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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอนจะตองมีการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการใชสื่อดิจิทัล
ที่ทันสมัยและเหมาะสม อันประกอบดวยสื่อที่ประดิษฐขึ้นเองและสื่อที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระบบการเรียนการสอนออนไลน มีแอพพลิเคชั่นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นมาใหม มีตํารา หนังสือ
และเอกสารประกอบการสอนที่สนองตอบกับผูเรียนจํานวนมาก มีการเพิ่มหลักสูตรใหม ๆ ที่สนองตอ
ความตองการของทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
2. ดานการวิจัย จะตองมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การวิจัยระดับสถาบัน การวิจัยระดับประเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีการนํางานวิจัยมาใชในการทําเอกสารประกอบการสอน
ตํารา หนังสือ หรือผลงานอื่น ๆ ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เพื่อแกไขปญหาและ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน มุงสรางองคความรูใหม และแสวงหาแนวทางในการสรางเครือขายการวิจัย
ในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. ดานการบริการวิชาการ จะตองมีการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
และนวัตกรรมเพื่อเขาสูโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 โดยผลักดันไทยสูผูนําดานเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เปนศูนยความเปนเลิศดานการผลิต-พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ศูนยฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของผูนําองคกร ศูนยความเปนเลิศ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ศูนยความเปนเลิศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ และศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
4. ดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม จะตองรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหเปน
ที่รูจักในเวทีระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น
5. ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม จะตองมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไก
ตรวจสอบได กระบวนการเขาสูอ าํ นาจการตรวจสอบ ความโปรงใส การกระจายอํานาจ ทุกคนมีสว นรวมอยางแทจริง

คําสําคัญ
ภาพอนาคต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

Abstract
The purposes of this research were to 1) examine past and current circumstances of the
Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University; 2 ) investigate and analyze its contextual
factors in order to draft its future scenario; 3) study its likely future scenario, and 4) reaffirm the more
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likely future scenario of the faculty available in the next decade (B.E. 2569) via public discussion
forum. Modified Delphi Technique was employed to conduct the research. The focused groups
consisted of groups of interpreters, university administrators, academic and supportive staff involved
in the graduate production, external university experts and public representatives.
The research findings revealed as follows:
1. In terms of instructional management, blended learning should be appropriately
implemented and combined with new digital media consisting of both the developed media from
Information Technology and the newly invented media. Online-learning system, newly developed
syllabus applications, books, textbooks, and supplementary teaching materials should be
provided to responding a massive amount of learners. New curriculum should be additionally
produced for responding the local, national, and international needs.
2. In terms of research studies, researches should be carried out to develop curriculum;
moreover, both academic and national researches should be conducted to manage instructions
effectively. Research findings should be not only applied to producing supplementary teaching
materials, textbooks, books, or other work productivities, but also integrated into instructional
approaches in order to solve problems and develop sustainable communities. All researches should
aim to create a new body of knowledge and seek for establishing research networks in all the local,
national, and international levels; as well as, the researches should be conducted in accordance
with government policies, economic and social development plan, national education plan, education
policies, research conceptual frameworks of National Research Council, and university strategies.
3. In terms of academic services, the potentials of Information Technology, communication,
and innovation should be developed into a New Development Model of Thailand (4.0) by driving
Thailand to become a leader of Value-Based Economy and a center of excellence in development
and production of teachers and educational personnel, training and human resource development
of organizational leaders, Asian development for community economy and technology, education
and development of ageing people, and integrated learning of sufficiency economic philosophy.
4. In terms of arts and cultural preservation, the faculty should work in collaboration with
local government organizations and government and private organizations in all the local, national,
and international levels to support and promote Thai arts and cultures with greater recognition on
the international and global stages.
5. In terms of modern education management, systems and mechanisms that people can
participate in every partnership should be established for determining the management of the
principles of good governance, empowerment, transparency, and decentralization.
