ประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงาน
และแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
เสนอ
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 กุมภาพันธ์ 2564

คำนำ
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ในช่วงปีพ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมกสรรหาและดาเนินการตามประกาศและขั้นตอน
การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ จั ด ท าประวั ติ ผลงาน แนวทางการบริ ห ารและแนวทางการพั ฒ นา
คณะครุ ศ าสตร์ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาต่ อ คณะกรรมกสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณบดี
คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
14 กุมภาพันธ์ 2564

บทสรุปผู้บริหำร
เอกสารฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการสรรหา
และตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เอกสารเล่มนี้ประกอบด้ว ย
3 ส่วนที่สาคัญได้แก่
ส่วนที่ 1 ประวัติและผลงาน
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์
ส่วนที่ 3 การนาวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งประกอบด้วยนโยบายที่สาคัญ 8 ประการ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานความต้องการของผู้ใช้ครู รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21
นโยบายที่ ๒ การวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายที่ ๓ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น (การบริการวิชาการ)
นโยบายที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
นโยบายที่ ๕ ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์
นโยบายที่ ๖ ยกระดับการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ ๗ พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเชิงรุก (QUICK WIN)
นโยบายที่ 8 การเผยแพร่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”

สำรบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 ประวัติและผลงาน
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2564 – 2567
- วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และนโยบายการบริ ห าร
คณะครุศาสตร์
- การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะครุศาสตร์
- การประเมินศักยภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของคณะครุศาสตร์
- ปณิธานของการพัฒนาคณะครุศาสตร์
- วิสัยทัศน์
- เป้าหมาย
- พันธกิจ
- แนวทางและนโยบายในการดาเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2564 - 2567
ส่วนที่ 3 แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์
เอกสำรอ้ำงอิง

หน้ำ
ก
ข
1
7
8
9
12
15
15
15
16
17
21
51

ส่วนที่ ๑
ประวัติ และผลงาน

๒

ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัวและผลงาน
๑. ชื่อ-สกุล นางเยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
๒. วัน เดือน ปีเกิด
วันที่ 25 มกราคม 2499 อายุ 64 ปี - เดือน
๓. ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔. ประวัติการศึกษา
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

การศึกษาบัณฑิต

ชีววิทยา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
Grad.Dip

การสอนวิทยาศาสตร์
In Early Childhood
Education

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Yokohama National
University, Japan

ปีการศึกษา
ที่สาเร็จ
2522
2524
2534

๕. ประวัติการทางาน
วัน เดือน ปี
พ.ศ.2525 - 2526
พ.ศ. 2526 - 2530
พ.ศ. 2530 – 2538
พ.ศ. 2538 – 2546
พ.ศ. 2546 – 2552
พ.ศ. 2552 – 2556
พ.ศ. 2556 – 2560
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 – 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาวิชาหลักสูตรการสอน
อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ประจาภาควิชาอนุบาลศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

สังกัด
วิทยาลัยครูสุรินทร์
วิทยาลัยครูสุราษฏร์ธาณี
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

๓

๖. ประสบการณ์ในการทางาน
๖.๑ ด้านการสอน
๑) อาจารย์ ป ระจ าภาควิช าหลั กสู ต รการสอน วิทยาลั ยครูสุ รินทร์ (พ.ศ.2525 –
2526)
2) อาจารย์ ป ระจาภาควิช าหลักสู ตรและการสอน วิทยาลั ยครูสุราษฎร์ธ านี (พ.ศ.
2526 – 2530)
3) อาจารย์ประจาภาควิชาอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (พ.ศ. 2530 – 2538)
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาอนุบาลศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.
2538 – 2546)
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2546 – 2560)
๖.๒ ด้านการบริหาร
๑) รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2527-2529)
2) เลขานุการสานักกิจการนักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2529-2530)
3) หั ว หน้ า ภาควิ ช าการอนุ บ าลศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งใหม่
(พ.ศ. 2536-2538)
4) หั ว หน้ า ภาควิ ช าการอนุ บ าลศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
(พ.ศ. 2538-2540)
5) เลขานุการคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2540-2544)
6) รองผู้ อานวยการสานัก วิจัยและพัฒ นา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 25442548)
7) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕48๒๕๕2)
8) คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2552 – 2556)
9) หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2556 – 2559)
10) ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ (พ.ศ. 2560 –
2563)
11) รั ก ษาราชการแทนคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
(1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2564)

๔

๖.๓ งานอื่น ๆ
๑) กรรมการดาเนิ นงานโครงการผลิ ตและพัฒ นาครูสู่ ความเป็นเลิ ศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่
๒) กรรมการศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๓) กรรมการคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา)
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
๔) กรรมการคณะท างานจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และพั ฒ นาครู
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขอมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น
๖) หัวหน้าชุดโครงการงานวิจัยโครงการ “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ กในเขตพื้นที่ภ าคเหนือ ”
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2556
๗) คณะกรรมการดาเนิน งานโครงการ “การพัฒ นาชุดกิจกรรมการจัด การเรี ย นรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) โดยความร่วมมือ
ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๘) กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ชานเมืองเชียงใหม่
๙) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
๗. ผลงานทางวิชาการ
๑) เอกสารการสอนกลุ่ มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต (เอกสารประกอบการสอน
2527)
๒) การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (เอกสารประกอบการสอน 2528) ปรับปรุงครั้งที่ 1 2537
ปรับปรุงครั้งที่ 2 2545
๓) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการและอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ปฐมวั ย (เอกสารประกอบการสอน
2535)ปรับปรุงครั้งที่ 1 2539 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2545
๔) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการและการสั ง เกตพฤติ ก รรมเด็ก (เอกสารประกอบการสอน
2549)
๕) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (เอกสารประกอบการสอน)
๖) คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย (ต ารา 2537) ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 2542 และ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 2547
๗) วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (ตารา 2549)
๘) สิ่งแวดล้อมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (เอกสารประกอบการสอน 2548)
๙) คู่ มื อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ป ฐมวั ย ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทยและองค์ ก ารแคร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

๕

๘. ผลงานวิจัย
๑) การสร้างชุดการสอนรายวิชาเด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส าหรั บ นั กศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี 2545 แหล่ งทุน สถาบันราชภัฎ
เชียงใหม่
๒) การประเมิน โครงการกองทุนหมู่บ้า นและชุมชนเมื อง กรณีศึกษาอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 2545 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 2546 แหล่งทุน กรมการปกครอง
๔) การพั ฒ นาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยองค์ ก รชุ ม ชน ต าบล
บ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2547 แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
๕) การวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ: กรณีศึกษากอลทุนหมู่บ้านในตาบลแม่นะ อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2548 แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
๖) การบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้า นการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 2548
แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
๗) การพัฒ นาศูน ย์ ศิล ปวั ฒ นธรรมประจ าต าบลบ้ านแหวน อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 2549 แหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
๘) การพัฒ นาศูน ย์ พิพิธ ภัณฑ์พื้นบ้านไทยลื้ อ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2550 แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
๙) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง
ในจังหวัดเชียงใหม่
๑๐) ชุดโครงการวิจั ยการพัฒ นาเด็กเล็กแบบองค์รวมโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน
การศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กสั งกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2553 แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑๑) การวิจั ย และพัฒ นาวิส าหกิจชุมชนไทลื้ อ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สู่ความยั่งยืน 2554 แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
๑๒) การวิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามหนุนเสริมวิสาหกิจชุมชนบ้านแหวน อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 2554 แหล่งทุน สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
๑๓) การส่ ง เสริ ม การมี กิ จ กรรมทางกายภาพสมวั ย ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตพื้ น ที่
ภาคตะวันอออก: กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุตาบลวัดหลวง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2556
แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑๔) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสาหรับ เด็กอายุ 9-11 ปี
ในพื้นที่ภาคตะวันออก: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดเชียงใหม่
2557 แหล่งทุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

๖

๑๕) การวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 2557 แหล่งทุน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
๑๖) การพั ฒ นาพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นระดั บ ชั้ น เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบ
การพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษแบบบู รณาการ
กับสาระการเรียนการสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(จังหวัดเชียงราย-จังหวัดพะเยา) 2558 แหล่งทุนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๗) การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู :
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) 2559 แหล่งทุนสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๘) โครงการขยายผลศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต้ น แบบสู่ โ รงเรี ย นเพื่ อ ความปลอดภั ย
ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 2563 แหล่งทุนสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
9. บทความทางวิชาการ
๑) การอบรมเลี้ยงดูเด็กในยุคโลกาภิวัตน์ (2542) วารสารมูลนิธิรักษ์ไทยและองค์การ
แคร์แห่งประเทศไทย
๒) ข้อคิดจากประสบการณ์การจัดการเรียนผ่านกระบวนการวิจัย (2550) เอกสาร
รวมบทความ “นักวิจัยน้อย” ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๓) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี
(ภาคตะวันออก) โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, 2557

