ 21 3.19 21 3.18 18 2.52 20 3.24 21 3.48 
- พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

215 32.62 218 33.03 273 38.24 196 31.72 191 31.68 

รวม 659 100 660 100 714 100 618 100 603 100 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงวิชาการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

ศาสตราจารย 1 0.26 1 0.26 - - - - - - 
รองศาสตราจารย 9 2.36 6 1.57 10 2.56 15 4.02 16 4.39 
ผูชวยศาสตราจารย 59 15.44 64 16.80 91 23.27 102 27.35 118 32.42 
อาจารย 313 81.94 310 81.37 290 74.17 256 68.63 230 63.19 

รวม 382 100 381 100 391 100 373 100 364 100 
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ตารางที่ 3 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

-ปริญญาตร ี 5 1.31 4 1.05 2 0.51 2 0.54 2 0.55 
-ปริญญาโท 297 77.75 294 77.17 283 72.38 261 69.97 240 65.93 
-ปริญญาเอก 80 20.94 83 21.78 106 27.11 110 29.49 122 33.52 

รวม 382 100 381 100 391 100 373 100 364 100 

 

ตารางที่ 4 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

- ต่ํากวาปริญญาตรี 75 27.08 73 26.16 63 19.51 39 15.92 38 15.90 
-ปริญญาตร ี 172 62.09 174 62.37 222 68.73 172 70.20 167 69.87 
-ปริญญาโท 30 10.83 32 11.47 38 11.76 34 13.88 34 14.23 
-ปริญญาเอก - - - - - - - - - - 

รวม 277 100 279 10 323 100 245 100 239 100 
 

2) ดานงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 698,189,100 บาท เปนงบประมาณ

แผนดิน จํานวน 603,087,500 บาท คิดเปนรอยละ 86.38 เปนเงินรายได จํานวน  95,101,600 บาท  

คิดเปนรอยละ 13.62 

ตารางที่ 5 ขอมูลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 - 2563 

ปงบประมาณ 
งบแผนดิน งบเงินรายได รวม 

บาท เพิ่ม/ลด บาท เพิ่ม/ลด บาท เพิ่ม/ลด 
2559 605,382,100 86.01 97,957,600 13.98 703,789,700 100.00 
2560 682,610,500 88.33 90,188,000 11.67 772,798,500 100.00 
2561 597,853,000 86.25 95,296,200 13.75 693,149,200 100.00 
2562 449,500,700 81.31 103,331,040 18.69 552,832,740 100.00 
2563 603,087,500 86.38 95,101,600 13.62 698,189,100 100.00 
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3) ดานนักศึกษา  

ตารางที่ 6 ขอมูลจํานวนนักศึกษาจําแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

ประเภท ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ภาคปกติ 7,636 6,894 5,675 5,179 
-ปริญญาตร ี 7,636 6,894 5,675 5,179 
ภาคพิเศษ 193 186 267 611 
- กศ.บป. 15 41 44 146 
- บัณฑิตศึกษา 178 145 223 465 

รวม 7,829 7,080 5,942 5,790 
 

ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ จําแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

การศึกษา 3,185 28 3,135 40 2,765 67 2,724 294 
วิทยาศาสตร 760 - 579 - 400 7 283 7 
ศิลปศาสตร 1,928 - 1,455 - 966 30 624 38 
บริหารธุรกิจ 691 84 620 85 492 102 452 104 
การบัญชี 477 14 356 3 275 17 212 22 
นิติศาสตร 208 - 172 24 132 15 124 62 
เทคโนโลย ี 108 - 132  139 - 143 - 
รัฐประศาสนศาสตร 86 15 161 34 180 29 210 84 
รัฐศาสตร (การเมืองและการ
ปกครอง) 

117 52 136 - 133 - 137 - 

นิเทศศาสตร 36 - 65 - 71 - 75 - 
ศิลปะ 25 - 43 - 62 - 75 - 
สาธารณสุขศาสตร 15 - 40 - 59 - 81 - 
เศรษฐศาสตร - - - - 1 - 3 - 
วิศวกรรมศาสตร - - - - - - 36 - 

รวม 7,636 193 6,894 186 5,683 267 5,179 611 
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ตารางที่ 8 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ จําแนกตามหลักสูตร   

