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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุงหมายเพือ่ 1) ศกึษาความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2) ศึกษาวิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ  เพ่ือจัดทํารางภาพอนาคต

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 3) ศกึษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม และ 4) ยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม ดําเนินการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

บุคคลเปาหมาย ประกอบดวย กลุ มผู ใช บัณฑิต กลุ มผู บริหารมหาวิทยาลัย กลุ มผู ผลิตบัณฑิต                                

กลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกลุมผูแทนประชาชน   
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 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1.  ดานการจัดการเรียนการสอนจะตองมีการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการใชสื่อดิจิทัล                

ที่ทันสมัยและเหมาะสม อันประกอบดวยสื่อที่ประดิษฐขึ้นเองและส่ือที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีระบบการเรียนการสอนออนไลน มีแอพพลิเคช่ันรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม มีตํารา หนังสือ    

และเอกสารประกอบการสอนที่สนองตอบกับผูเรียนจํานวนมาก มีการเพิ่มหลักสูตรใหม ๆ ที่สนองตอ           

ความตองการของทองถ่ิน 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         

ที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy)  เปนศูนยความเปนเลิศดานการผลิต-พัฒนาครู             

และบุคลากรทางการศึกษา ศูนยฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของผูนําองคกร ศูนยความเปนเลิศ    

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ศูนยความเปนเลิศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ  

ผูสูงอายุ และศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร      

  4.  ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม จะตองรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ

และเอกชนท้ังในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ  เพื่อสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหเปน        

ที่รูจักในเวทีระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น 

  5.  ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม จะตองมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไก   

ตรวจสอบได กระบวนการเขาสูอาํนาจการตรวจสอบ  ความโปรงใส การกระจายอํานาจ ทกุคนมีสวนรวมอยางแทจรงิ   

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
 โลกในศตวรรษท่ี 21 มีนักวิชาการกลาวถึงการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางจากศตวรรษกอน หรือรอยป 

โลกมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมที่เห็นไดคอนขางชัดเจน เศรษฐกิจของโลกใน    

ศตวรรษที่ 21 ไดเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมยุคแรก ๆ ไปเปนทุนนิยมอุตสาหกรรมขามชาติ

ทีม่กีารพัฒนาทางดานเทคโนโลยแีละการบรหิารจัดการในระดบัทีส่งูกวายคุกอนอยางมาก เนนการผลติสินคา

และบรกิารแบบอตัโนมตัทิีใ่ชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีมยัใหมเพิม่ขึน้ ตองการใชแรงงานและการจดัองคกร

ทีม่คีวามรูและการคดิคนใหม คนทาํงานมคีวามรูทกัษะแบบใหมทีป่รับตวั เรยีนรูงานแบบใหมไดอยางรวดเรว็ 

รวมทั้งตัดสินใจเพิ่มขึ้น การผลิตแบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีอยู แตกลายเปนเพียงสวนยอย

ของระบบเศรษฐกิจสมยัใหม และถอืวาเปนเทคโนโลยีระดบัตํา่ทีใ่หผลตอบแทนต่ํากวาระบบการผลิตแบบใหม

ที่ตั้งอยูบนฐานความรู ระบบเศรษฐกิจแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 (ที่บางคนเรียกวายุคหลังอุตสาหกรรม)         

เปนระบบที่มีการแขงขันและรวมมือกันอยางซับซอนข้ึน ตองการใชแรงงานที่มีความรู ทักษะแบบใหมและ   

ใชการบรหิารจดัการความรูในระดบัทีส่งูขึน้กวายคุกอนหนานีม้าก (วทิยากร เชียงกลู, 2559, 63-65) อยางไรกต็าม 

การศึกษาตองเปนระบบท่ีไมใหคนหลุดจากรากเหงาและเปนไปเพ่ือการสรางคนดี คนเกง ที่มีความผูกพัน    

กบับานเมอืง ทัง้นีก้ารศึกษาเปนเร่ืองใหญ เพราะเปนการปลกูฝงอนาคตของชาติในวนัขางหนา (วจิารณ พานชิ, 

2554, 36) คุณภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของครู (McKinsey, 2007 ; วรากรณ สามโกเศศ, 2553 ; 

ดิเรก พรสีมา, 2555) ครูเปนปจจัยสําคัญในระดับโรงเรียนที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนมากที่สุด                 

จากการทดสอบระดับนานาชาติ ประเทศท่ีมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูสงูจะมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ     