๗

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

๘

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการบริหารคณะครุศาสตร์
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖7
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กาหนดนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ดังนี้
ข้อ 1 การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ต้องเป้นไปตามยุทธศาสตร์ และ/หรือมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับ
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 โดยให้คานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) และ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมทั้ง
การนาวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบีดไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ข้อ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างความโดดเด่นในหลักสูตรที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะ
จนนาไปสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับว่าผลผลิตของหลักสูตรมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของคณะครุศาสตร์และเป็นเอกลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
ข้อ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลกให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) ได้แก่ (1)
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ
นอกจากนี้ ผู้ ส มัครอาจนาเสนอนโยบายเพิ่มเติมจากที่ กาหนดให้ นี้ ก็ไ ด้ แต่ต้องเป็ น
นโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการนานโยบายที่นาเสนอเพิ่มเติมไปสู่การปฏิบัติ
จากกรอบนโยบายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้จัดทา วิสัยทัศน์ นโยบาย แนว
ทางการบริ ห ารและแนวทางการพั ฒ นาคณะครุ ศ าสตร์ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยขอ
นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลพื้นฐานของคณะเกริ่นนาเพื่อเป็นฐานใน
การกาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานคณะครุศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

๙

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวิวัฒนาการตามลาดับดังนี้
พ.ศ. 2467 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ
พ.ศ. 2470 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่
พ.ศ. 2503 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลั ยครู 2518 ทาให้ มีวิทยาลั ย
สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจทั้งหมดก็คือการผลิต
และพัฒนาครู
พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ทาให้มีการแยกสาขา
การผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะครุศาสตร์
จึ งได้รั บ การประกาศจั ดตั้งขึ้น เพื่อ ทาหน้า ที่ผ ลิ ตครูและพัฒ นาครูต ามภารกิจ เดิมที่ เคยปฏิ บั ติ ม า
ชื่อในขณะนั้นเรียกว่า “คณะวิชาครุศาสตร์”
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู
เป็น “สถาบันราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ได้รับการ
ประกาศภารกิจที่ชัดเจนพร้อมกับปรับชื่อใหม่เป็น “คณะครุศาสตร์”
พ.ศ. 25247 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงโปรดเกล้ าฯ ลงพระราชปรมาภิไทย
พระราชทานนามเปลี่ยนสถาบันราชภัฏ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547
จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าคณะครุศาสตร์มีอายุถึง 96 ปี และจะครบ 100 ปี (หนึ่งศตวรรษ) ใน
ปี พ.ศ. 2567 จึงถือได้ว่าหน่วยงานนี้เปรียบเสมือนรากแก้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่หยั่ง
รากลึกเป็นหลักอันมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย ณ วันนี้ คณะครุศาสตร์ยังคงทาพันธกิจ คือ การผลิตและ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้กับสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดาเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาออกมาเพื่อ
บริ ก ารและรั บ ใช้ สั ง คม รวมทั้ ง รวมพลั ง อาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ท านุ บ ารง สื บ สาน ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย และสร้างความตระหนักในคุณค่าของความเป็นคนไทย เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัช
การที่ 9) ผู้ซึ่งพระราชทานนาม “ราชภัฏ ” ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการรับพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 10)
มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานและบ่มเพาะให้บัณฑิตของคณะครุศาสตร์เป็นคนดีของสังคม

๑๐

ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
ด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 78 คน
แบ่งเป็น สายวิชาการ 66 คน สายสนับสนุน 12 คน รายละเอียดดังนี้
สายวิชาการ
คุณวุฒิ/
ตาแหน่ง
ข้าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม

อาจารย์
3
42

ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์ ปริญญาโท
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
8
2
6
11
35

45

19
66

2

-

ปริญญาเอก
7
18

41

25
66

สายสนับสนุน
ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปฏิบัติงาน
1
2

ชานาญงาน
-

ปฏิบัติการ
1
5

3

-

6

ชานาญการ ปริญญาตรี ปริญญาโท
1
1
3
8
2
3

12

หมายเหตุ : มีอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 5 คน

10

2
12

๑๑

สรุปสถานะทางการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563
ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) จานวน จานวน 5 หลักสูตร
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรร่วมผลิตกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 7 หลักสูตร
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคณิตศาสตร์
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรร่วมผลิตกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 7 หลักสูตร
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรร่วมผลิตกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 หลักสูตร
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท/บัณฑิตศึกษา จานวน 3 หลักสูตร
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้
๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

๑๒

การประเมินศักยภาพปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของคณะครุศาสตร์
จากข้ อ มู ล ของการประเมิ น ศั ก ยภาพปั จ จุ บั น (SWOT Analysis) ของคณะครุ ศ าสตร์
ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่า คณะครุศาสตร์มีข้อมูลด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
โดยเรียงลาดับตามค่าน้าหนัก ดังนี้
จุดแข็ง
ค่าน้าหนัก
S1 มีการเปิดหลักสูตรหลากหลายสาขา ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
75
S2 มีกระบวนการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เพียงพอและเหมาะสม
75
S3 คณาจารย์มีศักยภาพ มีผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน
72
S4 คณะมีนโยบาย กระบวนการพัฒนาอาจารย์ และผลงานการพัฒนานวัตกรรมการ
70
เรียนการสอน
S5 คณะตั้งอยู่ในสถานที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากร
70
ที่ทันสมัย
S6 มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
69
S7 มีโมเดลการผลิตครู โดยใช้ระบบหอพัก
67
S8 คณาจารย์ส่วนใหญ่ อุทิศตน ทุ่ม และเสียสละในการปฏิบัติงาน
65
S9 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
64
ต้องการของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รวม
627
=36.89
จุดอ่อน
W1 นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษน้อย
W2 คณาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
W3 คณาจารย์มีทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ถึงระดับ B2
W4 คณะขาดห้องสมุดเพื่อใช้ศึกษาเฉพาะทางศาสตร์การศึกษา
W5 ขาดความคล่องตัวในโครงสร้างการบริหารแบบผลิตร่วม
รวม

ค่าน้าหนัก
80
69
65
69
69
352
=20.71

๑๓

โอกาส
ค่าน้าหนัก
O1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
84
O2 มีภาคีเครือข่าย และหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ตลอดจนการ
81
บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเครือข่าย สถานศึกษา ชุมชน ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง
O3 กฎหมาย นโยบาย แผนพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ช าติ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
73
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
O4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน สามารถนามาปรับใช้ในการ
71
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการ ตามนโยบาย Thailand 4.0
ได้
O5 สถานการณ์และสภาพปัญหาของท้องถิ่น เป็นโอกาสให้คณะครุศาสตร์ตอบสนอง
66
ด้ า นวิ ช าการให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ใกล้ ชิ ด กั บ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น
O6 มี ก องทุ น กู้ ยื ม ให้ ก ารศึ ก ษา (กยศ.) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
66
บัตรประจาตัวผู้พิการ ฯลฯ
รวม
441
=25.95
อุปสรรค
ค่าน้าหนัก
T1 นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและพัฒนาครู ที่ไม่มีเสถียรภาพ ทาให้
79
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
T2 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณจากภาครัฐจานวนจากัด ทาให้ไม่สามารถพัฒนา
78
คุณภาพการศึกษาได้ตามแผนที่กาหนด ต้องพึ่งพาเงินรายได้ และงบประมาณจากแหล่ง
อื่น
T3 จานวนประชากรที่ลดลง ส่งผลต่อจานวนผู้มาเรียนในแต่ละหลักสูตร ตัวป้อนที่ไม่
74
สามารถเลือกได้อย่างแท้จริง ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิตในทุกสาขาวิชา
T4 สถาบันการผลิตบัณฑิตครูในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายสถาบัน ทาให้เกิดการแข่งขัน
70
สูง
T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ารวดเร็ว ทาให้มีความต้องการใช้ครูลดลง
68
รวม
369
=1.71

๑๔

สรุป : ศักยภาพในการพัฒนาขององค์กร
คะแนนรวมของ Opportunity
สถานการณ์ (Situations)
1. SO Strategies เป็นสถานการณ์ที่
ได้เปรียบมากทีส่ ุดเพราะประกอบไปด้วย
โอกาสจากปัจจัยภายนอก และจุดแข็งของ
องค์กร หรืออาจใช้คาย่อว่า กลยุทธ์
“ภายนอกเอื้อและภายในเด่น” ถือเป็น
สถานการณ์ดาวรุ่ง (Public sector star)