หลักสูตร 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค 
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

การศึกษา 526 - 544 - 527 - 572 9 
วิทยาศาสตร 239 - 262 - 187 - 190 1 
ศิลปศาสตร 458 4 549 21 461 2 510 2 
บริหารธุรกิจ 155 13 252 43 154 21 187 5 
การบัญช ี 112 9 180 9 112 - 106 5 
นิติศาสตร 23 - 39 - 22 - 17 - 
รป.ม. - 6 - 6 - 35 - 1 
ทล.บ. 4 - - - 24 - 26 - 

รวม 1,517 32 1,826 79 1,487 58 1,608 23 
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บทที่ 2 
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ 

 
 แผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีความเกี่ยวของกับแผนในระดับหนึ่งไดแกแผน

ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับสอง ไดแก แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่นไดแก แผนยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  (พ.ศ. 2563 -2570) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / กลุมภาคเหนือ (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีลักษณะความเชื่อมโยงดังนี้ 

 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 -2580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาต ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพื่อการพฒันา

ทองถิ่น 20 ป 

(2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนา  

(พ.ศ. 2563 -2570) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563 – 2580 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / 
กลุมภาคเหนือ 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ความเกี่ยวของของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับแผนอื่น 
 

แผน ประเด็นที่เกี่ยวของ 
ยุทธศาสตรชาต ิ  
 

1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร 
    มนุษย  
เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
ประเด็นยุทธศาสตร  
- การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
- ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
  ที ่21  

 2. ยทุธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เปาหมาย เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร  
- การเสริมสรางพลังทางสังคม  
- การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
  และการจัดการตนเอง  

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
เปาหมาย  
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนของ 
  สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 
  รวดเร็ว โปรงใส  
- ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร  
- ภาครัฐมีความทันสมัย  
- บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
  มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ  
- ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ  
 

1. ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
- คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน 
  รางกาย สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะ 
  ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
แผนยอยของแผนแมบทฯ  
 - การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน  
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แผน ประเด็นที่เกี่ยวของ 
 2.ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
- คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปน 
  ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ 
  ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  ตลอดชีวิต  
แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 3. ประเด็น พลังทางสังคม  
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น  
แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การเสริมสรางทุนทางสังคม 

 4. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  
- มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวม 
  ในประเทศเพิ่มขึ้น  
แผนยอยของแผนแมบทฯ 
- แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ 
- แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม  
- แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน 

 5. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ 
  ผูใชบริการ  
แผนยอยของแผนแมบทฯ 
- แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
- แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

แผนปฏิรูประเทศ 1. ดานการศึกษา  
เรื่อง การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครู ประเด็นปฏิรูป การผลิตและคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มี
คุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความ
เปนครู และเรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการปฏิรูป 5.1 การปรับหลักสูตร
พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูเปนหลักสูตรสมรรถนะ 5.2 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม 
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แผน ประเด็นที่เกี่ยวของ 
 2.ดานสังคม  

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที ่4 ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง 
 3.ดานการบริหารราชการแผนดิน  

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที ่1 บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว และตอบ
โจทยชีวิตประชาชน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

1. ยุทธศาสตรที่ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
- คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  เพิ่มขึน้  
- คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น  
- คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
  เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา  
- ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิตสาธารณะ  
  และพฤติกรรม ที่พึงประสงค  
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. ยุทธศาสตรที่ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม  
เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
- เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อให 
  ชุมชนพึ่งตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง 
  ความเขมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดทุน ที่ดินและ 
  ทรัพยากรภายในชุมชน 

 3. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
- ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการและ การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ 
  ธุรกิจของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  
- ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร 
  ภาครัฐใหมีความ โปรงใส ทันสมัยคลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิด 
  ความคุมคาสามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบ ทางเลือกที ่
  หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ 
  ความรับผิดชอบตอบทบาทองคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 
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แผน ประเด็นที่เกี่ยวของ 
   ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวน 

  ทองถิ่น  ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ  
- ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหสังคมไทย 
  มีวินัย โปรงใสยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรมรวมทั้งสราง 
  ความเขมแข็งเปนภูมิคุมกันของสังคมไทยครอบคลุมให ภาครัฐ 
  ภาคเอกชนองคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมท้ังเพื่อสราง 
  พลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการทุจริตโดย  

