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แผนวิจัยคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เสนอเพือ่ พิจารณาคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่
เสนอเพื่อพิจารณาคณะกรรมการประจาคณะ ในวันที่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ตั้ง อยู่ เลขที่ 180 หมู่ ที่ 7 ถนนโชตนา
(เชียงใหม่-ฝาง) ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180 โทรศัพท์ 053885510 โทรสาร 053-885514 email : edu@cmru.ac.th
website: http://www.edu.cmru.ac.th เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มีวิวัฒนาการมาตามลาดับดังนี้
- พ.ศ. 2467 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ
- พ.ศ. 2470 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่
- พ.ศ. 2503 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่
- พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 ทาให้มีวิทยาลัยสามารถ
เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามภารกิจทั้งหมดก็คือการผลิต และ
พัฒนาครู
- พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ทาให้มีการแยกสาขา
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกเป็ น 3 สาขา คื อ สาขาการศึ ก ษา ศิ ล ปศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง คณะ
ครุศาสตร์จึงได้รับการประกาศจัดตั้ง ขึ้น เพื่อทาหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาครูตามภารกิจเดิมที่เ คย
ปฏิบัติมา ชื่อในขณะนั้นเรียกว่า “คณะวิชาครุศาสตร์”
- พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู
เป็น “สถาบันราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
- พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ได้รับการ
ประกาศภารกิจที่ชัดเจนพร้อมกับปรับชื่อใหม่เป็น “คณะครุศาสตร์”
- พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงโปรดเกล้ า ฯ ลงพระราชปรมาภิ ไ ทย
พระราชทานนามเปลี่ยนสถานะสถาบันราชภัฏ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ.2547
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2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
“ครูเป็นพลังสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี”
วิสัยทัศน์
“คณะครุศาสตร์เป็นคณะชั้นนาระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ”
เอกลักษณ์
“คณะครุศาสตร์สร้างครูเก่ง ครูดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา”
อัตลักษณ์
“เป็นครูดี มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”
ค่านิยมหลัก
ร่วมมือทางาน เชี่ยวชาญเรื่องครู รอบรู้การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาสร้างสรรค์”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ ให้มีศักยภาพในการเป็น คณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สามารถ
ทั้งในการผลิตบัณฑิต การบริการชุมชนและสังคม อย่างสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการทาง
การศึกษา
3. สนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของท้องถิ่น ที่จะนาไปใช้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์
4. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งประเพณี และการสืบสานวัฒนธรรมไทย
และท้องถิ่นที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและการแสดงออก รวมทั้งการสนองการดาเนินชีวิตในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดาริเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
5. สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาล การกระจาย
อานาจหน้าที่ วางระบบการบริหารโดยยึดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา
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เป้าประสงค์
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์โมเดลฝึกประสบการณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2. พัฒนาหลักสูตรและคณาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาคณาจารย์สู่รูปแบบคณาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีศักยภาพ
4. สร้างและพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
5. ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครูอาจารย์
6. สนับสนุนการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาลในทุกระดับการบริหารของคณะครุศาสตร์
7. วางระบบการเตรียมการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์สู่พื้นที่ศูนย์แม่ริม
ยุทธศาสตร์ของคณะ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี คุ ณ ภาพและ
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อการเป็นพลเมือง
ไทย และพลโลกที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้มี
ศักยภาพการเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สามารถทั้งในการผลิตบัณฑิต การบริการชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมจิตอาสาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ในการสื บสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและท้องถิ่น โครงการพระราชดาริ ที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและได้แสดงออก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคณะ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหาร ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
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สร้างการแบ่งหน่วยราชการภายในคณะ (Organization Chart)
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสานักงานคณบดี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

งานวิจัยและบริการ

ภาควิชาจิตวิทยา

งานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาควิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ
ภาควิชาการเทคนิคการศึกษา