50
40

คะแนนรวมของ

30

Weakness

20

คะแนนรวมของ Strength

10

50

40

30

20

10

0

10

20

30

10
20
30
40
50

คะแนนรวมของ Threat

40

50

๑๕

ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พบว่าในภาพรวมคณะครุศาสตร์มีผลการประเมินในระดับดีมาก
(คะแนน 4.53 จากระดับ คะแนน 5 คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ห ระกอบการประเมินใน 5
องค์ประกอบ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบการวิจั ย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินในระดับดีมาก (คะแนน 5 จาก 5 คะแนน) และ 2 องค์ประกอบได้แก่
การผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการ ผลการประเมินในระดับดี (4.15 และ 4.50 ตามลาดับ) โดย
มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการระบุไว้ว่า มีความกังวลว่าในองค์ประกอบมีผลการประเมินได้ใน
ระดับดีมากนั้นก็ยากที่จ ะให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า
องค์ป ระกอบการผลิ ตนั กศึกษามี 3 ประเด็นที่มีผ ลประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ส ามารถนามา
พิจารณาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาได้ คือ จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมและจานวนนักศึกษาเดิมและเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาคิด
เป็นคะแนน 2.92, 3.45 และ 3.96 ตามลาดับ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ได้มีข้อเสนอแนะและข้อมูล
สะท้อนจากคณะกรรมการและคณะร่วมผลิต ในประเด็นที่ให้คณะครุศาสตร์ควรมีการพั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
มากขึ้น
จากข้อมูล ดังกล่ าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงนามาประมวลพิจารณา และใช้เป็นข้อมูล พื้นฐาน
ประกอบการจั ดทา แนวทางและนโยบายในการดาเนินงานบริห ารคณะครุ ศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.
2564-2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปณิธานของการพัฒนาคณะครุศาสตร์
“สร้างครูคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน สานพลังท้องถิ่น เพื่อนาสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์เป็ น ต้นแบบของสถาบันผลิ ตครูเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
ระดับประเทศ
เป้าหมาย
เพื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกาหนดเป้าหมายให้เป็นไปตามพันธกิจที่ระบุ ดังนี้
๑. เพื่อผลิ ตบั ณฑิตครุ ศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
๒. เพื่อพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษาให้ มีคุ ณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
๓. เพื่อพัฒนาและประสานความร่วมมือกับโรงเรียน องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา เป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ ร่วมกันสร้างครูคุณภาพ
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๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาและสอดคล้องกับวิถีใหม่ในศตวรรษที่ 21
๕. เพื่อส่ งเสริ มและสนั บ สนุน ให้ ค ณาจารย์ บริ การวิช าการแก่สั ง คมและบูร ณาการวิ จั ย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น
๖. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย รวมทั้งร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนาสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๗. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วน
ร่วมให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และมาตรฐานความต้องการใช้ครู
๒. สร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเครือข่ายการเรียนในชุมชน
ร่วมกันสร้างบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
และบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะทาง
และความต้องการของท้องถิ่น
๕. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นให้ ค ณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่ว มกิ จกรรมสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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แนวทางและนโยบายในการดาเนินงานบริหารคณะครุ ศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 25642567
นโยบายที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
ความต้องการของผู้ใช้ครู รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
แนวคิด
การผลิตและพัฒนาครูเป็นรากฐานสาคัญของมหาวิทยาลัย อีกทั้งวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ผู้เรียนจึงต้องได้รับการพัฒนา ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานความต้องการของผู้ ใช้ครู โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการ
พั ฒ นาครู ยุ ค ใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถคิ ด สร้ า งสรรค์
สร้างนวัตกรรมใหม่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
เป้าประสงค์
1. เป็นต้นแบบของสถาบันผลิตและพัฒนาครูระดับประเทศ
1.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ผลิตครูตามความต้องการของผู้ใช้ครู
นโยบายที่ ๒ การวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แนวคิด
การจัดการเรียนรู้ในโลกวิถีใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้น การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย ที่หลากหลายรูปแบบ มีความ
จาเป็นสาหรับครูของครู และการผลิตบัณฑิตครูเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังได้น้อมนา
พระราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลิตครูให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น บ้านเกิดของ
ตนเอง ทาให้การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของอาจารย์คณะครุ ศาสตร์นั้น จึงไม่ได้มุ่งเน้นที่จะ
สร้างความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อบริการวิชาการและพัฒนาครูเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
ตระหนั กในความรั บผิ ดชอบด้วยการเข้าไปรับรู้และแก้ปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
งานวิ จั ย กั บ การสอนเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ส ามารถน าไปพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
อย่างยั่งยืนด้วย
เป้าประสงค์
1. วิจัยและพัฒนารูปแบบการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์/
มหาวิทยาลัย
2. วิจัยและพัฒนาศาสตร์ด้านครุศาสตร์
3. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
4. เผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
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5. มีองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการในการนามาใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
นโยบายที่ ๓ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น (การบริการวิชาการ)
แนวคิด
ความรู้สึกตระหนักในความรับผิดชอบและเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นพันธกิจ
สาคัญที่คณะครุศาสตร์จักต้องถือปฏิบัตินอกเหนือจากการผลิตครูที่มีคุณภาพให้กับสังคมแล้ว ก็ยังมี
พัน ธกิจ การให้ บ ริ การทางวิช าการด้ว ยการพัฒ นาครูทั้งด้านความรู้ศาสตร์การสอนและคุณธรรม
จริยธรรม สนับสนุนพลังความคิดสร้างเสริมปัญญาให้ครูได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ก้าวทันโลก
ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งการสร้ างผลงานเพื่อเลื่ อนวิทยะฐานะอันจะสร้างเกียรติภูมิและศั ก ดิ์ ศ รี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี พอเพียงสมฐานะทั้งส่วนข้าราชการครูและครูเอกชนอย่างถ้วนหน้า นอกจากนี้
คณะครุศาสตร์ยังต้องทาหน้าที่ให้บริการและร่วมพัฒนาโดยการรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วม รับทราบปัญหา เรียนรู้ปัญหา แก้ไขปัญหา ผ่านการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนและการสร้างงานวิจัย ร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นชุมชน เพื่อทาให้สั งคม
ท้องถิ่นเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาศิษย์เก่าและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพครู
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครู
3. สนองตามพระราโชบายปณิธานของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)
6. พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
แนวคิด
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น การบริหาร
จัดการถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาระบบและกลไกที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบได้ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบและความโปร่งใส จึงก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการ
พัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรที่ทันสมัย (Smart Organization)
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3. พัฒนาคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริมให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
4. คณะครุศาสตร์ เป็นที่พึ่งหลักทางวิชาการให้กับนักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเชื่อมั่น มั่นใจได้
5. คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)
นโยบายที่ ๕ ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์
แนวคิด
พันธกิจสาคัญประการหนึ่งของคณะครุศาสตร์ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ในคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้เกิดพลังและเห็นความสาคัญของการสืบสานงานทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
มรดกของท้องถิ่นและประเทศชาติไว้ รวมทั้งยังจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเข้าใจในรากเหง้าใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง และความเป็นคนไทย นับเป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญประการหนึ่งของบัณฑิต
ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครุศาสตร์ที่มีจิตสานึกรักและหวงแหน เข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรมของท้องถิ่น
รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการสืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ได้
นโยบายที่ ๖ ยกระดับการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวคิด
การทางานแบบเครื อข่า ยเป็นสิ่ งส าคั ญที่ ช่ว ยส่ งเสริม และสนับสนุน กระบวนการท างาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ดประสิ ท ธิผ ลตามที่ก าหนดไว้ การผลิ ต และพั ฒ นาครู รวมทั้ ง พั นธกิจ
ด้านอื่น ๆ ของคณะครุศาสตร์จะเกิดความสาเร็จบรรลุเป้าหมายได้สูงสุด ด้วยการสร้างความร่ว มมือ
กับเครือขายทางวิชาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับชาติและ
นานาชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในมิติต่าง ๆ ทั้งความรู้ บุคคล ทรัพยากร เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายที่ทาให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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นโยบายที่ ๗ พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเชิงรุก (QUICK WIN)
แนวคิด
การผลิ ตและพัฒ นาครูบุ คลากรทางการศึกษาในสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทาให้คณะครุศาสตร์จาเป็นต้องทางานเชิงรุก เพื่อทันต่อสถานการณ์และสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติและมหาวิทยาลัยในด้านการผลิ ตและพัฒ นาครู ที่ต้องสอดคล้ อง
กับนโยบายเร่งด่วน ด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ปรับตัวใช้ชีวิตในโลกสังคม
ยุคใหม่ได้อย่างมีความสุข และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
เป้าประสงค์
มุ่งพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเชิงรุก
นโยบายที่ 8 การเผยแพร่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย “หนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่”
แนวคิด
คณะครุศาสตร์เป็นคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
ภาคพายัพเมื่อปี พ.ศ. 2467 นับเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ในการผลิตครูแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือและ
ในปี พ.ศ. 2567 สถาบั น แห่ ง นี้ ก็ จ ะมี อ ายุ ค รบ 100 ปี และยั ง คงท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต ครู คุ ณ ภาพ
สร้ า งปั ญ ญา เป็ น ที่ พึ่ ง หลั ก ในสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น คณะครุ ศ าสตร์ จึ ง ต้ อ งจั ด กิ จ กรรม
เฉลิมฉลองวาระแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ โดยการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ยกย่ อ งเชิ ด ชู บุ ค คลที่ มี ค ณู ป การต่ อ คณะครุ ศ าสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย
ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนทั่วไป
เป้าประสงค์
การจัดกิจกรรมหนึ่งศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่
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ส่วนที่ ๓
แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพือ่ การพัฒนาคณะครุศาสตร์
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แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์
เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบความคิดในการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา
ครู ข องคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ วุ ฒิ ส ภา และวิ สั ย ทั ศ น์ และแนวทางการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย
ของอธิการบดี ไว้ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพ
นโยบายที่ ๑ การผลิ ต และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี อั ต ลั ก ษณ์ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู รวมทั้งทักษะแห่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์
1. เป็นต้นแบบของ
สถาบันผลิตและพัฒนา
ครูระดับประเทศ
1.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
1.2 ผลิตครูตามความ
ต้องการของผู้ใช้
ครู

กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
๑) ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูครบวงจร
1.1) พัฒนากระบวนการ ๑) กิจกรรม “ถอด
สร้างความเข้มแข็งใน บทเรียน” โครงการ
ด้านการผลิตครูและ
ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาครูให้เป็น
2) กิจกรรม “ถอด
วิชาชีพชั้นสูง ด้วย
บทเรียน” โครงการผลิต
การสร้างความรู้
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ความเข้าใจ ความ
3) โครงการประสานพลัง
ศรัทธาในวิชาชีพครู
เครือข่ายที่ร่วม
1.2) สร้างความร่วมมือ
กระบวนการในการผลิต
กับหน่วยงานต่าง ๆ
ครูและพัฒนาครู
ในท้องถิ่นในด้านการ
ผลิตครูตามความ
จาเป็นของผู้ใช้ครู

ตัวชี้วัด

- องค์ความรู้
กระบวนการผลิตครู
- ชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์
นักศึกษาครู
- ข้อมูลที่จาเป็น,
สาคัญ เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา
กระบวนการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้ร่วม
กิจกรรม
- จานวนหน่วยงาน,
บุคลากร ศิษย์เก่า
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
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1.3) พัฒนาระบบการ
คัดเลือกนักศึกษาที่
มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมเข้ามา
เรียน

โครงการ/กิจกรรม
๑) กิจกรรมแนะแนว
นักเรียน/สรรหา
นักเรียนที่เข้ามาเรียนครู
2) โครงการพัฒนาข้อสอบ
วัดแววความเป็นครู
3) กิจกรรม Open-House
4) โครงการประชาสัมพันธ์
สายตรง Online
5) โครงการผลิตครู
(เฉพาะทาง/กลุ่ม)
- โครงการครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
(Enrichment
Programe)
- โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
- โครงการครูคืนถิ่น
1.4) พัฒนาหลักสูตร
1) โครงการประเมินและ
การผลิตครูที่มี
ปรับปรุงหลักสูตร
คุณภาพตาม
2) โครงการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตที่ยึดมาตรฐาน
สมรรถนะ
(Compentency and
Standard-based
Curriculum) และเน้น
กรอบแนวคิดบูรณา
การสาระกับศาสตร์
การสอนร่วมกับ
เทคโนโลยี (TPACK :
Technological
Pedagogical and
Content
Knowledge)

-

-

ตัวชี้วัด
มีระบบและกลไก
กระบวนการรับ
นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ
มีข้อสอบวัดแวว
ความเป็นครูที่มี
ประสิทธิภาพ
จานวนนักเรียน,
โรงเรียน, ครู
ผู้เกี่ยวข้อง
จานวนผู้เข้ามาใช้
บริการ
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
จานวนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่
ได้รับการปรับปรุง
จานวนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่
ได้รับความเห็นชอบ
จากสภา
มหาวิทยาลัย,
กระทรวงอุดมศึกษา
และสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
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1.5) พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ใน
ชีวิตวิถีใหม่

โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครู
แบบสองปริญญาทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
4) โครงการพัฒนา
หลักสูตรผลิตครูแบบ
สองปริญญาที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งใน
และต่างประเทศ
1) โครงการพัฒนา
อาจารย์ (Upskill) เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นท้องถิ่นเป็นฐาน
(Local–based
Learning Model)

-

-

-

-

2) โครงการพัฒนาทักษะ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดรับ
กับศตวรรษที่ 21 และ
ความรู้ด้าน STEM
EDUCATION

-

-

-

ตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่
มีการพัฒนาใน
ลักษณะการบูรณา
การข้ามศาสตร์
จานวนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่
มีการพัฒนา 2
ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรี,
บัณฑิตศึกษา
จานวนอาจารย์ที่
เข้ารับการพัฒนา
และนาองค์ความรู้
ไปประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอน
จานวนรายวิชาที่
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ท้องถิ่น
เป็นฐาน
จานวนแหล่งเรียนรู้/
พื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนา
จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่สอด
รับกับศตวรรษที่ 21
จานวนอาจารย์ที่
จัดการเรียนการ
สอนที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21
จานวนรายวิชาที่มี
การจัดการเรียน
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- การสอนที่สอดรับ
กับศตวรรษที่ 21
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
- จานวนรายวิชา/
จานวนอาจารย์ที่มี
การปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้
การวัดและ
ประเมินผล

3) โครงการปรับวิธีการ
จัดการเรียนรู้เป็นแบบ
เชิงรุก (Active
Learning) ปฏิบัติจริง
ทุกวิชาด้วยการคิดขั้น
สูงเชิงระบบ และปรับ
วิธีการวัดผลการเรียนรู้
ที่หลากหลาย โครงการ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บูรณาการข้าม
ศาสตร์
1.6) พัฒนาระบบการ 1) โครงการจัดตั้ง
- มีระบบและกลไกใน
บริหารจัดการ
คณะกรรมการครุศึกษา การขับเคลื่อนงาน
หลักสูตรที่มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลิตและพัฒนาครูที่
ประสิทธิภาพบนฐาน
เชียงใหม่
เป็นรูปแบบ
การมีส่วนร่วม
2) โครงการพัฒนาทักษะ - มีคณะกรรมการครุ
1.6.1) จัดให้การผลิต
ชีวิตสาหรับนักศึกษา
ศึกษาระดับ
ครูของมหาวิทยาลัย
หอพัก “Living and
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เป็น
Learning Center”
- จานวนโครงการ/
ระบบการผลิตครูที่
กิจกรรม
เป็น “วาระแห่ง
- จานวนนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัย” เน้น
เข้าร่วมกิจกรรม
ความร่วมมืออย่าง
- จานวนหน่วยงานที่มี
ใกล้ชิดกับหน่วยงาน
ส่วนร่วมในการจัด
ระดับคณะ สานัก
- ระดับความพึงพอใจ
ภายในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาที่เข้า
1.6.2) สร้างกลไกใน
ร่วมกิจกรรม
การขับเคลื่อน “การ
ผลิตและพัฒนาครู”
โดยรูปแบบ
คณะกรรมการ
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1.6.3) มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรและ
ผลิตบัณฑิตเน้นการ
หล่อหลอมแบบองค์
รวม (Wholistic
approached) และ
เน้นการจัดการเรียนรู้
แบบฝังตัว
(Residency
program)
1.6.4) สร้างความร่วมมือ
กับกองพัฒนา
นักศึกษาและคณะร่วม
ผลิต พัฒนากิจกรรม
สาหรับนักศึกษา
หอพักอย่างต่อเนื่อง
โดยการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.7) ยกระดับคุณภาพ 1) โครงการพัฒนาระบบ - มีระบบกลไกการ
การฝึกประสบการฝึกประสบการณ์
ดาเนินการฝึก
การณ์วิชาชีพครูของ
วิชาชีพอย่างเข้มข้น
ประสบการณ์วิชาชีพ
คณะครุศาสตร์
ตามมาตรฐานของ
ครูตามมาตรฐานของ
คุรุสภา
คุรุสภา
2) โครงการพัฒนาระบบ - เป็นต้นแบบของ
การบริหารจัดการศูนย์
ระบบการฝึก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยประสานความ
ครูในระดับประเทศ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
- ระดับความพึงพอใจ
ภายในและองค์กร
ของสถานฝึก
เครือข่ายโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครู

๒๗
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการนิเทศของ
ผู้เกี่ยวข้องด้วย
กระบวนการ Coaching
& Mentoring
4) โครงการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้กับ
นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
5) โครงการสัมมนาก่อนระหว่าง-หลัง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
6) โครงการสัมมนา
ผู้บริหาร-อาจารย์พี่เลี้ยง
ของโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
7) ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วมในวิถีใหม่ของ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
1.8) พัฒนาความเป็น 1) โครงการอบรม
เลิศตามอัตลักษณ์
นักศึกษาใหม่ Preของมาตรฐานวิชาชีพ
University
ครู และอัตลักษณ์
2) โครงการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย
ศักยภาพนักศึกษา 5
โดยจัดทากิจกรรม
ด้าน
เสริมหลักสูตร
3) โครงการ “สวนเกษตร
ระหว่างเรียนตลอด
ครูน้อยตามรอยพ่อ”
หลักสูตร
4) กิจกรรมบ่มเพาะความ
1.9) พัฒนากลไก
เป็นครูของคณะ/
สนับสนุนให้นักศึกษา
หลักสูตร

ตัวชี้วัด
- จานวนอาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

- จานวนอาจารย์ที่มี
การทาวิจัย
- จานวนงานวิจัย

- จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละชั้นที่
มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาครุศาสตร์
- จานวนโครงการที่
ส่งเสริมให้นักศึกษา
ที่มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์