 4. ยุทธศาสตร การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
เปาหมายระดับยุทธศาสตร  
- ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม 
  มากขึ้น  
แนวทางการพัฒนา  
- การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยาง 
 ทั่วถึง  
ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง  
1) พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ตอเนื่องการทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง  
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่ม
ภายใต แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความ หลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด  
3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณ
สรางความ สมดุลแกระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูง
วัยของภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ป 

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
พ.ศ.2563-2570 

1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 
P1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใชกําลังคนคุณภาพ 
P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคน 
2. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 
P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร 
P8 สังคมสูงวัย 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
3. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 
P10 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน
และวางรากฐานททางเศรษฐกิจ 
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แผน ประเด็นที่เกี่ยวของ 
 4. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ

เหลื่อมล้ํา 
P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา 
P15 เมืองนาอยู 

แผนยุทธศาสตรราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

เปาหมาย  

1. ดานเศรษฐกิจ  

2. ดานการศึกษา  

3. ดานสิ่งแวดลอม  

4. ดานสังคม 

 2. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู 

เปาหมาย  

1. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศ  

เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต  

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 

ประการและถายทอด / บมเพาะ ใหศิษยแตละชวงวัย  

3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 3.ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาหมาย  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศ ดวยการบูรณาการองคความรู สูนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที ่ 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัต

ลักษณ ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่

เปลี่ยนแปลง  

3. อาจารยและบุคลากร ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพมี

สมรรถนะเปนที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ 
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แผน ประเด็นที่เกี่ยวของ 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติดาน

การเปนสถาบันการศึกษาเพ่ือทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคลองตัว 

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยาง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 5 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2565 ) ฉบับ

ทบทวน ป 2563 

1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การพัฒนาสินคาและการบริการใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวครบวงจรบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคที่มีความโดดเดนและ มีคุณภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2. ประเด็นยุทธศาสตรเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียและแปรรูป
เกษตร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เกษตรอุตสาหกรรม และ
เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเดนของภาคเหนือและของ
ประเทศ 

 3. ประเด็นยุทธศาสตรสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

เปาประสงค เชิ งยุทธศาสตร  :  เปนแหล งผลิตสินคาอัตลักษณ

อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน บนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเปน

จุดเชื่อมโยงโลจิสติกสของภาคเหนือที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน 

 4.ประเด็นยุทธศาสตร สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต สามารถเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐมีความมั่นคงใน

ชีวิตและทรัพยสินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภายใต

สิ่งแวดลอมที่ด ี
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2563 - 2580 

 

วิสัยทัศน 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ และบูรณาการภูมิ

ปญญาสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

  บัณฑิตที่มีคุณภาพ ในที่นี้หมายถึง บัณฑิตที่มีความรูความสามารถเชิงวิชาการ มีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 มีความเปนมืออาชีพ  

  อัตลักษณ ในที่นี้หมายถึง อัตลักษณของบัณฑิตที่มีจิตอาสา และอัตลักณของบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกตอง

ตอบานเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  3) มีงานทํา-มีอาชีพ 4) เปนพลเมืองดี  

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะความความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 
 2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณา
การเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 3. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยถายทอดองค
ความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
 4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
 5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เปาประสงค 
 1. บัณฑิตมีงานทําและเปนพลเมืองดีในสังคม 
 2. องคความรูและนวัตกรรมมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 3. ชุมชน ทองถิ่นมีความเขมแข็งยั่งยืนจากการบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และ
นอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
 4. มหาวิทยาลัยเปนเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
 5. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดวยหลักธรรมาภิบาล และเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 

2. ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

3. ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตรที่ 1  

การพัฒนาทองถิ่น 

 

เปาหมาย 

1.1 ดานเศรษฐกิจ 

1.2 ดานสังคม 

1.3 ดานสิ่งแวดลอม 

1.4 ดานการศึกษา 

 

ตัวชี้วัด 

1.1 ฐานขอมูลของพื้นที่บริการจังหวัดลําปางและลําพูน (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความ

ตองการที่แทจริงของชุมชน) เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่

ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.2 จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

1.3 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

1.4 รอยละของหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีดัชนีชี้วัดความสุข

มวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 

1.5 จํานวนวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ที่ประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

1.6 อัตราการอานออกเขียนไดของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

1.7 สัดสวนจํานวนโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในการถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยี หรือการนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ รวมถึงการอนุรักษและ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นเพื่อแกไข ลดปญหาและสรางความเขมแข็ง

ใหแกทองถิ่นและภูมิภาคตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ 

1.8 สัดสวนจํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมสามารถแกไขปญหาของชุมชนสังคมในพื้นที ่

ตอผลงานวิชาการที่ไดดําเนินการทั้งหมด 
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กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดพื้นที่บริการในการวางแผนพัฒนาเชงิ 

พื้นที่ 

แนวทางการพัฒนา 

1.1.1   การสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทางภาคสวน โดยการทําความรวมมือและกิจกรรมกับหนวยงาน 

          ภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน 

1.1.2 วิเคราะหปญหาความตองการของชุมชนในพื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัด

ลําปางและจังหวัดลําพูน 

1.1.3 จัดทําแผนพัฒนาภายใตบริบทของพื้นที่และรวมทําแผนยุทธศาสตรในประเด็นตาง ๆ  

กับทางทองถ่ินจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน  

1.1.4 สรางและเชื่อมโยงฐานขอมูลของพ้ืนที่บริการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหวิทยาลัย 

โครงการสําคัญ 

1.1.1 โครงการความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

ลําปางและจังหวัดลําพูน  

1.1.2 โครงการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาพื้นที่และขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง

และจังหวัดลําพูน 

 

กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการความรวมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคสังคมในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุผลเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

1.2.1    สรางเครือขายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการพัฒนาดาน 

          เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการศึกษาตามเปาประสงครวมกัน 

1.2.2 จัดทําแผนการดําเนินงานแบบการบูรณาการรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

1.2.3 สรางดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการบูรณาการการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.4 ขยายผลความสําเร็จของชุมชนตนแบบสูการพัฒนาชุมชนอื่นที่มีบริบทใกลเคียง 

1.2.5 สงเสริมและถายทอดองคความรูและกระบวนการจัดการความสําเร็จใหชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได 

โครงการสําคัญ 

1.2.1 โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกับเครือขายทุกภาคสวน 

1.2.2    โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบการพัฒนาเพื่อการขยายผลสูความเขมแข็งและยั่งยืน 

1.2.2 โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการบูรณาการพัฒนาทองถิ่น 

1.2.4    โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
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1.2.5 โครงการสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือการนอมนําแนว 

พระราชดําริสูการปฏิบัติ 

1.2.6 โครงการวิจัยหรือบริการวิชาการเชิงพื้นที่เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการ

อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อแกไข ลดปญหาและสราง

ความเขมแข็งใหแกชุมชน ทองถ่ินและภูมิภาค 

 

กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย 

แนวทางการพัฒนา 

1.3.1   สงเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย 

1.3.2   สงเสริมใหมีการทําผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย 

          เชิงพื้นที่ที่เนนใหเกิดนวัตกรรมเพื่อนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

1.3.3 สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

1.3.4 สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาหรือตอยอดจากการบริการวิชาการและ

เผยแพรตอสาธารณะ รวมถึงการเปนผูประกอบการรุนใหม 

1.3.5 สรางดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการบูรณาการการเรียนรูสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

โครงการสําคัญ 

1.3.1  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยในการทําผลงานวิชาการรับใชสังคม 

1.3.2     โครงการบมเพาะบัณฑิตเปนผูประกอบการรุนใหมภายใตการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรที่ 2  

การผลิตและพัฒนาครู 

 

เปาหมาย 

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

2.2 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และสามารถ

ถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย 

2.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2.4 ครูประจําการในพื้นที่ไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

 

ตัวชี้วัด 

2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร ศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตครู เพื่อใหบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอมดวย

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21  

2.2 รอยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่สอบบรรจุผานเกณฑ

ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป 

2.3 มีแพลตฟอรมเพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางที่เขาสูวิชาชีพ 

2.4 ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ไดรับตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใช

ใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพิม่ขึ้น 

 2.5 รอยละของครูประจําการที่ไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตใหมี

สมรรถนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับดาน School Integrated Learning และสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา  

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษาและจัดการศึกษาอยางมคีุณภาพ 

2.1.2 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย 

2.1.3 พัฒนาเครือขายในการฝกประสบการณวิชาชีพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบใหกับ

โรงเรียนในทองถิ่น 
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โครงการสําคัญ 

2.1.1 โครงการผลิตครูเปนเลิศเพื่อพัฒนาทองถ่ินในระบบปด 

2.1.2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2.1.3 โครงการพัฒนาเครือขายพัฒนาวิชาชีพครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2.1.4 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบใหกับโรงเรียนใน

ทองถ่ิน 

 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครใูหเปนมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา  

2.2.1 พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครูของครู เชน การศึกษาตอ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2.2.2 เติมเต็มสมรรถนะของครูของครู เพื่อเทาทนัตอการเปลี่ยนแปลง 

โครงการสําคัญ 

2.2.1 สงเสริมการทําวิจัยดานการศึกษาเพื่อตีพิมพระดับชาติ และนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอการผลิตและพัฒนาคร ู

 

กลยุทธที่ 2.3 บมเพาะนักศึกษาใหมีสมรรถนะ จิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ   

แนวทางการพัฒนา  

2.3.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคแกนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหมีทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพ ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ดานสารสนเทศ ดานทักษะ

ชีวิตและอาชีพ และคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ ไดแก มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มี

พื้นฐานชีวิตที่มั่งคง เขมแข็ง มีงานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัยอยางตอเนื่อง 

2.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตแกนักศึกษาครุศาสตรใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสติปญญาที่

สมบูรณ ไดแก คุณภาพชีวิตดานรางกาย คุณภาพชีวิตดานอารมณ คุณภาพชีวิตดาน

ความคิดจิตใจ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระ และ

ไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม 

โครงการสําคัญ 

2.3.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแกนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และตามลักษณะคนไทย  

4 ประการแกนักศึกษาครุศาสตร 

2.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตแกนักศึกษาครุศาสตร 
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กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและครูประจําการใหมีความ 

เปนครูมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา  

2.4.1 พัฒนาหลักสูตร Reskill & Upskill 

2.4.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 

2.4.3 สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อถายทอดองคความรู/ภูมิปญญา 

2.4.4 สงเสริมกระบวนการบริการวิชาการดวยวิธีการใหมที่ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ อาทิ  

การเรียนรูผานสื่อดิจิตอล 

2.4.5 สรางเครือขายและเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการระหวางบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ที่เขาสูวิชาชีพ ครูประจําการและคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โครงการสําคัญ 

2.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร Reskill & Upskill เสริมสรางทักษะอนาคตครูมือาชีพ 

2.4.2 โครงการเครือขายครูมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

เปาหมาย 

3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต และบูรณาการภูมิปญญา 

สูนวัตกรรมเพื่อเปนที่พึง่พาของทองถิ่นอยางมั่นคง 

3.2 บัณฑิตมีอัตลักษณ เปนที่ตองการของสังคม มีคุณภาพพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

3.3 บุคลากรเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด 

3.1 รอยละของหลักสูตรเชิงสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพื้นที่และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

3.2 สัดสวนจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่มีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

3.3 รอยละของผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรหรือไดรับรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.4 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับใบรับรองวิชาชีพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

3.5 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐาน 

อื่น ๆ ที่เทียบเทา 

3.6 อัตราการไดงานทํา ทํางานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งในพื้นที่และภูมิภาคและนอกพื้นที่

และภูมิภาค ภายในระยะเวลา 1 ป 

3.7 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 

3.8 รอยละของผลงานของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3.9 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของอาจารยและบุคลากรตามมาตรฐาน CEFR หรือ

มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา 
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กลยุทธ 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการเชิงพื้นที่ สังคม และประเทศชาต ิ