สูงกวา ในขณะเดียวกันประเทศท่ีมีประชากรมีการศึกษาดีมีคุณภาพจะมีความเปนประชาธิปไตย                      

และเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกวา (Hanushek & Rivkin, 2012) ทําอยางไรที่จะใหครูไดรับ          

การพัฒนาคณุภาพ มศีกัยภาพ เปน “ครูเพ่ือศษิย” อยางสมบูรณ มทีกัษะการเรียนรูและตองเรียนรูตลอดชีวติ  

เพราะเปนการเรียนรูเพื่อชีวิตของตนเอง และสําหรับการเปนครูเพื่อศิษยและเพื่อการดํารงชีวิตของตนเอง 

(วจิารณ พานชิ, 2557) มสีมรรถนะและความเชีย่วชาญในการทาํงานทีป่ระกอบดวยความรู ทกัษะ และทศันคติ

ที่ดีตอการทํางานท่ีเนนทักษะมากกวาความรู (กฤษณพงศ  กีรติกร, 2557) เปล่ียนวิธีการสอนท่ีเนน                   

“วิชาเปนตัวตั้ง” เปน “เนนชีวิตผูเรียนเปนตัวตั้ง” (ประเวศ วะสี, 2552) หรือมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ                   

(ราชกจิจานุเบกษา, 2542) อยางจริงจงั มกีารพัฒนาวชิาชพีเปนทีย่อมรับของสังคม (ไพฑรูย สนิลารตัน, 2557) 

 ครู เปนผูมีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเปนผูมีบทบาทใน       

การกําหนดคุณภาพของคนในสังคมและสรางคนใหมีคุณภาพเพ่ือสรางอนาคตของชาติ ทุกภาคสวน                

การพฒันาคณุภาพครหูรอืปฏิรปูครูเพือ่ใหมคีณุภาพจงึมคีวามสาํคญั ปจจบุนัวชิาชพีครไูดรบัคาตอบแทนสงู

ขึน้กวาเดมิ  เพือ่จงูใจใหคนด ีคนเกงเขามาเปนคร ูแตอยางไรกต็ามปญหาคณุภาพการศกึษาทีล่ดลงในปจจบุนั 
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สวนหนึ่งมาจากครูผูสอน  เพราะถาครูมีทั้งจิตวิญญาณและองคความรู สอนดวยหัวใจ ไมเนนสอนพิเศษ     

นอกเวลาเปนหลัก อยู กับผู เรียนอยางมีคุณภาพก็สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีคุณภาพผูเรียนได                   

องคประกอบหลักของครูตองมีความรับผิดชอบ รักเด็ก เขาใจเด็ก ดูแลเด็ก หากเด็กยอมรับในตัวครูไดก็จะ

เปนดานแรกที่เปลี่ยนแปลงเด็กไดอยางแทจริง ในปจจุบันมีเสียงสะทอนตรงกันของสังคมถึงปญหาคุณภาพ

ครใูนหลาย ๆ  ดาน ทีส่งผลโดยตรงตอคุณภาพของการศกึษาไทย กลาวคอื การพฒันาคณุภาพเดก็และเยาวชน

ตองพัฒนาที่ “ครู” กอน ถาครูดอยคุณภาพ ก็ไมสามารถสรางคุณภาพใหนักเรียนได กระบวนการผลิตครู       

ในปจจุบนัยงัขาดประสิทธภิาพ ทาํใหไมไดคนด ีคนเกง และมจีติวญิญาณในวิชาชพีครูมาเปนครู เดก็เรียนเกง

ในพืน้ทีไ่มเลอืกเรยีนคร ูไมเหน็คณุคาในวชิาชพีคร ูขณะเดยีวกนัมคีวามพยายามแกปญหาการขาดแคลนครู

และครูสอนไมครบช้ัน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและพ้ืนทีห่างไกลท่ีมคีวามสมัพนัธเกีย่วของกบันโยบาย

การโอนยายครูกลับภูมิลําเนา สงผลใหมีครูกระจุกตัวอยูแตในเมืองและสงผลตอเนื่องตอคุณภาพการศึกษา

ที่แตกตางกันของโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบทหรือพื้นที่หางไกลทุรกันดาร (สํานักงานเลขาธิการ     

สภาการศึกษา สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2558, 60-63)     

 สําหรับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนั้น ในอดีตมีฐานเปนสถาบันผลิตครูแหงแรก