สถานวิจัย
สถานบริการวิชาการ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT
การดาเนินงานด้านการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จุดแข็ง (Strength) ด้านวิจัย
1. คณะครุศาสตร์มีความหลากหลายของสาขาวิชาทาให้สามารถทาการวิจัยเชิงบูรณาการได้
2. คณะครุศาสตร์มีสถานวิจัยที่ทาหน้าที่ในการบริหารงานวิจัยและให้คาปรึกษาด้านการทาวิจัยที่
มีคุณภาพ
3. คณะครุศาสตร์มีระบบกลไกในการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเขียนและเผยแพร่
บทความวิจัยและบทความวิชาการได้
จุดอ่อน (Weakness) ด้านวิจัย
นักวิจัยบางส่วนยังไม่มีลุ่มลึกในการวิจัยอย่างเพียงพอ
โอกาส (Opportunities) ด้านวิจัย
1. นโยบายภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญต่อการทาวิจัยและสนับสนุนงบประมาณ
2. คณะครุศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการสร้างโจทย์วิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
3. มีแหล่งตีพิมพ์บทความเผยแพร่ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ
ภัยคุกคาม (Threats) ด้านวิจัย
1. ทุนวิจัยส่วนใหญ่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. การจัดสรรทุนจากหน่วยงานภายนอกขึ้นอยู่กับกรรมการพิจารณาทุนเป็นหลัก
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ส่วนที่ 3
TOWS Matrix
1. กลยุทธ์เชิงรุกด้านการวิจัย (จุดแข็ง-โอกาส)
1. กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ
เนื่องจากนโยบายภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญต่อการทาวิจัยและสนับสนุน
งบประมาณ ประกอบกับการที่คณะครุศาสตร์มีความหลากหลายของสาขาวิชาทาให้มีผลกระทบต่อ
การวิจัยบูรณาการ ดังนั้นจึงควรมีการทาความร่วมมือระหว่างอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา และ
ข้ามคณะ เพื่อจัดทาโครงการวิจัยบูรณาการ โดยพัฒนาพื้นที่วิจัยที่อยู่ในเขตบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
2.กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยในด้านต่าง ๆ
สถานวิจัยส่งเสริมเสริมด้านการค้นหาประชาสัมพันธ์แหล่งทุน วิธีการเขียนบทความวิจัย
เผยแพร่ในวารสาร
2. กลยุทธ์กาจัดจุดอ่อน (จุดอ่อน-โอกาส)
1.กลยุทธ์กระตุ้นการเขียนบทความ
การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ แหล่งตีพิมพ์
วารสารต่าง ๆ
2. กลยุทธ์ให้คาปรึกษาด้านการวิจัยโดยสถานวิจัย
3. กลยุทธ์การให้รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นของคณะครุศาสตร์
3. กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส (จุดแข็ง-ภาวะคุกคาม)
1.กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ
มีการทาความร่วมมือระหว่างอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา และข้ามคณะ เพื่อจัดทา
โครงการวิจัยบูรณาการที่นาโดยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร โดยพัฒนาพื้นที่วิจัยที่อยู่ในเขตบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามความต้องการของชุมชน
4. กลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกัน (จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม)
1.กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัย การทาวิจัย และการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อเผยแพร่
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ส่วนที่ 4
แผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการสนับสนุน
งานวิจัยของสถานวิจัยคณะครุศาสตร์
อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ คณาจารย์คณะครุศาสตร์
เรื่องกรอบและทิศทางการวิจัยของคณะ
ครุศาสตร์ และการเขียนโครงร่างการ
วิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์
เชิงพื้นที่เพื่อพัฒนางานวิจัยและการ
บริการวิชาการสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการ
พัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมายและ
จานวน
คณะกรรมการ
สถานวิจัย
จานวน 16 คน

แผนการดาเนินงาน

คณาจารย์และ
บุคลากร
คณะครุศาสตร์
จานวน 35 คน

มีนาคม 2563

คณาจารย์
คณะครุศาสตร์
และผู้สนใจเข้าร่วม
จานวน 35 คน

พฤษภาคม 2563

ทุกเดือน
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ส่วนที่ 5
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามแผนด้านวิจัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- คณะกรรมการสถานวิจัย คณะครุศาสตร์จานวน 16 คน เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ
ประชุมการดาเนินงาน 5 ครั้ง
สถานวิจัยที่เข้าร่วมประชุมและ
จานวนครั้งของการประชุม
- คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรคณะครุ ศ าสตร์ จ านวน 35 คน เข้ า ร่ ว ม ร้อยละ 80 ของคณาจารย์
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบและทิศทางการวิจัยของคณะ คณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมมี
ครุ ศ าสตร์ และการเขี ย นโครงร่ า งการวิ จั ย ตามข้ อ เสนอแนะของ ความพึงพอใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้สนใจ จานวน 35 คน เข้าร่วมการ ร้อยละ 80 ของคณาจารย์
วิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่เพื่อพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ที่เ ข้ าร่ วมประชุ ม มี
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1. คณะกรรมการสถานวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมการดาเนินงานการ ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการวิจัยของสถานวิจัยคณะครุศาสตร์อย่างเป็นระบบและมี สถานวิจัยที่เข้าร่วมประชุมได้เข้า
ความต่อเนื่อง
ประชุม
2. คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคณาจารย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามที่หลักสูตรกาหนด
คณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมมี
ความพึงพอใจ
3. คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ ร้อยละ 80 ของคณาจารย์
เพื่อพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน คณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมมี
การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
กิจกรรม/โครงการดาเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลา
กรกฎาคม 2563
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
100,000 บาท
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ส่วนที่ 6
ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิ จ กรรมที่ ประชุ ม การด าเนิน งานการ
ขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย ของสถานวิ จั ย คณะ
ครุ ศ าสตร์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ค วาม
ต่อเนื่อง
กิ จ กรรมที่ 2 การประชุ ม สั ม มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร คณาจารย์ ค ณะครุ ศ าสตร์
เรื่องกรอบและทิศทางการวิจัยของคณะ
ครุศาสตร์ และการเขียนโครงร่างการวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์
เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย และการ
บริการวิชาการสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการเรี ย นการสอนและการพั ฒ นา
ท้องถิ่น

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
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ภาคผนวก