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บทนํา
โลกในศตวรรษที่ 21 มีนักวิชาการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางจากศตวรรษกอน หรือรอยป
โลกมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมที่เห็นไดคอนขางชัดเจน เศรษฐกิจของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ไดเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรก ๆ ไปเปนทุนนิยมอุตสาหกรรมขามชาติ
ทีม่ กี ารพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับทีส่ งู กวายุคกอนอยางมาก เนนการผลิตสินคา
และบริการแบบอัตโนมัตทิ ใี่ ชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหมเพิม่ ขึน้ ตองการใชแรงงานและการจัดองคกร
ทีม่ คี วามรูแ ละการคิดคนใหม คนทํางานมีความรูท กั ษะแบบใหมทปี่ รับตัว เรียนรูง านแบบใหมไดอยางรวดเร็ว
รวมทั้งตัดสินใจเพิ่มขึ้น การผลิตแบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีอยู แตกลายเปนเพียงสวนยอย
ของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม และถือวาเปนเทคโนโลยีระดับตํา่ ทีใ่ หผลตอบแทนตํา่ กวาระบบการผลิตแบบใหม
ที่ตั้งอยูบนฐานความรู ระบบเศรษฐกิจแบบใหมในศตวรรษที่ 21 (ที่บางคนเรียกวายุคหลังอุตสาหกรรม)
เปนระบบที่มีการแขงขันและรวมมือกันอยางซับซอนขึ้น ตองการใชแรงงานที่มีความรู ทักษะแบบใหมและ
ใชการบริหารจัดการความรูใ นระดับทีส่ งู ขึน้ กวายุคกอนหนานีม้ าก (วิทยากร เชียงกูล, 2559, 63-65) อยางไรก็ตาม
การศึกษาตองเปนระบบที่ไมใหคนหลุดจากรากเหงาและเปนไปเพื่อการสรางคนดี คนเกง ที่มีความผูกพัน
กับบานเมือง ทัง้ นีก้ ารศึกษาเปนเรือ่ งใหญ เพราะเปนการปลูกฝงอนาคตของชาติในวันขางหนา (วิจารณ พานิช,
2554, 36) คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของครู (McKinsey, 2007 ; วรากรณ สามโกเศศ, 2553 ;
ดิเรก พรสีมา, 2555) ครูเปนปจจัยสําคัญในระดับโรงเรียนที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด
จากการทดสอบระดับนานาชาติ ประเทศทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูส งู จะมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สู ง กว า ในขณะเดี ย วกั น ประเทศที่ มี ป ระชากรมี ก ารศึ ก ษาดี มี คุ ณ ภาพจะมี ค วามเป น ประชาธิ ป ไตย
และเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกวา (Hanushek & Rivkin, 2012) ทําอยางไรที่จะใหครูไดรับ
การพัฒนาคุณภาพ มีศกั ยภาพ เปน “ครูเพือ่ ศิษย” อยางสมบูรณ มีทกั ษะการเรียนรูแ ละตองเรียนรูต ลอดชีวติ
เพราะเปนการเรียนรูเพื่อชีวิตของตนเอง และสําหรับการเปนครูเพื่อศิษยและเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง
(วิจารณ พานิช, 2557) มีสมรรถนะและความเชีย่ วชาญในการทํางานทีป่ ระกอบดวยความรู ทักษะ และทัศนคติ
ที่ดีตอการทํางานที่เนนทักษะมากกวาความรู (กฤษณพงศ กีรติกร, 2557) เปลี่ยนวิธีการสอนที่เนน
“วิชาเปนตัวตั้ง” เปน “เนนชีวิตผูเรียนเปนตัวตั้ง” (ประเวศ วะสี, 2552) หรือมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542) อยางจริงจัง มีการพัฒนาวิชาชีพเปนทีย่ อมรับของสังคม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2557)
ครู เปนผูมีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเปนผูมีบทบาทใน
การกําหนดคุณภาพของคนในสังคมและสรางคนใหมีคุณภาพเพื่อสรางอนาคตของชาติ ทุกภาคสวน
การพัฒนาคุณภาพครูหรือปฏิรปู ครูเพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพจึงมีความสําคัญ ปจจุบนั วิชาชีพครูไดรบั คาตอบแทนสูง
ขึน้ กวาเดิม เพือ่ จูงใจใหคนดี คนเกงเขามาเปนครู แตอยางไรก็ตามปญหาคุณภาพการศึกษาทีล่ ดลงในปจจุบนั
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สวนหนึ่งมาจากครูผูสอน เพราะถาครูมีทั้งจิตวิญญาณและองคความรู สอนดวยหัวใจ ไมเนนสอนพิเศษ
นอกเวลาเป น หลั ก อยู  กั บ ผู  เ รี ย นอย า งมี คุ ณ ภาพก็ ส ามารถเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ คุ ณ ภาพผู  เ รี ย นได
องคประกอบหลักของครูตองมีความรับผิดชอบ รักเด็ก เขาใจเด็ก ดูแลเด็ก หากเด็กยอมรับในตัวครูไดก็จะ
เปนดานแรกที่เปลี่ยนแปลงเด็กไดอยางแทจริง ในปจจุบันมีเสียงสะทอนตรงกันของสังคมถึงปญหาคุณภาพ
ครูในหลาย ๆ ดาน ทีส่ ง ผลโดยตรงตอคุณภาพของการศึกษาไทย กลาวคือ การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
ตองพัฒนาที่ “ครู” กอน ถาครูดอยคุณภาพ ก็ไมสามารถสรางคุณภาพใหนักเรียนได กระบวนการผลิตครู
ในปจจุบนั ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหไมไดคนดี คนเกง และมีจติ วิญญาณในวิชาชีพครูมาเปนครู เด็กเรียนเกง
 หาการขาดแคลนครู
ในพืน้ ทีไ่ มเลือกเรียนครู ไมเห็นคุณคาในวิชาชีพครู ขณะเดียวกันมีความพยายามแกปญ
และครูสอนไมครบชัน้ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและพืน้ ทีห่ า งไกลทีม่ คี วามสัมพันธเกีย่ วของกับนโยบาย
การโอนยายครูกลับภูมิลําเนา สงผลใหมีครูกระจุกตัวอยูแตในเมืองและสงผลตอเนื่องตอคุณภาพการศึกษา
ที่แตกตางกันของโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบทหรือพื้นที่หางไกลทุรกันดาร (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2558, 60-63)
สําหรับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนั้น ในอดีตมีฐานเปนสถาบันผลิตครูแหงแรก
ของภาคเหนือและเปนวิทยาลัยครูแหงแรกที่กอตั้งขึ้นในสวนภูมิภาค สําหรับการจัดตั้งคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อเปนสถาบันการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดมาตรฐาน
ขององคกรวิชาชีพของคุรุสภาเปนแหลงของการศึกษาคนควาวิจัย เผยแพรขอมูลดานการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีพันธกิจ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 2) พัฒนาอาจารยใหมีความรูและทักษะความสามารถ
ทางวิชาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย 3) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ และ 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลาใหมีคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาที่เปนผลผลิตทางการศึกษาเหลานี้สามารถนําความรูที่ไดรับจาก