แนวทางการพัฒนา  

3.1.1 ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูที่

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ความทันสมัยของทักษะและองคความรู 

ที่จําเปนตอบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม เปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง 

และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ สังคมและประเทศ 

3.1.2 สรางหลักสูตรใหมเชิงบูรณาการศาสตร โดยมุงเนนการใชฐานความรูและระบบการคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการและการพัฒนาระบบการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่เนนทักษะการ

ปฏิบัติ การคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค สามารถนําองคความรูไปใชในการประกอบ

อาชีพในยุคปจจุบัน รวมทั้งประยุกตใชในการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

3.1.3 สงเสริมการจัดทําผลงานของนักศึกษา โดยพัฒนาสิ่งสนับสนุนในการเอื้ออํานวยการใหเกิด

การทํางาน เชน การจัดทําหองปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ

นักศึกษาเปดเผยแพรทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน สงเสริมการสรางสรรคเพื่อผลิตผลงานใหแกนักศึกษา 

3.1.5 สงเสริมสนับสนุนดานกิจกรรม โครงการ ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการผลิต

ผลงานเพื่อเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสําคัญ 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการเชิงพื้นที่ สังคม และการพัฒนา

ชาติ 

3.1.2 โครงการจัดทําหลักสูตรแบบ WIL 

3.1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดทําผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธที่ 3.2 ปรับกระบวนการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและ

จิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา  

3.2.1 สงเสริมใหชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงาน สถานประกอบการมีสวน

รวมในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษา 

3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยความ

รวมมือกับรานคาเครือขายของสถานประกอบการ หรือจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

WIL 

3.2.3 จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหกับนักศึกษาเพื่อนําความรูไปประยุกตใชให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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3.2.4 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูฝกประสบการณรวมกับชุมชนทองถิ่น 

3.2.5 สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนสําหรับการพัฒนานวัตกรรมดานตาง ๆ เชน 

งบประมาณ หองปฏิบัติการ (มาตรฐาน) บุคลากร เปนตน  

3.2.6 จัดทําโครงการใหความรูแกนักศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เชน ความรู ทักษะ และ

สมรรถนะตาง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2.7 การสรางเครือขายรวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการที่ใหการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3.2.8 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

โครงการสําคัญ 

3.2.1 โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการรวมกับองคกร หนวยงาน

สถานประกอบการ 

3.2.2 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมความรวมมือกับเครือขายองคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 

3.2.3 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและจัดหาวัสดุครุภัณฑใหเต็มศักยภาพตามความตองการ

ของหลักสูตร 

3.2.4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพการทํางานใหแกนักศึกษา 

3.2.5 โครงการฝกประสบการณสหกิจศึกษา 

3.2.6 โครงการสรางเครือขายคูความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณสูมาตรฐานทาง

วิชาชีพ 

3.2.7 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีอัตลักษณดวยคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ และมี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา  

3.3.1 สงเสริมนักศึกษาใหมีอัตลักษณะดวยคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ 

3.3.2 สงเสริมนักศึกษาใหมทีักษะในศตวรรษที่ 21 

3.3.3 จัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลายใหแกนักศึกษาใหเหมาะสมกับ

พื้นฐานของผูเรียน เปาหมายการประกอบอาชีพ และตามเปาหมายที่หลักสูตรมหาวิทยาลัย

กําหนด 

3.3.4 สรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม/เอื้อตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เชน เพิ่มจํานวน

อาจารยชาวตางชาติ นักศึกษาชาวตางชาติ สื่อการเรียนการสอนที่เปนภาษาองักฤษ 

3.3.5 สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

3.3.6 บูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชากับการใชทักษะภาษาอังกฤษ 

3.3.7 พัฒนาหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
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3.3.8 สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ใชทักษะภาษาอังกฤษ เชน กิจกรรมการประกวดแขงขัน 

กิจกรรมชมรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

โครงการสําคัญ 

3.3.1 โครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ 4 ประการ 

3.3.2 โครงการสงเสริมนักศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะใน

การบูรณาการความรู 

3.3.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา 

3.3.4 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

3.3.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

 

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา  

3.4.1 สงเสริมการทําผลงานของอาจารยเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และการตีพิมพ เผยแพรหรือไดรับ

รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

3.4.2 พัฒนาความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของอาจารยตามมาตรฐาน CEFR หรือ

มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเทา 

3.4.3 เพิ่มทักษะดานดิจิตอลแกคณาจารย 

โครงการสําคัญ 

3.4.1 โครงการพี่ชวยนองสรางผลงานวิชาการ 

3.4.2 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษใหแกอาจารย 
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ยุทธศาสตรที่ 4  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 

เปาหมาย  

4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับการยอมรับระดับชาติ  และนานาชาติดานการเปน

สถาบันการศึกษาเพ่ือทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ  

4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคลองตัว มุงเนนการสราง 

ธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ

สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

 

ตัวชี้วัด  

4.1 จํานวนอาจารย และบุคลากร และศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาตินานาชาติ  

4.2 จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

4.3 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐ   

4.4 ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัย 

4.5 ผลการจัดอันดับดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ตาม THE Impact Ranking 

 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู 

ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที ่

แนวทางการพัฒนา 

4.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน ความรู 

ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น 

4.1.2 สนับสนุนการวิจัย ผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ มีการจัดทําแผนการผลิตและการ

เผยแพรงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการใหรองรับกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุน 

แหลงเผยแพรผลงานและประชาสัมพันธผลงาน 

4.1.3 สรางขวัญและกําลังใจ เชิดชูเกียรติ ใหกําลังใจ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจแกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและผลงานดีเดนเปนที่ประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

4.1.4 สงเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร มีการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร มีการจัดสถานที่เอื้อตอการ

ทํางาน ใหโอกาสกับทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาชีพอยางทั่วถึง และทันกับความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีเพื่อสรางบรรยากาศและความสัมพันธในหนวยงาน 
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4.1.5 สงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร การจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพขององคกร เพื่อใหบุคลากรมองเห็นความกาวหนาสายอาชีพ โดยมีหลักเกณฑที่

ชัดเจนโปรงใสและเปนธรรม 

4.1.6 ประสานการดําเนินงานกับสมาคมศิษยเกาเพื่อใหเกิดการสงเสริมศิษยเกาใหมีผลงานเปนที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนสงเสริมภารกิจดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

4.1.7 สงเสริมการจัดการบริหารและการสรางรายไดจากทรัพยสินทางปญญาของบุคลากร  ซึ่ง

ทรัพยสินทางปญญานับวาเปนสิ่งที่สําคัญ และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีนักวิจัยและนักวิชาการที่ไดคิดคนองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ 

อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลงานที่สามารถจะสรางรายไดเพิ่มเติมสําหรับนักวิจัย และ

มหาวิทยาลัย โดยรายไดจากทรัพยสินทางปญญาอาจจะมาจากการขายลิขสิทธใหโรงงาน 

ภาคเอกชน หรือนักวิจัยนําองคความรูไปสรางผลงาน แลวขายเพื่อสรางรายไดใหตนเอง 

4.1.8 เผยแพร ประชาสัมพันธผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยตอประชาชน องคกร หนวยงาน

ภายนอก การประชาสัมพันธถือเปนสิ่งสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะไดเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ใหประชาชน องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับรู ซึ่งควรดําเนินการอยาง

เปนระบบผานเครือขายการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

โครงการสําคัญ 

4.1.1 โครงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ (สงเสริมและสนับสนุนคนเกงคนดี) 

4.1.2 โครงการบริหารจัดการผลงานและทรัพยสินทางปญญาของบุคลากร 

4.1.3 โครงการสรางเครือขายประชาสัมพันธเพื่อการสื่อสารผลงานของบุคลากร และการพัฒนา

ทองถ่ินของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธที่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แนวทางการพัฒนา 

4.2.1 สงเสริมใหหนวยงานภายในสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ เพื่อสรางความรวมมือดานตาง ๆ ตามพันธกิจของหนวยงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาและองคกร 

โครงการสําคัญ 

4.2.1 โครงการความรวมมือสถาบันการศึกษาภายในและตางประเทศ 
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กลยุทธที่ 4.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และ

เปนที่ยอมรับ 

แนวทางการพัฒนา 

4.3.1 ชําระปรับปรุงกฎหมายภายใน - ดําเนินการทบทวนปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