๒๘
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โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ครุศาสตร์ได้พัฒนา 5) โครงการแลกเปลี่ยน
- มีระบบและกลไก
ทักษะการเรียนรู้และ
ประสบการณ์อันเป็น
ในการส่งเสริม
สร้างนวัตกรรม
ผลจากการฝึกทักษะ
ทักษะที่จาเป็นใน
การศึกษาในศตวรรษ
การเรียนรู้และพัฒนา
ศตวรรษที่ 21 แก่
ที่ 21 อย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรมของนักศึกษา
นักศึกษา
- จานวนนวัตกรรม
การศึกษาของ
นักศึกษา
6) โครงการพัฒนา
- จานวนหลักสูตรที่
คุณภาพบัณฑิตให้
สามารถพัฒนาให้มี
สามารถจัดการเรียน
ทักษะตามแนวคิด
การสอนโดยบูรณาการ
CLIL อย่างน้อย 6
ภาษาอังกฤษกับการ
หลักสูตร
เรียนการสอนโดยใช้
แนวคิด CLILC
(Content and
Language
Integrated Learning)
7) โครงการพัฒนา
- จานวนนักศึกษาที่
นักศึกษาหลักสูตร
ได้รับการพัฒนา
ครุศาสตรบัณฑิต ให้ถึง - จานวนบัณฑิตที่มี
พร้อมของความเป็นครู
งานทา
(Ready to be a
- จานวนนักศึกษาที่
Teacher)
สอบและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู
- จานวนนักศึกษาที่
สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์คุรุสภา
กาหนด
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

๒๙
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โครงการ/กิจกรรม
8) โครงการหนึ่งนักศึกษา
หนึ่งวิชาชีพ

-

9) โครงการหนึ่งนักศึกษา
หนึ่งศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน

-

10) โครงการพัฒนา
ทักษะการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอด
รับกับศตวรรษที่ 21

-

-

1.10) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การศึกษากับ
องค์กรการศึกษา
และสถานศึกษา

1) โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการวิชาชีพครู
2) โครงการความร่วมมือ
ส่งนักศึกษาครุศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ในระดับชาติ
และนานาชาติ

-

-

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรม
วิชาชีพที่จัดให้
นักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่
เข้ารับการฝึกอบรม
วิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
จานวนกิจกรรม
ศิลปะการแสดงที่
จัดให้นักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่
สามารถแสดงออก
ด้านศิลปะการแสดง
(พื้นบ้าน)
ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21
จานวนกิจกรรมที่มี
การพัฒนานักศึกษา
ที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21
ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม
จานวนนักศึกษา/
หลักสูตรที่เข้าร่วม
กิจกรรม
รางวัลที่ได้รับจาก
การร่วมกิจกรรม

๓๐
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1.11) สนับสนุนส่งเสริม
ให้โรงเรียนสาธิตเป็น
เสมือนห้องปฏิบัติการ
ทางการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์

1.12) พัฒนาโรงเรียน
สาธิตและโรงเรียน
เครือข่ายให้เป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- จานวนนักศึกษา/
หลักสูตรที่เข้าร่วม
กิจกรรม
- จานวนเครือข่ายที่
เข้าร่วม
- รางวัลที่ได้รับ
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
- จานวนักศึกษา
- จานวนอาจารย์
- จานวนรายวิชา
- จานวนงานวิจัย/
นวัตกรรม
- ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
อาจารย์ และครู ที่
เกิดจากการลงมาใช้
โรงเรียนสาธิตเป็น
ห้องปฏิบัติการ
1) โครงการความร่วมมือ - จานวนโครงการ
ระหว่างโรงเรียน
ความร่วมมือ
เครือข่าย องค์กรการ - จานวนโรงเรียน
จัดการสึกษา และศิษย์ เครือข่าย
เก่าเพื่อการพัฒนาการ - ระดับความพึงพอใจ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของโรงเรียน
ครู
เครือข่าย

๓๑

ประเด็นที่ 2 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้
นโยบายที่ ๒ การวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๑. วิจัยและพัฒนา
รูปแบบการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของคณะ
ครุศาสตร์/
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑) พัฒนาชุด
โครงการวิจัยที่เป็นร่ม
ใหญ่ของคณะครุ
ศาสตร์เพื่อเน้นกรอบ
การทางานอย่างมี
ทิศทาง

2. วิจัยและพัฒนา
ศาสตร์ด้านครุศาสตร์

1) พัฒนาแนวคิดการ
1) โครงการบูรณาการการ
ทางานวิจัยอย่าง
วิจัยกับการพัฒนา
ต่อเนื่องและเชื่อมโยง
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
กับการเรียนการสอน
เข้มแข็งในศาสตร์
เพื่อนาไปสู่การสร้าง
วิชาชีพทางการศึกษา
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการเฉพาะทาง

-

2) พัฒนาระบบการ
1) โครงการบูรณาการ
บริหารงานวิจัยที่
วิจัยกับการพัฒนา
ส่งเสริมให้คณาจารย์
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
ทางานวิจัยร่วมกัน
เข้มแข็งทางวิชาชีพครู
เป็นทีมวิจัยและ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
ในประเด็นที่ต่อเนื่อง
และมุ่งเน้นเชิงพื้นที่

-

3. ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย

1) สนับสนุนให้อาจารย์
เข้าร่วมประชุมและ
นาเสนอผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม
-

-

-

-

1) โครงการจัดการประชุม วิชาการด้านครุศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย
ภูมิภาค และระดับชาติ -

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการวิจัย
จานวนอาจารย์
นักศึกษา เครือข่าย
การศึกษาในพื้นที่เข้า
ร่วมวิจัย
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้/นวัตกรรม
การศึกษา
จานวนโครงการวิจัย
จานวนอาจารย์ที่
ทางานวิจัย
องค์ความรู้/
นวัตกรรม ที่เกิดขึ้น
ผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ
จานวนโครงการวิจัย
จานวนอาจารย์
นักศึกษา บุคลากรที่
ร่วมกระบวนการวิจัย
องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จากงานวิจัย
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย
จานวนโครงการวิจัย
จานวนผลงานทาง
วิชาการจากงานวิจัย
จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมการประชุม

๓๒
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4. เผยแพร่เกียรติภูมิ
ของคณะครุศาสตร์
และมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
2) จัดการประชุมเชิง
วิชาการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง
3) สร้างเครือข่ายเวที
วิจัยในระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และ
นานาชาติ
1) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
1) โครงการประชุมเชิง
จัดการประชุมวิชากา
วิชาการระดับ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ “วาระ
นานาชาติ
100 ปี ราชภัฏ”

ตัวชี้วัด
- จานวนครั้งที่ได้ร่วม
ประชุม
- จานวนเครือข่ายที่
เข้าร่วมประชุม
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

- จานวนโครงการวิจัย
- จานวนผลงานทาง
วิชาการจากงานวิจัย
- จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมการประชุม
- จาวนครั้งที่ได้ร่วม
ประชุม
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

5. มีองค์ความรู้ที่เกิด 1) ส่งเสริมและสนับสนุน 1) โครงการบริหารจัดการ - ร้อยละของอาจารย์ที่
จากงานวิจัยและการ
ให้คณาจารย์ตีพิมพ์
งานวิจัย นวัตกรรมและ มีผลงานวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
นวัตกรรมสร้างสรรค์
บริการวิชาการในการ
งานสร้างสรรค์
คณะครุศาสตร์
ที่ได้รบั รางวัลยกย่อง
นามาใช้ประโยชน์ด้าน
นวัตกรรม ในฐาน
การตีพิมพ์หรือ
การเรียนการสอน การ
ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
เผยแพร่ในวารสาร
แก้ปัญหาและพัฒนา
ในระดับชาติและ
ระดับชาติ หรือ
คุณภาพชีวิตของ
นานาชาติ
นานาชาติหรือการ
ท้องถิ่น
2) ร่วมมือกับหน่วยงาน
จดสิทธิบัตรตาม
ระดับชาติในการ
กฎหมาย
สร้างสรรค์ ถอด
บทเรียนจากพื้นที่เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้
จากพื้นที่

๓๓
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
3) สนับสนุนการ
1) โครงการสร้างเสริม
ดาเนินการด้านการ
สมรรถนะงานวิจัยและ
วิจัยและการบริการ
นวัตกรรมของ
วิชาการเพื่อใช้
คณาจารย์และบุคลากร
ประโยชน์ในการ
ที่นาไปสู่การพัฒนา
พัฒนาการเรียนการ
ท้องถิ่น
สอน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน
ในท้องถิ่น
2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ให้มี
ความสามารถในการ
สร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
4) พัฒนาเครือข่ายความ 1) โครงการสารวจปัญหา
ร่วมมือทางวิชาการ
ของชุมชนเพื่อนาไปสู่
วิชาชีพกับหน่วยงาน
การสร้างความเข้มแข็ง
ทั้งภายในและ
ของชุมชนท้องถิ่น
ภายนอกมหาวิทยาลัย 2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้กับครูใน
ท้องถิ่น
3) โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินงานการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น
4) โครงการพัฒนาวิชาชีพ
ครู โดยใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ท้องถิ่น และคณะครุศาสตร์
5) โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
- จานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ หรือนาไป
อ้างอิงหรือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความ
ต้องการจาเป็นของ
ประเทศ
- ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

- จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ
- ระดับความสาเร็จ
ของการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ

๓๔
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
5) ส่งเสริมและสนับสนุน 1) โครงการจัดการความรู้ - จานวนเรื่องที่ได้จาก
การดาเนินงานด้าน
คณะครุศาสตร์
การจัดการความรู้ของ
การจัดการเรียนรู้
คณาจารย์ในคณะ
(KM) เพื่อสร้างองค์
ครุศาสตร์
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
เป็นครูที่ดี

ประเด็นที่ 3 งานบริการวิชาการ
นโยบายที่ ๓ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
๑. พัฒนาศิษย์เก่าและ ๑) พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและ
ให้มีความรู้ ทักษะ ที่
บุคลากรทางการ
ทันสมัยภายใต้
ศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครู

2) Up and Reskills
(สาหรับศิษย์เก่า)

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับแนวคิด
การประเมินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่เน้นสมรรถนะ
(Performance
Assesment : PA)

-

1) โครงการยกเครื่องศิษย์ เก่า (Up Skill & Re
Skill)
-

ตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตรที่
พัฒนา
จานวนครูที่เข้ารับ
การพัฒนา
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนา
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
การพัฒนา
จานวนโครงการ (Up
Skill & Re Skill)
จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
รับการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่า
จานวนครูผู้เข้าร่วม
พัฒนา
จานวนนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากการทา

2. พัฒนาครูและ
1) สร้างเครือข่ายชุมชน 1) โครงการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา
แห่งการเรียนรู้ทั้งใน
ประจาการด้วยแนวคิด
ให้มีความเข้มแข็งทาง
รูปแบบ Formal และ
การสร้างชุมชนแห่งการ วิชาการและวิชาชีพครู
Onlines (PLC และ Eเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC
PLC)
(Professional
2) ร่วมมือกับองค์กร
Learning
วิชาชีพและหน่วยงาน Community)
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ทั้งภาครัฐและเอกชน 2) โครงการพัฒนา
ในการพัฒนาครูและ
หลักสูตรเพื่อการ
บุคลากรทางการ
พัฒนาครูและบุคคล
ศึกษาในพื้นที่
ทั่วไปในลักษณะของ
ภาคเหนือตอนบน
หลักสูตร Non-degree
เช่น คุรุสภา เขตพื้นที่ และสะสมเป็นหลักฐาน
การศึกษา SEMEOการเรียนรู้ (Credit
CHEFRON เป็นต้น
Bank) เพื่อการเทียบ
โอนเข้าสู่
4) โครงการความร่วมมือ
กับคุรุสภา กิจกรรม
ส่งเสริมกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ethic in
Professional
Learning
Community : E-PLC)

3. สนองตามพระรา
โชบายปณิธานของ
มหาวิทยาลัย

-

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความพึง
พอใจของครูผู้ร่วม
กิจกรรม
จานวนหลักสูตรที่
พัฒนา
จานวนผู้เข้าศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมศึกษา

- จานวนครู บุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
- พื้นที่การศึกษา
จานวนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
- ผลกระทบตาม
โครงการที่เกิดขึ้น
- นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้น
- ร้อยละของความพึง
พอใจ

1) โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพระราชดาริ - จานวนโครงการที่
ที่สนองตอบ
และโครงการในพระ
ดาเนินการ (ใหม่พระราโชบาย และใช้
บรมวงศานุวงศ์ที่
เก่า)
หลักปรัชญา
มหาวิทยาลัย
- จานวนอาจารย์
เศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบ อาทิเช่น
นักศึกษา ครู ผู้ที่
เป็นกรอบการ
- โครงการส่งเสริม
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ดาเนินการอย่าง
คุณภาพการจัด
โครงการ
ต่อเนื่อง
การศึกษาในโรงเรียน - ร้อยละความพึงพอใจ
ตารวจตระเวนชายแดน ของผู้เข้าร่วม
- โครงการสวนพฤษศาสตร์ กิจกรรม
ในโรงเรียน
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เป้าประสงค์
4. พัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
ต้นแบบในพื้นที่
ภาคเหนือ

กลยุทธ์
1) สร้างเครือข่ายและ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรม (Stand
Box) ตามนโยบาย
ของรัฐให้เป็นต้นแบบ
ของการสร้างสรรค์
คุณภาพนักเรียน
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1) ประสานความร่วมมือ
แบบออนไลน์ (Online
กับหน่วยงานที่
Learning)
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
พัฒนา/สร้างแหล่ง
เรียนรู้แบบออนไลน์
(Online Learning)
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล
กศน. สมาคมเอกชน
เป็นต้น
6. พัฒนาศูนย์ศึกษา 1) สร้างระบบและกลไก
การพัฒนาครูและ
ในการบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อย่าง
เป็นระบบ โดยจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบและ
คณะทางาน มี
แผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2) พัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดย
คานึงถึงความ

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
“อ่างขางโมเดล”
2) โครงการพัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
“กองแหะโมเดล”

-

ตัวชี้วัด
จานวนพื้นที่นวัตกรรม
จานวนครู โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของความพึง
พอใจ
จานวนอาจารย์
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนแหล่งการ
เรียนรู้
จานวนหลักสูตรที่
เปิดเรียน
จานวนผู้เรียน
จานวนหน่วยงาน/
องค์กรที่เข้าร่วม
ร้อยละของความพึง
พอใจ

1) โครงการพัฒนา
- จานวนหลักสูตร
หลักสูตรระยะสั้นที่
ฝึกอบรมระยะสั้นที่
ส่งเสริมทักษะด้านการ ส่งเสริมทักษะด้าน
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย การจัดการเรียนรู้ที่
สาหรับครูและบุคลากร ทันสมัยสาหรับครู
ทางการศึกษา
และบุคลากรทางการ
2) โครงการพัฒนา
ศึกษา
หลักสูตรระยะสั้นที่
- ร้อยละของอาจารย์ที่
ส่งเสริมทักษะด้านการ ได้รับเชิญเป็น
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย วิทยากรในการพัฒนา
สาหรับครูและบุคลากร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
3) โครงการพัฒนา
- จานวนครูและ
หลักสูตรระยะสั้น
บุคลากรทางการ
สาหรับบุคคลทั่วไป
ศึกษาที่ได้รับการ

๓๗
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กลยุทธ์
ต้องการของ
ผู้รับบริการและ
ท้องถิ่นเป็นหลัก

โครงการ/กิจกรรม
ที่มีความสนใจเฉพาะ
ทางเพื่อตอบสนอง
นโยบายการเรียนรู้
ตลอดชีวิต Live long
Learning

ตัวชี้วัด
อบรม/พัฒนาด้าน
วิชาชีพครู และ
หลักสูตรเฉพาะด้าน
สาหรับบุคคลทั่วไป
- จานวนผู้เข้าร่วม
อบรม
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม

ประเด็นที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารคณะ
นโยบายที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. มุ่งเน้นการ
1) พัฒนาระบบการ
บริหารงานตามหลัก
บริหารจัดการตามแผน
ธรรมาภิบาล และตาม
กลยุทธ์ และ
หลักเกณฑ์การประกัน แผนปฏิบัติราชการให้
คุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาล และจุดเน้น
ของคณะ
มหาวิทยาลัย และ
นโยบายของชาติ
2) กาหนด KPI ระดับ
องค์กร ระดับ
หน่วยงาน ระดับบุคคล
ให้มีความชัดเจน และ
มีความสอดคล้องกัน
เพื่อให้การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจา
ของหน่วยงานและ
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1) ทบทวนแผนกลยุทธ์ - ร้อยละของโครงการ
และการจัดทา
ที่บรรลุวัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติ
ประจาปี
ราชการประจาปีของ
2) ประเมินผลการ
คณะ
ปฏิบัติงานประจาปี - มีระบบและกลไกใน
3) จัดทารายงานประจาปี การประกันคุณภาพ
4) โครงการสัมมนาให้
การศึกษาภายใน
ความรู้เรื่องการ
ระดับคณะ
ประกันคุณภาพ
- ผลการประเมินการ
การศึกษาทั้งระดับ
ประกันคุณภาพ
คณะและหลักสูตร
การศึกษาภายใน
5) โครงการบริหารความ
ระดับคณะ
เสี่ยง