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
ไดอยางเหมาะกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ผูท มี่ หี นาทีจ่ ดั การศึกษา
จะตองศึกษาบริบทแวดลอมและเตรียมการจัดการศึกษาในอนาคตใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถ
แขงขันดานคุณภาพการศึกษาบนเวทีโลกได ซึง่ จะสอดคลองกับเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2 เมือ่ สิน้ สุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู
และนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวตั น สนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ของทองถิน่ ไทยโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพืน้ ฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ซึ่งไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการ
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และองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) ประกอบดวย
สาระหลัก 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบ
ตอมนุษยโลก และประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา สวนทีส่ องเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปจจุบนั
และอนาคต (Scenario) สอดคลองกับงานวิจยั ของ Linyuan (2014) ทีพ่ บวาการรวมกันพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีโดยใหสิทธิการใหความรูสําหรับทั่วโลกทุกสัญชาติ มุงเนนการเตรียมความพรอมในการ
จัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการเขาสูโ ปรแกรมการเตรียมครู รวมกับองคการยูนเิ ซฟแคนาดา
(UNICEF Canada) และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยปรินซ เอดเวิรด ไอแลนด แคนาดา (UPEI :
University of Prince Edward Island Canada) ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้ บงบอกถึงโอกาสและ
ความทาทายที่ไมซํ้ากันที่ครูตองเผชิญในการเรียนรูความรูสําหรับการเปนพลเมืองโลก
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูว จิ ยั จึงประสงคทจี่ ะศึกษาภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพรวมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการจัดการการอุดมศึกษา แนวทางและทิศทาง
ในการจัดการอุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาทองถิน่ ประวัตคิ วามเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การผลิตและพัฒนาครู
และการวิจยั อนาคตกาลทีช่ ดั เจนใหสอดคลองกับบริบทและความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ เพือ่ เตรียม
ครูมอื อาชีพตามความคาดหวังของชุมชน ทองถิน่ สังคม และประเทศชาติ สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามพรอม
ทั้งดานความรู ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะทางสังคม ใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอนาคต
ไดอยางมีความสุข สามารถพึง่ ตนเองได เปนกําลังสําคัญและมีสว นชวยพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายการวางแผนงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการ
ศึกษาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับความเปน
ไปไดภายใตบริบทของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และนโยบายของรัฐบาล เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งในการแขงขันในสังคมไทยและสังคมโลก

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบนั ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เพือ่ ศึกษาวิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพือ่ จัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. เพื่อยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา
(พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม
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วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยอนาคต โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi
Technique) ประกอบดวยวิธกี ารสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การประชุมกลุม ยอย (Focus Group
Discussion) แบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการจัดเวทีประชาคม (Civil
Society Forum or People Forum)
1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1.1 ศึกษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบนั ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยดําเนินการวิจยั 2 วิธี แบบคูข นานกัน ไดแก วิเคราะหสาระจากเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก
1.2 ศึกษาวิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพือ่ จัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินการวิจัย 2 วิธี แบบคูขนานกัน ไดแก วิเคราะห สังเคราะหบทสัมภาษณ และ
การประชุมกลุม ยอยของผูเ ชีย่ วชาญ 5 กลุม ไดแก กลุม ผูใ ชบณ
ั ฑิต กลุม ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย กลุม ผูผ ลิตบัณฑิต
กลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกลุมผูแทนประชาชน จํานวน 25 คน
1.3 ศึกษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ดําเนินการสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพื่อหาคําตอบที่เปนฉันทามติดวยเทคนิคเดลฟาย โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน
1.4 ยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา
(พ.ศ. 2569) โดยดําเนินการจัดเวทีประชาคม จํานวน 100 คน
2. ประชากรและกลุมเปาหมาย
2.1 ประชากร ไดแก ผูม สี ว นเกีย่ วของกับการบริหาร การจัดการศึกษา และผูม สี ว นไดสว นเสีย
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา และ
ผูม สี ว นไดสว นเสียของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดกลุม เปาหมายออกเปน
5 กลุม จํานวน 25 คน ดังนี้
กลุม ที่ 1 เปนกลุม ผูใ ชบณ
ั ฑิต จํานวน 7 คน ไดแก ผูอ าํ นวยการโรงเรียน จํานวน 7 โรงเรียน
โดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูบริหารสถานศึกษา
ดีเดนที่ไดรับรางวัล
กลุมที่ 2 เปนกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดี
กลุมที่ 3 เปนกลุมผูผลิตบัณฑิต จํานวน 7 คน ไดแก คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ
และรองผูอ าํ นวยการ จํานวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือก
คือ เปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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กลุม ที่ 4 เปนกลุม ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก จํานวน 3 คน ไดแก อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ
อดีตผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
การกําหนดภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กลุมที่ 5 เปนกลุมผูแทนประชาชน จํานวน 5 คน ไดแก ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
ทีอ่ าศัยอยูใ นจังหวัดเชียงใหม และการจัดเวทีประชาคม จํานวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนศิษยเกาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่มีสวนเกี่ยวของกับภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ซึ่งกําหนดประเด็นการสัมภาษณครอบคลุมทุกดานทั้ง
สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
แนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรสุ ภา รวมถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ปจจัยสนับสนุนและ
ปจจัยขัดขวางทีส่ ง ผลตอการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมทัง้ วิเคราะห สังเคราะห
การศึกษาในดานการเรียนการสอน ดานการวิจยั ดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริการวิชาการแกสงั คม
และการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3.2 การประชุมกลุม ยอย โดยการพิจารณา วิเคราะห วิพากษ วิจารณ อภิปรายและใหขอ เสนอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอมิติและตัวชี้วัดในอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3.3 แบบวิเคราะหสาระจากเอกสาร ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รายงานประจําป รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
การประชาสัมพันธ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอบังคับคุรสุ ภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารที่ตีพิมพ
เผยแพรอื่น ๆ เว็บไซตที่เกี่ยวของและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
3.4 แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพือ่ สรางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) ที่เปนฉันทามติของผูเชี่ยวชาญทั้ง 25 คน โดยอาศัยขอมูล
ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 สําหรับการสรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน เปนผูตอบ
ตามเทคนิคเดลฟาย

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบนั ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.1 ความเปนมา สภาพอดีต คณะครุศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตั้งอยูบนเลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

118

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

มีความเปนมาพรอมกับการกอตัง้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกลาวคือ กอนจะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเชนในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการมาตามลําดับตั้งแต พ.ศ. 2467 กอตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู
ประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ ตอมา พ.ศ. 2470 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดเชียงใหม และใน พ.ศ. 2490 เปลีย่ นชือ่ เปนโรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม โดยใน พ.ศ. 2503 ยกฐานะเปน
วิทยาลัยครูเชียงใหม จนกระทั่งใน พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 1 ทําให
สามารถเปดสอนระดับปริญญาตรีไดในสาขาวิชาตาง ๆ โดยมีภารกิจคือ การผลิตและพัฒนาครู ตอมาใน
พ.ศ. 2528 ไดมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู ฉบับที่ 2 ทําใหมกี ารแยกสาขาการผลิตบัณฑิตออก
เปน 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรจึงไดรับการประกาศจัดตั้งขึ้น
เพือ่ ทําหนาทีผ่ ลิตครูและพัฒนาครูตามภารกิจเดิมทีเ่ คยปฏิบตั มิ า ชือ่ ในขณะนัน้ เรียกวา “คณะวิชาครุศาสตร”
และใน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เปนตนมา พ.ศ. 2538 ไดประกาศใช
พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตรไดรับการประกาศภารกิจที่ชัดเจนพรอม
กับปรับชื่อใหมเปน “คณะครุศาสตร” และ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย พระราชทานนามเปลีย่ นสถานะสถาบันราชภัฏเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
1.2 สภาพปจจุบัน
1) ดานการเรียนการสอน คณะครุศาสตรใหสทิ ธิและโอกาสทางการศึกษาแกผดู อ ยโอกาส
ผูพ กิ ารและผูม คี วามสามารถพิเศษ เปนสถาบันการศึกษาทีม่ ปี ระสบการณในการผลิตและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ที่สามารถประสานกับหนวยงานอื่นไดสะดวก
มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับสถาบัน/องคกร ทั้งในและตางประเทศ มีหลักสูตร
เปดสอนทีห่ ลากหลายสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ มีหลักสูตรทีเ่ ปดสอนตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยการฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและ
ฝกประสบการณจริงในโรงเรียน บุคลากร มีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การเรียน
การสอนดานภาษา มีอาจารยเจาของภาษาประจําทุกหลักสูตร มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2) ดานการวิจัย คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
อยางเพียงพอและตอเนือ่ ง มีเครือขายความรวมมือดานการวิจยั กับทองถิน่ มีเครือขายและพืน้ ทีว่ จิ ยั จํานวนมาก
มีนักวิจัยที่มีความรูเฉพาะทางหลากหลายสาขา ทําใหสามารถทํางานวิจัยเชิงลึกได มีหนวยงานที่กําหนด