คําสั่ง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของทุกหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ – สราง

มาตรฐานความเขาใจใหตรงกันทุกหนวยงาน 

4.3.2 ถายทอด กํากับ ติดตาม วัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร - สรางระบบกลไกการ

ถายทอด กํากับติดตามและวัดผลการดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

4.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณธรรม – จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยถายทอดวิสัยทัศน 

พันธกิจ สูผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง – ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

ผูบริหารที่สามารถสะทอนสมรรถนะของบุคคลอยางเปนธรรม ผานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.3.4 สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อาทิ นักศึกษาประชาชน และองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน เปนตน เพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและหาแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

4.3.5 สงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนเพื่อการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking 

 

โครงการสําคัญ 

4.3.1 โครงการสนับสนุนสงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   

4.3.2 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

กลยุทธที่ 4.4 การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยใหเปนองคกรดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนา 

4.4.1 พัฒนาระบบเครือขายความเร็วสูงเชื่อมโยงทุกสวนงาน 

4.4.2 พัฒนาระบบความปลอดภัยระบบ 

4.4.3 พัฒนาสรางสภาพแวดลอมการทํางานรวมกันบนแพลตฟอรม 

4.4.4 ปรับเปลี่ยนขอมูลใหเปนดิจิตอล 

4.4.5 พัฒนาการบริการดวยดิจิตอล 

4.4.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร/เครือ่งมือ 

4.4.7 พัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการ 

4.4.8 พัฒนาแพลตฟอรมสําหรับการบริหาร 

4.4.9 พัฒนาปรับปรุงศูนยขอมูลกลาง 

4.4.10 สงเสริมการใชประโยชนจากขอมูล 
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โครงการสําคัญ 

4.4.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.4.2 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยไปสูองคกรดิจิทัล 

4.4.3 โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 

4.4.4 โครการสงเสริมการเปดเผยขอมูล/การใชขอมูล 
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บทที่ 4 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 

การบริหารจัดการ 

 1) การสื่อสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2563-2580 สูบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยในทุกคนผานเอกสาร แผนพับ เวปไซต ตางๆ ของมหาวิทยาลัย และสงเสริมการมีสวนรวม

ของบุคลากรในการดําเนินงานตามแผนโดยการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

2) การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2563-2580 ไปสู

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 

 3) หนวยงานทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการถายทอดแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

ของมหาวิทยาลัย เปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของหนวยงานอยางสอดคลองตามเปาประสงคและ

ยุทธศาสตรของการพัฒนา 

 4) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปตอบสนองการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยโดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากร หนวยงาน

แสวงหางบประมาณจากแหลงอื่นในการดําเนินงานใหตอบสนองแผนยุทธศาสตรฯ เพิ่มเติม 

5) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่

กําหนดผลสําเร็จตามเปาหมายที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

แผนปฏิบัติราชการระยะ5ปของมหาวิทยาลัย 

6) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงา ผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองของหัวหนาหนวยงาน เพื่อประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงและทบทวนกลยุทธการพัฒนาประจําป โดยกระทําอยางตอเนื่อง 

 

การประสานงาน 

 1) มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับคณะ สํานัก และหนวยงานภายในเพื่อการมีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการแผนอยางมีคุณภาพตั้งแตการจัดทําแผน การบริหารและดําเนินงาน

ตามแผน การติดตามประเมินผลสําเร็จ และการปรับปรุงทบทวนแผน เพื่อใหมีการดําเนินงานบรรลุผลตาม

เปาหมาย  

2) มหาวิทยาลัยมีการประสานกับหนวยงานภายนอก เชน สวนราชการระดับจังหวัด องคกรเอกชน

ผูประกอบการ ชุมชน องคกรสวนทองถิ่น โดยผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการเพื่อแสวงหาความรวมมือ 

ในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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การติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะทํางานเพื่อการติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปนระยะตามกรอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ซึ่งพิจารณาผลสําเร็จตาม

เปาประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด พรอมทั้งสรุปปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินการ โดยจัดทําเปน

รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

 



 
 

   ภาคผนวก 
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