ของภาคเหนือและเปนวิทยาลัยครูแหงแรกท่ีกอตั้งขึ้นในสวนภูมิภาค  สําหรับการจัดตั้งคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพ่ือเปนสถาบันการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดมาตรฐาน

ขององคกรวิชาชีพของคุรุสภาเปนแหลงของการศึกษาคนควาวิจัย เผยแพรขอมูลดานการศึกษา เพื่อพัฒนา

ทองถิ่น โดยมีพันธกิจ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี      

ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 2) พัฒนาอาจารยใหมีความรูและทักษะความสามารถ

ทางวิชาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย 3) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ครูและบุคลากรทาง              

การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ และ 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีความเคล่ือนไหว  

ตลอดเวลาใหมีคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาที่เปนผลผลิตทางการศึกษาเหลานี้สามารถนําความรูที่ไดรับจาก

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง     

ไดอยางเหมาะกับสภาพแวดลอมและศกัยภาพของตนเองไดอยางมปีระสิทธภิาพน้ัน ผูทีม่หีนาทีจ่ดัการศึกษา

จะตองศกึษาบรบิทแวดลอมและเตรียมการจัดการศึกษาในอนาคตใหเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ สามารถ

แขงขันดานคณุภาพการศกึษาบนเวทโีลกได  ซึง่จะสอดคลองกบัเปาหมายของกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 

ฉบบัที ่2 เม่ือสิน้สดุแผนในป พ.ศ. 2565 คอื การยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบคุลากร

ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู

และนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศในโลกาภวิตัน สนับสนุนการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ของทองถิน่ไทยโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และเครือขายอดุมศกึษาบนพ้ืนฐาน

ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  ซึ่งไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการ
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และองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) ประกอบดวย

สาระหลัก 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเราสงผลกระทบ

ตอมนษุยโลก และประเทศไทยจนถงึอดุมศกึษา สวนทีส่องเปนปจจัยภายในระบบอดุมศกึษา ภาพฉายปจจุบนั

และอนาคต (Scenario) สอดคลองกบังานวจิยัของ Linyuan (2014) ทีพ่บวาการรวมกนัพฒันาหลกัสตูรระดับ

ปริญญาตรีโดยใหสิทธิการใหความรู สําหรับทั่วโลกทุกสัญชาติ  มุงเนนการเตรียมความพรอมในการ                   

จดัการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการเขาสูโปรแกรมการเตรียมครู รวมกับองคการยูนเิซฟแคนาดา 

(UNICEF Canada) และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยปรินซ เอดเวิรด ไอแลนด แคนาดา (UPEI :            

University of Prince Edward Island Canada) ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้ บงบอกถึงโอกาสและ        

ความทาทายที่ไมซํ้ากันที่ครูตองเผชิญในการเรียนรูความรูสําหรับการเปนพลเมืองโลก

 จากเหตผุลดงักลาวขางตน ผูวจิยัจงึประสงคทีจ่ะศกึษาภาพอนาคตของคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพรวมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การจดัการศึกษาระดับอุดมศกึษาในสาขาการศึกษาท่ีเกีย่วกบัการจัดการการอุดมศึกษา แนวทางและทิศทาง

ในการจัดการอุดมศกึษาเพือ่พฒันาทองถิน่ ประวัตคิวามเปนมาของมหาวทิยาลยัราชภฏั การผลิตและพัฒนาครู 

และการวิจยัอนาคตกาลท่ีชดัเจนใหสอดคลองกับบริบทและความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ รวมท้ังเพ่ือเตรียม

ครมูอือาชีพตามความคาดหวังของชุมชน ทองถ่ิน สงัคม และประเทศชาติ สามารถผลิตบัณฑติทีม่คีวามพรอม

ทั้งดานความรู ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และทักษะทางสังคม ใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอนาคต

ไดอยางมคีวามสขุ สามารถพ่ึงตนเองได เปนกาํลงัสาํคญัและมีสวนชวยพฒันาประเทศ รวมทัง้ใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดนโยบายการวางแผนงานและการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานจัดการ

ศึกษาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับความเปน

ไปไดภายใตบริบทของยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา         

ทองถ่ินใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ทั้งในการแขงขันในสังคมไทยและสังคมโลก

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม   

 2.   เพือ่ศกึษาวเิคราะหบรบิทขององคประกอบตาง ๆ  เพ่ือจัดทาํรางภาพอนาคตของคณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 3.   เพื่อศึกษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  4. เพ่ือยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา            

(พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม  
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วิธีการวิจัย
 วิธีการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยอนาคต โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi           

Technique) ประกอบดวยวิธกีารสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) การประชมุกลุมยอย (Focus Group 

Discussion)  แบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการจัดเวทีประชาคม (Civil       

Society Forum or People Forum) 

  1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย

  1.1  ศกึษาความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบนัของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม 

โดยดาํเนนิการวิจยั 2 วธิ ีแบบคูขนานกัน ไดแก วเิคราะหสาระจากเอกสาร และการสมัภาษณเชิงลึก 

   1.2  ศกึษาวิเคราะหบรบิทขององคประกอบตาง ๆ  เพือ่จัดทํารางภาพอนาคตของคณะครศุาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินการวิจัย 2 วิธี แบบคูขนานกัน ไดแก วิเคราะห สังเคราะหบทสัมภาษณ และ     

การประชมุกลุมยอยของผูเชีย่วชาญ 5 กลุม ไดแก กลุมผูใชบณัฑติ กลุมผูบริหารมหาวทิยาลยั กลุมผูผลติบัณฑติ 

กลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกลุมผูแทนประชาชน จํานวน 25 คน

  1.3  ศึกษาความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ดําเนินการสงแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย เพ่ือหาคําตอบที่เปนฉันทามติดวยเทคนิคเดลฟาย โดย             

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน 

  1.4  ยืนยันภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา      

(พ.ศ. 2569) โดยดําเนินการจัดเวทีประชาคม จาํนวน 100 คน 

 2. ประชากรและกลุมเปาหมาย   

   2.1 ประชากร ไดแก ผูมสีวนเกีย่วของกบัการบรหิาร การจัดการศกึษา และผูมสีวนไดสวนเสีย

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   

   2.1   กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา และ       

ผูมสีวนไดสวนเสยีของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม ผูวจิยัไดกาํหนดกลุมเปาหมายออกเปน 

5 กลุม  จํานวน 25 คน ดังนี้ 

   กลุมที ่1 เปนกลุมผูใชบณัฑติ จาํนวน 7 คน ไดแก ผูอาํนวยการโรงเรียน จาํนวน 7 โรงเรยีน 

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 

และรองผูอาํนวยการ จาํนวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลอืก

คือ เปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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    กลุมที ่4 เปนกลุมผูทรงคุณวุฒภิายนอก จาํนวน 3 คน ไดแก อดตีเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ  

อดีตผู อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน                   

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ

การกําหนดภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

   กลุมที่ 5 เปนกลุมผูแทนประชาชน จํานวน 5 คน ไดแก ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย          

ทีอ่าศยัอยูในจงัหวัดเชยีงใหม และการจัดเวทปีระชาคม จาํนวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนศิษยเกาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม      

ที่มีสวนเกี่ยวของกับภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  3.1 แบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ซึ่งกําหนดประเด็นการสัมภาษณครอบคลุมทุกดานทั้ง          

สภาพการดําเนินการจัดการศึกษาในอดีตและปจจุบันของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม      

แนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีของครุสุภา รวมถงึความสาํเรจ็  ความลมเหลว ปจจัยสนบัสนนุและ

ปจจัยขดัขวางทีส่งผลตอการพฒันาคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม รวมทัง้วเิคราะห สงัเคราะห

การศึกษาในดานการเรียนการสอน ดานการวิจยั ดานทํานบุาํรงุศลิปวัฒนธรรม ดานการบริการวิชาการแกสงัคม 

และการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  3.2 การประชุมกลุมยอย โดยการพิจารณา วเิคราะห วพิากษ วจิารณ อภปิรายและใหขอเสนอ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอมิติและตัวชี้วัดในอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  3.3 แบบวิเคราะหสาระจากเอกสาร ประวัติความเปนมาของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชียงใหม เอกสารแผนพฒันามหาวทิยาลยั  รายงานประจาํป  รายงานการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

การประชาสัมพันธ พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอบงัคับครุสุภาวาดวยมาตรฐานวิชาชพี 

พ.ศ. 2556 และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารท่ีตีพิมพ     

เผยแพรอื่น ๆ  เว็บไซตที่เกี่ยวของและสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ

  3.4 แบบสอบถามตามเทคนคิเดลฟาย เพ่ือสรางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) ที่เปนฉันทามติของผูเชี่ยวชาญท้ัง 25 คน โดยอาศัยขอมูล                 