ใหรับผิดชอบในการหาทุนสนับสนุนการทําวิจัยและติดตามการดําเนินงานวิจัย งานวิจัยที่ดําเนินการ
มีประโยชนและสามารถนําไปใชตอบสนองการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่นได
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3) ด า นการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม คณะครุ ศ าสตร มี เ ครื อ ข า ยในท อ งถิ่ น มาก และ
ใหความสําคัญกับภารกิจดานการบริการวิชาการ และมีเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการกับทองถิน่
มี บุ ค ลากรที่มีค วามรู ค วามสามารถและมีศักยภาพในการให บริ การวิ ชาการ มีการจั ดอบรมระยะสั้น
อยางสมํ่าเสมอ มีกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่หลากหลายและตรงตามความตองการของทองถิ่นและ
เปดโอกาสทางดานการบริการวิชาการใหแกผสู นใจอยางกวางขวางทัง้ นักศึกษา ศิษยเกา คณาจารย บุคลากร
และประชาชน
4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย มีแหลงงบประมาณหลายทาง
(แผ น ดิ น รายได และการบริ ห ารวิ ช าการ) มี วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย ในการให บ ริ ก ารและปฏิ บั ติ ง าน
มีการกระจายอํานาจในการบริหาร มีการมอบอํานาจใหผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจไดในระดับตนและ
มีการดําเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ
5) ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม คณะครุศาสตรเปนหนวยงานทีม่ ขี นาดเล็กและ
สามารถปรับเปลีย่ นหรือบริหารงานไดไมยากนัก ผูบ ริหารมีวสิ ยั ทัศน มีความเปนผูน าํ และมีการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการที่คลองตัว
2. วิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพื่อจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จากการวิ เ คราะห บ ริ บ ทขององค ป ระกอบเพื่ อ จั ด ทํ า ร า งภาพอนาคตของคณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา หลักการในการผลิตและพัฒนาครูนั้นอยูบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษา
ไดแก พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) และปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ซึ่งเปนการผนวกความคิด
ทัง้ สองอยางไวดว ยกัน โดยปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยมจะเนนการพัฒนาเด็กไปสูจ ดุ มุง หมายทีผ่ เู รียนและผูส อน
รวมกันกําหนดขึ้น สวนปรัชญาปฏิรูปนิยมนั้นจะเนนเรื่อง “แรงงาน” (Labor) วาเปนหัวใจของสังคมและ
เชื่อวามนุษยจะตองชวยกันสรางระบบสังคมเสียใหมโดยถือวา “การทํางานคือชีวิต” ซึ่งการผสมผสานกัน
ระหวางความคิดสองปรัชญาทําใหปรัชญาปฏิรูปนิยมกอตัวขึ้นโดยเนนการพัฒนาการของบุคคลและ
ของมวลชน เพื่อเขาใจตนเองวามีความตองการอะไร สังคมประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความสามารถและ
จุดมุงหมายของสมาชิก ไมจําเปนตองเหมือนกันหมด ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเนนการปฏิรูปสังคมและ
สรางสรรครูปแบบของสังคมขึ้นมาใหมในอนาคต ซึ่งการผลิตและพัฒนาครูมีจุดมุงหมายการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคมโดยตรง และตองชวยแกปญหาของสังคมที่เปนอยู มุงสรางระเบียบใหม
ของสังคมบนรากฐานของประชาธิปไตยโดยคํานึงถึงพืน้ ฐานทีม่ อี ยูเ ดิม และใหเด็กเห็นความสําคัญของสังคม
โดยสวนรวม ควบคูไปกับของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
อนาคตประเทศไทยมี วิ สั ย ทั ศ น เ ป น ประเทศที่ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ตอการบรรลุซงึ่ ผลประโยชนแหงชาติ ในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
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และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได
ในระบบเศรษฐกิจ
การเตรียมการผลิตและพัฒนาครูในอนาคตจึงตองวางรากฐานการสรางคนเพือ่ เตรียมครูใหสอดรับ
กับการพัฒนาของประเทศ แมวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏิรปู ประเทศ จําเปนตองอาศัยการขับเคลือ่ น 10 ยุทธศาสตร
มียุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับดานการศึกษา ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม และยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ ยืน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญในอนาคต 4 ดาน ไดแก 1)
ดานเศรษฐกิจมีการขยายตัวชา ความผันผวนสูง เชือ่ มโยงทางการคา การลงทุน การเงินและการแขงขันเพิม่ ขึน้
การเปดเสรีอาเซียน/บทบาทของประเทศมหาอํานาจตอภูมภิ าค ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
2) ดานสังคม การเขาสูสังคมสูงวัย ทั้งในประเทศและระดับโลก การขาดแคลนแรงงานทักษะฝมือสูง/การ
วางงานและแรงงานทักษะฝมือตํ่า ความเหลื่อมลํ้ามีแนวโนมเพิ่มขึ้น การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม 3)
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติรนุ แรงมากขึน้
ขอตกลงระหวางประเทศมีความเขมขนมากขึ้น แรงกดดันจากการพัฒนาเศรษฐกิจตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมยังมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ และ 4) ดานความมัน่ คง ความเสีย่ งดานภูมริ ฐั ศาสตร ปญหาความมัน่ คง
กับประเทศเพื่อนบาน ความแตกตางทางความคิด อุดมการณของคนในประเทศ อาชญากรรมไซเบอรและ
สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวงวัยที่สามารถ
บริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวติ ไดอยางดี โดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนา
ทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขใหทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี
มีวินัย มีคานิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม คนไทยในทุกชวงวัยเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดี
ตอสังคมสวนรวม ปญหาในดานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัย
ยังมีพัฒนาการที่ลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาดเวลาในการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และ