๓๘
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
3) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
แห่งคุณภาพ
4) พัฒนาระบบการเงิน 1) การจัดทาแผนกลยุทธ์
การคลังให้มีความ
ทางการเงิน
มั่นคง มีประสิทธิภาพ
และเอื้อประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการ
5) การเร่งรัดและติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามไตรมาส
2. คณะครุศาสตร์เป็น 1) ปรับปรุงและพัฒนา 1) โครงการพัฒนาระบบ
องค์กรที่ทันสมัย
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศสาหรับการ
(Smart Organization)
สารสนเทศให้มีความ
บริหารจัดการของคณะ
สมบูรณ์ เชื่อมโยงมี
ความเชื่อถือได้ มี
เสถียรภาพในการ
ทางาน มีความทันสมัย
สามารถอ้างอิงได้ (นับ
ฐานข้อมูล)
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ 1) โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรจัดทา
ศักยภาพในการ
ผลงาน/ชิ้นงาน เพื่อ
ปฏิบัติงาน
เตรียมเข้าสู่ตาแหน่ง 2) โครงการพัฒนา
ที่สูงขึ้น
ประสิทธิภาพการ
3) พัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานตามวงจร
สนับสนุนให้มีบทบาท PDCA ให้กับบุคลากร
และความรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์
อย่างเข้มแข็งและ
ชัดเจน

ตัวชี้วัด

- ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ในภาพรวม
- มีแผนการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
- จานวนฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการที่
สามารถนาไปใช้
อ้างอิงได้

- จานวนคู่มือหรือ
ผลงานของบุคลากร
ที่ได้จากการเข้าร่วม
อบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงาน
- คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๓๙

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

3. พัฒนาคณะ
ครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม
ให้มีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการทางาน

1) จัดทาแผนการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมคณะครุ
ศาสตร์ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
2) จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการ
สอนสาหรับอาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษา
3) สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
การจัดบริการให้กับ
บุคลากร
4) สร้างบรรยากาศและ
จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสานักงาน
1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - ร้อยละของ
สาหรับการจัดการเรียน ความสาเร็จในการ
การสอน
ดาเนินการตาม
2) โครงการปรับปรุงภูมิ
แผนการเคลื่อนย้าย
ทัศน์
คณะ
3) โครงการทบทวนจัดทา
แผนการย้าย/จัดหา
ครุภัณฑ์/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ คณะครุศาสตร์
ไป ศูนย์แม่ริม
4) โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
- ระดับความพึงพอใจ
ท้องถิ่น ชุมชน
ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานต่อ
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางาน
1) จัดทาแผนสารวจและ
ความต้องการด้านพัสดุ
และสิ่งอานวยความ
สะดวก
2) โครงการจัดหาพัสดุที่
เอื้อต่อบรรยากาศใน
การทางาน
3) โครงการจัดสร้างและ
ปรับปรุงจุดบริการด้าน
สุขภาพและการออก
กาลังกายให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร
คณะครุศาสตร์

๔๐
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
5) การมีส่วนร่วมตาม
1) โครงการ
- ร้อยละของการมีส่วน
หลักธรรมาภิบาลการ
ประชุมสัมมนาทบทวน ร่วมของอาจารย์และ
บริหาร
การจัดทาแผน
บุคลากร
ปฏิบัติการคณะครุ
- ความพึงพอใจของ
ศาสตร์
อาจารย์และบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการ
ของคณะ
4. คณะครุศาสตร์ เป็น 1) พัฒนาคณาจารย์ให้มี 1) โครงการจัดทา
- ร้อยละของอาจารย์ที่
ที่พึ่งหลักทางวิชาการ
ความเข้มแข็งทาง
แผนพัฒนา บุคลากร
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ให้กับนักศึกษา ครู
วิชาการ
คณะครุศาสตร์
- ร้อยละของอาจารย์ที่
และ บุคลากรทางการ 1.1) จัดระบบกลไกที่
2) โครงการส่งเสริมและ
มีตาแหน่งทาง
ศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ
ส่งเสริมให้คณาจารย์
พัฒนาคณาจารย์ให้มี
วิชาการ
อย่างเชื่อมั่น มั่นใจได้
ศึกษาต่อในระดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ - จานวนอาจารย์ที่
5. คณะครุศาสตร์ เป็น
ปริญญาเอกตาม
3) โครงการวิจัยและ
ได้รับการเชิดชูเกียรติ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ความต้องการของ
พัฒนารูปแบบการสอน ทางด้านวิชาชีพจาก
(Learning
คณะครุศาสตร์
ของคณาจารย์คณะครุ
หน่วยงานภายนอก
organization)
- จัดระบบข้อมูล
ศาสตร์
- ร้อยละของอาจารย์ที่
ข่าวสาร สารสนเทศ 4) โครงการอบรมพัฒนา
บูรณาการ การเรียน
ในการศึกษาต่อ
บุคลากรในเรื่องเทคนิค การสอนร่วมกับการ
- จัดทาแผนพัฒนา
การสอนที่ทันสมัย
วิจัยและการบริการ
คณาจารย์อย่าง
5) โครงการศึกษาดูงาน
วิชาการ
ต่อเนื่อง
และสร้างเครือขายด้าน
- จัดหาแหล่งทุนใน
การสอน การวิจัย และ
การศึกษาต่อทั้งใน
การบริการวิชาการแก่
และต่างประเทศ
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย
- การติดตาม
ทั้งในและต่างประเทศ
ประเมินผล
6) โครงการอบรมทักษะ
1.2) ส่งเสริมให้
ภาษาต่างประเทศ
คณาจารย์ผลิต
7) โครงการพัฒนาครูให้
ผลงานทางวิชาการ
เป็นครูที่สามารถเป็น
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
โค้ชในการสอนทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเข้าสู่
รวมทั้งทักษะการใช้
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชีวิตของนักศึกษา

๔๑

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อความก้าวหน้า
8) โครงการอบรมการทา
วิชาการของคณาจารย์
E-Learning
1.3) ส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้พัฒนา
ตนเองในการเพิ่มการ
ใช้ทักษะการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษใน
เชิงวิชาการ
1.4) การพัฒนา
คณาจารย์ให้เป็น
ต้นแบบทางด้านการ
สอนและความเป็นครู
1.5) พัฒนาคณาจารย์
ในด้านเทคนิคการจัด
กระบวนการเรียน
การสอน โดยบูรณา
การทักษะด้านการ
คิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม คิดอย่างมี
วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา
1.6 ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ให้มี
ศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพ พัฒนา
คุณภาพกระบวนการ
เรียนการสอนและ
การเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญด้านวิจัย
1.7) ส่งเสริม พัฒนา
คณาจารย์ในคณะให้
มีศักยภาพและมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การสอนที่สามารถทา

ตัวชี้วัด

๔๒

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
หน้าที่เป็นผู้สอน และ
(Coach) ที่ดี
1.8) ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ของ
อาจารย์ (Research
and Development
: R&D เพื่อพัฒนา
งานวิจัยร่วมกับ
เครือข่ายการวิจัยใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกับ
โรงเรียนและหน่วยงาน
การศึกษา
1.9) ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารที่มีคุณภาพ
อยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่
ยอมรับและสนับสนุน
ให้อาจารย์ได้มีโอกาส
เข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจัยในเวที
ต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๔๓

ประเด็นที่ 5 การทานุบารุง ศิลปะ วัฒนธรรม
นโยบายที่ ๕ ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์
เป้าประสงค์
๑. บัณฑิตครุศาสตร์ที่
มีจิตสานึกรักและหวง
แหน เข้าใจรากเหง้า
ของวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นรวมทั้ง เป็น
แบบอย่างในการสืบ
สานและต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมไปยัง
คนรุ่นใหม่

กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมการบูรณา
การการเรียนรู้
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในรายวิชาที่อยู่ใน
หลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาครุศาสตร์
2) จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมแก่อาจารย์
และนักศึกษา และจัด
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง ส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปกป้อง เผยแพร่
และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
3) สนับสนุนให้คณาจารย์
และนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจน
จารีต ประเพณี รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม โดย
การจัด/เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน
4) สนับสนุนให้
คณาจารย์สอน โดย
แทรกเสริมวัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
นาบุคคลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
- โครงการไหว้ครู
- โครงการอ้อมอก
พวงคราม
- โครงการวันครู
- โครงการวันพร
- โครงการค่ายคุณธรรม
นักศึกษาใหม่
- โครงการเทศน์
มหาชาติ 13 กัณฑ์
2) โครงการหนึ่งนักศึกษา
หนึ่งศิลปการแสดง
พื้นบ้าน
3) โครงการที่จัดตาม
เทศกาลของท้องถิ่น
- โครงการรดน้าดาหัว
เนื่องในวันสงกรานต์
- โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา
- โครงการวันลอย
กระทงร่วมกับเทศบาล
นครเชียงใหม่
4) โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณชน
5) โครงการเสนอกิจกรรม
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) โครงการจิตอาสา เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
จานวนรายวิชาที่
เกี่ยวข้องที่บรรลุ
ความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลสัมฤทธิ์ในการเข้า
ร่วมโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ปกป้อง
เผยแพร่ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
ร้อยละของจานวน
คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสาทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับประโยชน์
จากคณาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ที่มีจิตอาสา
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โครงการ/กิจกรรม
ในการจัดการเรียน 7) โครงการสร้างเครือข่าย
การสอน รายวิชาที่
ความร่วมมือจิตอาสา
เกี่ยวข้องให้กับ
บริการชุมชนร่วมกับ
นักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) ส่งเสริมให้คณาจารย์
ภาคเหนือ 8 แห่ง
และนักศึกษามีการ 8) โครงการศึกษาความ
แสดงออกทาง
พึงพอใจของผู้ได้รบั
วัฒนธรรมประเพณีที่
ประโยชน์จากโครงการ
ดีงาม เช่น การแต่ง
จิตอาสา
กาย การทากิจกรรม
ในวันสาคัญทาง
ศาสนา
6) จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ
7) จัดกิจกรรมโครงการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโดยให้
นักศึกษาครูจัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนโดย
สอดแทรกคติธรรม
ประเพณีไทย
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในโรงเรียน

ตัวชี้วัด

๔๕

ประเด็นที่ 6 นโยบายด้ า นอื่ น ๆ ที่ ห นุ น เสริ ม และส าคั ญ ต่ อ พั น ธกิ จ ในการพั ฒ นา
คณะครุศาสตร์
นโยบายที่ 6 ยกระดั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
๑. สร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
๑) สร้างเครือข่ายความ ๑) โครงการจัดทาบันทึก - จานวนบันทึก
ร่วมมือทางวิชาการกับ ข้อตกลงทางวิชาการ
ข้อตกลงของ
หน่วยงาน องค์กร ทั้ง
กับหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ทั้งในและต่างประเทศ - จานวนโครงการ
ในและต่างประเทศ
2) โครงสร้างความร่วมมือ อาจารย์ นักศึกษาที่
ด้านการพัฒนาการ
ได้รับการพัฒนา
เรียนการสอน การวิจัย ภายใต้บันทึก
และการบริการวิชาการ ข้อตกลง
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ
2) ยกระดับความร่วมมือ 1) โครงการศึกษาดูงาน - จานวนอาจารย์
ทางวิชาการที่มี
สัมมนา ฝึกอบรม
นักศึกษา หน่วยงาน
ข้อตกลงให้เข้มแข็ง
แลกเปลี่ยน อาจารย์
องค์กร ที่มีการ
นักศึกษา ทั้งในและ
ดาเนินการโครงการ
ต่างประเทศ
ร่วมกัน
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผลงานที่เกิดจากการ
เข้าร่วมโครงการ
3) ส่งเสริมพัฒนา
1) โครงการความร่วมมือ - จานวนหลักสูตร
รูปแบบการสร้าง
การจัดทาหลักสูตร
- จานวนรูปแบบความ
เครือข่ายความ
แบบ Dual Degree
ร่วมมือ
ร่วมมือทางวิชาการ 2) โครงการความร่วมมือ - จานวนองค์กร
ให้มีความยืดหยุ่น
พัฒนาชั้นเรียนแบบ
- จานวนนักศึกษา/
และหลากหลาย
Online oversea
อาจารย์ที่เข้าร่วม

๔๖

นโยบายที่ ๗ พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเชิงรุก (QUICK WIN)
เป้าประสงค์
1. มุ่งพัฒนางาน
วิชาการและงานวิจัย
เชิงรุก

กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
๑) ส่งเสริมและสนับสนุน ๑) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
การดาเนินการให้
รุ่นที่ 1 (หลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐาน
ครุศาสตรบัณฑิต
และวัตถุประสงค์ของ
สาขาวิชาการศึกษา
โครงการ
ปฐมวัย) โดยความ
2) มีระบบและกลไกใน
ร่วมมือกับกองทุนเพือ่
การกากับติดตามที่มี
ความเสมอภาคทาง
ประสิทธิภาพ
การศึกษา (กสศ.)
3) จัดทรัพยากร
2) โครงการพัฒนาครู
สนับสนุนและเอื้อต่อ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินงาน
(Enrichment
โครงการ
Program)
3) โครงการพัฒนากรอบ
หลักสูตรแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพครูของ
STEM Education
Professional
Academy สาหรับครู
วิทยากร และครู
ประจาการ ดาเนินการ
โดยศูนย์ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้การสนับสนุน
จากโครงการ
“Chevron Enjoy
Science ระยะที่ 2”
(มหาวิทยาลัยเครือข่าย
นาร่องหลักสูตรการ
พัฒนาวิชาชีพครู)

ตัวชี้วัด
- จานวนผลงานที่เข้า
ร่วมแสดง/ร่วม
นาเสนอ
- จานวนคน/หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนโครงการที่
ได้รับการทา MOU
- ผลสาเร็จของการ
ดาเนนิการบรรลุตาม
เป้าหมาย
- จานวนโรงเรียน ครู
นักเรียน
ศึกษานิเทศก์
อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และคณะ
ร่วมผลิต
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง

๔๗

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
4) โครงการ
มหาวิทยาลัยต้นแบบ
การผลิตครูแบบ
Career academy
โดยความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ระดับ
ภูมิภาคขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEMEO) และ
Chevron กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
5) โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ethics in
Professional
Learning
Community : E-PLC
ประจาปี 2564
ร่วมมือกับคุรุสภา
6) โครงการพัฒนาครู(คืน - จานวนหลักสูตร
ถิ่น) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น - จานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
- ระดับความพึงพอใจ
สนับสนุนทุนโดย
ของนักศึกษา
กระทรวง อว.
7) โครงการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพครูเพื่อ
รองรับการจัดการเรียน
การสอนแบบ Credit
Bank

๔๘

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
8) โครงการพัฒนา
- จานวนหลักสูตร
หลักสูตรแบบก้าวหน้า - จานวนรายวิชา
- จานวนนักศึกษา
9) โครงการพัฒนา
- จานวนหลักสูตร
หลักสูตรเอกคู่/ข้าม
ศาสตร์
10) โครงการพัฒนาการ - จานวนหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน - จานวนรายวิชา
โดยบูรณาการกับ
- จานวนอาจารย์
ภาษาอังกฤษกับการ - ระดับความพึงพอใจ
เรียนการสอนใน
ของผู้เข้าร่วม
วิชาเอก โดยใช้แนวคิด โครงการ
CLIL (Content and
Language Integrated
Learning)

11) โครงการพัฒนาพื้นที่ - จานวนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
เป้าหมายที่จะพัฒนา
(Sand Box) ให้เป็น
ต้นแบบของการ
สร้างสรรค์คุณภาพ
นักเรียน : อ่างขาง
โมเดล กองแหะโมเดล
12) โครงการพัฒนา
- จานวนหลักสูตร
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่เน้นสมรรถนะ
(Performance
Assessment : PA)

๔๙

นโยบายที่ 8 การเผยแพร่ความก้ าวหน้ าของมหาวิ ทยาลั ย “หนึ่ งศตวรรษ ราชภั ฏ
เชียงใหม่”
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. การจัดกิจกรรมหนึ่ง 1) สร้างความร่วมมือ
ศตวรรษ ราชภัฏ
เครือข่ายหน่วยงาน
เชียงใหม่
องค์กร ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการศึกษา
ในและนอก
มหาวิทยาลัย
2) จัดเวทีถอดบทเรียน
จากงานวิจัยของ
คณาจารย์เพื่อ
สังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้นวัตกรรม
3) ร่วมมือกับสมาพันธ์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูราชภัฏ คัดเลือกครู
ต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการจัดประชุม
ทางวิชาการด้าน
การศึกษา ระดับชาตินานาชาติ
2) ชุดโครงการวิจัย 100
ปี ราชภัฏเชียงใหม่
(บูรณาการการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3) โครงการจัดทาวารสาร
ทางวิชาการด้านการ
ศึกษา “หนึ่งศตวรรษ
ราชภัฏเชียงใหม่”
4) โครงการมหกรรมการ
ศึกษา : หนึ่งศตวรรษ
ราชภัฏเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

-

5) โครงการ “100 ครูดี
100 ปี ราชภัฏ”

-

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุม
จานวนหน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน
จานวนงานวิจัย
จานวนอาจารย์
นักศึกษา ที่เข้าร่วม
ทางานวิจัย
จานวนบทความทาง
วิชาการ
จานวนอาจารย์
นักศึกษา ที่เขียน
บทความ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้นาไปใช้
ประโยชน์
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน
จานวนผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วม
กระบวนการ

๕๐

กลไกการนานโยบายและแนวทางการบริหารไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ การบริ ห ารงานของคณะครุ ศาสตร์ เป็น ไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่า งเป็ น
รูปธรรมจึงกาหนดกลไกการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. กระบวนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบายที่กาหนด
๑.๒ มอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
๑.๓ กาหนดให้ทุกภาควิชา หลักสูตร หน่วยงาน และฝ่าย ของคณะครุศาสตร์ ปรับ
แผน การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
๑.๔ หน่วยงานในคณะครุศาสตร์จัดทาโครงการ/กิจกรรม คาขอจัดตั้งงบประมาณ
ตามแผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๑.๕ หน่วยงานดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
๑.๖ คณะครุศาสตร์ และผู้บริหารในแต่ละระดับ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
๑.๗ หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และคณะดาเนินการสรุปผล
การดาเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
๒. การกากับ ติดตาม และประเมินผล
คณะครุศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินการ โดยจัดทาเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศให้แก่ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการดาเนินงานให้ดีขึ้น โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร

๕๑
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