ที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 และขั้นตอนท่ี 2 สําหรับการสรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน เปนผูตอบ

ตามเทคนิคเดลฟาย 

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม

  1.1  ความเปนมา สภาพอดีต  คณะครุศาสตรเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ตั้งอยูบนเลขท่ี 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                        
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มคีวามเปนมาพรอมกับการกอตัง้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกลาวคือ กอนจะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมเชนในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการมาตามลําดับตั้งแต พ.ศ. 2467 กอตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู

ประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ ตอมา พ.ศ. 2470 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร

จงัหวดัเชียงใหม และใน พ.ศ. 2490 เปลีย่นชือ่เปนโรงเรียนฝกหดัครูเชียงใหม โดยใน พ.ศ. 2503 ยกฐานะเปน

วิทยาลัยครูเชียงใหม จนกระทั่งใน พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 1 ทําให

สามารถเปดสอนระดับปริญญาตรีไดในสาขาวิชาตาง ๆ โดยมีภารกิจคือ การผลิตและพัฒนาครู ตอมาใน  

พ.ศ. 2528 ไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญตัวิทิยาลัยครู  ฉบบัที ่2 ทาํใหมกีารแยกสาขาการผลิตบณัฑติออก

เปน 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรจึงไดรับการประกาศจัดตั้งข้ึน 

เพือ่ทาํหนาทีผ่ลติครูและพัฒนาครูตามภารกิจเดิมทีเ่คยปฏิบตัมิา ชือ่ในขณะน้ันเรียกวา “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  จนกระท่ังใน พ.ศ. 2538  คณะวิชาครุศาสตรไดรับการประกาศภารกิจที่ชัดเจนพรอม

กับปรับช่ือใหมเปน “คณะครุศาสตร” และ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      

ทรงโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภไิธย พระราชทานนามเปลีย่นสถานะสถาบนัราชภฏัเปน “มหาวทิยาลยัราชภฏั” 

ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

  1.2 สภาพปจจุบัน  

    1)  ดานการเรยีนการสอน คณะครศุาสตรใหสทิธแิละโอกาสทางการศกึษาแกผูดอยโอกาส

ผูพกิารและผูมคีวามสามารถพเิศษ เปนสถาบนัการศกึษาทีม่ปีระสบการณในการผลติและพฒันาคร ูบคุลากร

ทางการศึกษา ตั้งอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ที่สามารถประสานกับหนวยงานอื่นไดสะดวก 

มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับสถาบัน/องคกร ทั้งในและตางประเทศ มีหลักสูตร     

เปดสอนทีห่ลากหลายสอดคลองกบัความตองการของทองถิน่ มหีลักสูตรทีเ่ปดสอนตรงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใหความสําคัญกับการเรียนการสอน     

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิคการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยการฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและ           

ฝกประสบการณจริงในโรงเรียน บุคลากร มีความรูความสามารถมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ การเรียน            

การสอนดานภาษา มอีาจารยเจาของภาษาประจําทุกหลักสตูร มงีบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

   2) ดานการวิจัย  คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย      

อยางเพยีงพอและตอเนือ่ง  มเีครอืขายความรวมมอืดานการวจิยักบัทองถิน่ มเีครอืขายและพืน้ทีว่จิยัจาํนวนมาก  

มีนักวิจัยที่มีความรูเฉพาะทางหลากหลายสาขา ทําใหสามารถทํางานวิจัยเชิงลึกได มีหนวยงานที่กําหนด      

ใหรับผิดชอบในการหาทุนสนับสนุนการทําวิจัยและติดตามการดําเนินงานวิจัย งานวิจัยที่ดําเนินการ                    

มีประโยชนและสามารถนําไปใชตอบสนองการแกไขปญหาและการพัฒนาทองถิ่นได
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  3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม  คณะครุศาสตรมีเครือขายในทองถ่ินมาก และ                    

ใหความสาํคญักบัภารกจิดานการบริการวิชาการ และมีเครือขายความรวมมอืดานการบริการวิชาการกบัทองถิน่ 

มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ   มีการจัดอบรมระยะส้ัน              

อยางสมํ่าเสมอ  มีกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่หลากหลายและตรงตามความตองการของทองถิ่นและ

เปดโอกาสทางดานการบรกิารวชิาการใหแกผูสนใจอยางกวางขวางทัง้นกัศกึษา ศษิยเกา คณาจารย บคุลากร 