เด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับตํ่า ประกอบกับการขาด
การฝกทักษะแปลงความรูสูทักษะที่เพียงพอ จึงสงผลใหวัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตตํ่า คุณภาพคนยังมี
ปญหาในทุกชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย
ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า แรงงานมีปญหาทั้งในเรื่องความรู ทักษะ และทัศนคติ
ที่ไมตรงกับความตองการของตลาดงาน และผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพโดยที่จํานวนไมนอยตองพึ่งพิงผูอื่น
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม
ในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการ
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ในตลาดแรงงานและทักษะทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม
เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรครวมทั้งการให
ความสําคัญกับการพัฒนาใหมีความพรอมในการตอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน มีทักษะการทํางานและ
การใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดแรงงาน วัยแรงงานเนนการสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
ทีส่ อดคลองกับตลาดแรงงานทัง้ ทักษะขัน้ พืน้ ฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเปนผูป ระกอบการรายใหม
ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเนนพัฒนาทักษะทีเ่ อือ้ ตอการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ การเตรี ย มความพร อ มกํ า ลั ง คนด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ นกลุ  ม วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู โดยเนน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพครูทงั้ ระบบ รวมทัง้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศในสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนที่มีทักษะ
ใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวติ ทัง้ สือ่ การเรียนรูแ ละแหลงเรียนรูท หี่ ลากหลาย การสรางเสริมใหคนมีสขุ ภาพดี เนนการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาความรูใ นการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับ
แตละชวงวัย การใชมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและสงเสริมอาหารและผลิตภัณฑ
ที่สงผลเสียตอสุขภาพ การสรางกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
ที่จะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใชหลักการ ทฤษฎี
องคความรูใหม และแผนยุทธศาสตรมาขับเคลื่อนทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม อันจะนําพาใหการปฏิรูป
การศึกษาเกิดความยั่งยืน สอดรับกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) โมเดลประเทศไทย 4.0 การศึกษา 4.0 และ
นโยบายของรัฐบาลในดานการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไดนอมนําแนวพระราชกระแสฯ
ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาปรับใชกับนโยบายดานการศึกษาโดย
มีใจความสําคัญวา การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ 1) สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกตอง และ 2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง สามารถสรางบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character of Education) ซึ่งองคประกอบที่ไดกลาวมานี้จะเปนแนวทางในการกําหนด
ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา
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3. ความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กับภารกิจ 5 ดาน ประกอบดวย
3.1 ดานการจัดการเรียนการสอน จะตองมีการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนเขากับเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ใหม ๆ อยางเต็มรูปแบบในชั้นเรียน เชน รูปแบบ
Active Learning และการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ผสมผสานการใชสื่อดิจิทัล
ที่ทันสมัยและเหมาะสม อันประกอบดวยสื่อที่ประดิษฐขึ้นเองและสื่อที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระบบการเรียนการสอนออนไลน มีชดุ โปรแกรมรายวิชาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม มีตาํ รา หนังสือ และ
เอกสารประกอบการสอนทีส่ นองตอบกับผูเ รียนจํานวนมาก มีการเพิม่ หลักสูตรใหม ๆ ทีส่ นองตอความตองการ
ของทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
3.2 ดานการวิจยั จะตองมีการวิจยั เปนฐานสอดคลองกับระดับหลักสูตร การวิจยั ระดับสถาบัน
การวิจัยระดับประเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการ
นํางานวิจัยมาใชในการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย อาทิ เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ
หรือผลงานอืน่ ๆ ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจยั เพือ่ แกไขปญหาและการพัฒนาทองถิน่
อยางยัง่ ยืน มุง สรางองคความรูใ หม และแสวงหาแนวทางในการสรางเครือขายการวิจยั ในระดับชุมชน ทองถิน่
ประเทศ และนานาชาติ สอดรับกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบการวิจยั
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3.3 ดานการบริการวิชาการ จะตองมีการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่ สาร
และนวัตกรรมเพื่อเขาสูโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 โดยผลักดันประเทศไทยสูผูนํา
ดานเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เปนศูนยความเปนเลิศดานการผลิตพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ศู น ย ฝ  ก อบรมและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องผู  นํ า องค ก ร
ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ศูนยความเปนเลิศการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
3.4 ดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม จะตองรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่รูจัก
ในเวทีระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น
3.5 ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไก
ตรวจสอบได กระบวนการเขาสูอ าํ นาจ การตรวจสอบความโปรงใส การกระจายอํานาจ ทุกฝายตองมีสว นรวม
อยางแทจริง
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4. การยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา
(พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม
การจัดเวทีประชาคม จากบุคลากรของคณะครุศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กลุม ผูใ ชบณ
ั ฑิต กลุม ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย กลุม ผูผ ลิตบัณฑิต กลุม ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก กลุม ผูแ ทนประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน พบวา ผูเขารวมเวทีประชาคมเห็นดวยและยืนยันถึงความเปนไปได
ของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พุทธศักราช 2569)
ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม

การอภิปรายผลการวิจัย
ความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของสถาบันราชภัฏวาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติ
ความเปนมายาวนานกวาศตวรรษจนถึงปจจุบนั โดยประสบผลสําเร็จตามควร ในเสนทางสูม หาวิทยาลัยราชภัฏ
มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง สถานภาพและบทบาทหนาที่มาอยางตอเนื่อง ซึ่ง ถนอม อินทรกําเนิด
(2544) กลาววา อุดมการณราชภัฏ เพื่อการแกปญหาพัฒนาประเทศ โดยที่ผานมาใชวิธีการแกปญหาโดย
มุมมองตะวันตกเปนแบบอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีความเปน
มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเปนไท มีกระบวนการสรางและพัฒนาการเรียนรูรวมกับทองถิ่น สรางและ
พัฒนาบัณฑิต สรางสรรคและพัฒนาองคความรูแ กทอ งถิน่ ชุมชนและสังคม สอดคลองกับ มนัส สุวรรณ และ
คณะ (2546) ที่กลาววาการจัดตั้งสถาบันการศึกษาจึงมิใชเรื่องที่ผูมีอํานาจตัดสินใจจะเลือกตั้ง ณ ที่ใดก็ได
โดยคิดวาเปนตําแหนงกลาง (Central Location) ซึง่ เหมาะสมแลว ทําเลของสถาบันการศึกษาก็มคี วามสําคัญ
มากและตองไดรับการพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวยเชนเดียวกัน หลาย ๆ กรณีในทางภูมิศาสตร
ตําแหนงกลางอาจไมใชตาํ แหนงทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เมือ่ ตัง้ สถาบันศึกษาแลว ทุกคนจะไดรบั โอกาสอยางเทาเทียมกัน
หรือเสมอภาคกัน แมจะมีการตัง้ สถาบันอุดมศึกษาในภูมภิ าคจะเลือกตัง้ ในจังหวัดทีเ่ ปนศูนยกลางของภูมภิ าค
ดูจะมีความเสมอภาคในความใกล-ไกลของจังหวัดโดยรอบ แตในแงของทําเลอาจไมเหมาะสม จังหวัดทีเ่ ปน
ศูนยกลางของภูมภิ าคอาจมีขอ เสียเปรียบในดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพืน้ ฐาน และ/หรืออาจมีอปุ สรรค
ในแงของการใชพื้นที่ เปนตน ดวยสาเหตุนี้การเลือกที่ตั้งและทําเลของสถานศึกษาที่เหมาะสมตองพิจารณา
ปจจัยองคประกอบ (Component Factors) เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา ความเปนไปได
ในการลงทุนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด ปจจัยองคประกอบที่สําคัญตองนํามาวิเคราะห
รวมดวยในการกําหนดที่ตั้งและทําเล สภาพปจจุบันพบวา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตัง้ อยู 3 วิทยาเขตเชียงใหม และ 1 วิทยาลัยแมฮอ งสอน ไดแก วิทยาเขตเวียงบัว วิทยาเขตแมสา วิทยาเขตแมรมิ
และวิทยาลัยแมฮองสอน สอดคลองกับ มานิต บุญประเสริฐ และคณะ (2546) ที่กลาววา รูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช
นวัตกรรมทางการบริหาร ไดแก การบริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การจัดการ
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ดานการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย สวนสหราชอาณาจักร มีวิทยาลัยชุมชน ในการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ไดรบั ความนิยมมาก ซึง่ ถือวาเปนการใหบริการการศึกษาตลอดชีวติ และไตหวันมีความแตกตาง
ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยชุมชน โดยมุง เนนใหการศึกษาสําหรับผูใ หญภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล
ทองถิ่นและไมสามารถใหประกาศนียบัตรหรือใหปริญญาได ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน ขาดแคลนครูและ
คุณวุฒิครูอาจารย และหลักสูตรยังไมไดมาตรฐาน สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาในประเทศไทยตอง
คํานึงถึงคุณภาพการศึกษา อาทิ คุณวุฒิครูอาจารยที่ตรงกับสาขาที่จบ ความชํานาญในสาขาที่ตนเองจบ
ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภากําหนด
และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (TQF-HEd) ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ของประเทศ บริบทการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาของประชาคมโลก การบริหารจัดการอุดมศึกษาของชาติ
ในอนาคตควรมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2546) ที่วาควร
พิจารณาจัดแบงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมแรก สถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ งุ เนนการวิจยั (Research University) กลุม ทีส่ อง สถาบันอุดมศึกษาทีม่ งุ เนนการเรียนการสอน (Teaching
University) และกลุม สุดทาย วิทยาลัยชุมชน (Community College) การบริหารจัดการและดําเนินการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในอนาคตตองเปดโอกาสใหเอกชนและชุมชนทองถิ่นเขามามีบทบาทใหมากที่สุด ไมควร
มุงเนนการผลิตหรือบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดวยการประสาทปริญญาเพียงอยางเดียว แต
ควรเนนการเรียนการสอนแบบไมประสาทปริญญาดวย การบริหารจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาควรเนน
การใชทรัพยากรอยางประหยัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรเนนมาตรการใชทรัพยากรรวมกัน (Pooled
Resources) การบริหารจัดการอุดมศึกษาในอนาคตควรเนนความเปนศูนยกลางในภูมิภาคและความเปน
สากล (Internationalization) กรณีทตี่ อ งมีการหลอมรวมหรือยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเขาดวยกัน
แลวจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงใหม ตองคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่มีอยูเดิมหากจะมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น บุคลากรเดิมตองมีตําแหนงหรือสถานภาพที่ไมตํ่าไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
ความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความสอดคลอง
กับสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ (2550) ที่พบวา ดานการเรียนการสอน จะมีจํานวนหลักสูตรที่เปนนานาชาติ
และบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรที่มุงเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนการจัดการเรียนการสอน
เปนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ รองรับกับสังคมฐานความรู ดานการวิจยั จะมีรปู แบบการวิจยั สถาบันเชิงรุก
ซึง่ เปนรากฐานทีจ่ ะเกือ้ หนุนภารกิจดานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยใหเจริญรุดหนา สวนการวิจยั ในระดับคณาจารย
นิ สิ ต คณะ สํ า นั ก ศู น ย แ ละหน ว ยงานจะดํ า เนิ น การภายใต ร ะบบบริ ห ารการวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ดานการบริหารวิชาการจะมีการกําหนดทิศทางและการวางแผนการใหบริการวิชาการแกสงั คมอยางเปนระบบ
และมีการบูรณา การกันทัง้ ในระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย และไดชอื่ วาเปนสถาบันทรัพยสนิ ทางปญญา
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีนโยบายและแผนงานเชิงรุก มีการประยุกตภูมิปญญาไทยใหมี
การบูรณาการตามความเหมาะสม มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
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ศิลปวัฒนธรรมใหเปนทรัพยสนิ ทางปญญาเกิดมูลคาเชิงพาณิชยได และดานโครงสรางองคการ จะมีโครงสราง
องคการภายใตรูปแบบการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบการบริหารภายในที่มีความเปนเลิศ
ทีเ่ อือ้ ตอการใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการเรียนรู จากผลการวิจยั คนพบวา ภาพอนาคต
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) นอกจากภารกิจ 5 ดาน ไดแก
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
 ญาทองถิน่ ทีม่ คี วามโดดเดน
ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหมแลวยังมีการบูรณาการองคความรู ภูมปิ ญ
เป น เอกลั ก ษณ ม าจั ด กระบวนการเรี ย นรู  ส อดแทรกอยู  ใ นเนื้ อ หาวิ ช าชี พ ครู เพื่ อ ให ผู  เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะ
กระบวนการเรียนรู และการสรางสรรคความรูจ นเกิดการบูรณาการหลากหลาย เนนทักษะการปฏิบตั กิ ารสอน
อยางเปนมืออาชีพ มีการพัฒนาผลการเรียนรูข อง นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา 6 ดาน
ซึ่งไดแก 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ผลการ
เรียนรูดานการจัดการเรียนรู ซึ่งการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานนั้น จําเปน
ตองอาศัยผูเกี่ยวของทุกฝายที่ชวยผลักดันทําใหเกิดมรรคผล ทั้งฝายผูผลิต ผูใช ผูบริหารและคณาจารย
มหาวิทยาลัย ปราชญชาวบาน ประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นหรือใกลเคียงมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได
สวนเสียรวมกันแกปญหา และกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือยุทธศาสตรรวมกันกับคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง รวมทั้งเพื่อยกระดับ
คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ภายใตบริบทที่สอดคลองกับสังคมไทยตอไป

สรุป
ความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบนั ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีววิ ฒ
ั นาการ
จากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณ ฑลพายัพ วิทยาลัยครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม
ตามลําดับจนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในปจจุบันโดยมีภารกิจ 5 ดานที่สนับสนุน หนุนเสริม
การพัฒนาเชิงรุกสูความเปนเลิศ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการแกสังคม และดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม สวนวิเคราะห
บริบทขององคประกอบตาง ๆ เพือ่ จัดทํารางภาพอนาคตนัน้ สะทอนใหเห็นวา การมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาที่เขมแข็ง การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมโดยใชชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพในระดับหลักสูตร การมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ตรงสาขาครบและมีตําแหนงทางวิชาการที่สูง
ขึ้น ตลอดจนการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีศักยภาพสูงในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย
บนพื้นฐานการวิจัยเปนฐานจะสามารถทําให คณะครุศาสตรมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา สามารถสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอนในระดับทองถิ่นและประเทศชาติได ซึ่งมี
แนวโนมความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตรในการพัฒนาทองถิน่ อยางแทจริง และการยืนยัน
ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัด
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เวทีประชาคม เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดยืนยันวา การผลิตและพัฒนาครูนั้น จะทําใหสรางครูที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล เปนคนดี คนเกง มีความสุข และรูเ ทาทันตอการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 และการศึกษา
4.0 สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยที่วามั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพื่อนํา
ไปสูการขับเคลื่อนที่เปนเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในทางปฏิบัติ
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