และประชาชน

  4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะครุศาสตรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถใน            

การปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย มีแหลงงบประมาณหลายทาง 

(แผนดิน รายได และการบริหารวิชาการ) มีวัสดุ อุปกรณที่ทันสมัยในการใหบริการและปฏิบัติงาน                           

มีการกระจายอํานาจในการบริหาร มีการมอบอํานาจใหผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจไดในระดับตนและ          

มีการดําเนินกิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ

  5)   ดานการบริหารจดัการการศึกษาสมยัใหม  คณะครุศาสตรเปนหนวยงานท่ีมขีนาดเล็กและ

สามารถปรบัเปลีย่นหรอืบรหิารงานไดไมยากนกั ผูบรหิารมวีสิยัทศัน มคีวามเปนผูนาํและมกีารบรหิารจดัการ

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการที่คลองตัว

 2. วิเคราะหบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพื่อจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  จากการวิเคราะหบริบทขององคประกอบเพ่ือจัดทํารางภาพอนาคตของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา หลักการในการผลิตและพัฒนาครูนั้นอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาการศึกษา 

ไดแก พพิัฒนาการนิยม (Progressivism) และปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ซึ่งเปนการผนวกความคิด

ทัง้สองอยางไวดวยกนั โดยปรัชญาพิพฒันาการนิยมจะเนนการพฒันาเด็กไปสูจดุมุงหมายท่ีผูเรยีนและผูสอน

รวมกันกําหนดขึ้น สวนปรัชญาปฏิรูปนิยมนั้นจะเนนเรื่อง “แรงงาน” (Labor) วาเปนหัวใจของสังคมและ          

เชื่อวามนุษยจะตองชวยกันสรางระบบสังคมเสียใหมโดยถือวา “การทํางานคือชีวิต” ซึ่งการผสมผสานกัน

ระหวางความคิดสองปรัชญาทําใหปรัชญาปฏิรูปนิยมกอตัวขึ้นโดยเนนการพัฒนาการของบุคคลและ               

ของมวลชน เพื่อเขาใจตนเองวามีความตองการอะไร สังคมประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความสามารถและ      

จุดมุงหมายของสมาชิก ไมจําเปนตองเหมือนกันหมด  ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเนนการปฏิรูปสังคมและ

สรางสรรครูปแบบของสังคมขึ้นมาใหมในอนาคต ซึ่งการผลิตและพัฒนาครูมีจุดมุงหมายการศึกษาตอง         

เปนไปเพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคมโดยตรง และตองชวยแกปญหาของสังคมท่ีเปนอยู  มุงสรางระเบียบใหม         

ของสงัคมบนรากฐานของประชาธิปไตยโดยคํานงึถงึพืน้ฐานท่ีมอียูเดมิ  และใหเดก็เหน็ความสําคญัของสังคม

โดยสวนรวม ควบคูไปกับของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 

อนาคตประเทศไทยมีวิสัยทัศนเปนประเทศท่ีมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว                            

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง      

ตอการบรรลซุึง่ผลประโยชนแหงชาต ิในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวติ สรางรายไดระดบัสูง เปนประเทศพัฒนาแลว
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และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได              

ในระบบเศรษฐกิจ  

 การเตรียมการผลติและพัฒนาครใูนอนาคตจงึตองวางรากฐานการสรางคนเพือ่เตรียมครูใหสอดรับ

กบัการพฒันาของประเทศ แมวาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  รวมท้ังการปรับโครงสราง

ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏริปูประเทศ จาํเปนตองอาศยัการขบัเคลือ่น 10 ยทุธศาสตร  

มียุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับดานการศึกษา ไดแก  ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทนุมนษุย ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความเปนธรรม  ลดความเหล่ือมลํา้ในสงัคม และยทุธศาสตรที ่3 การสราง

ความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื ซึง่การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในอนาคต 4 ดาน ไดแก 1) 

ดานเศรษฐกิจมกีารขยายตัวชา ความผนัผวนสูง เชือ่มโยงทางการคา การลงทุน การเงนิและการแขงขันเพ่ิมขึน้ 

การเปดเสรีอาเซียน/บทบาทของประเทศมหาอํานาจตอภมูภิาค ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด

2) ดานสังคม การเขาสูสังคมสูงวัย ทั้งในประเทศและระดับโลก การขาดแคลนแรงงานทักษะฝมือสูง/การ     

วางงานและแรงงานทักษะฝมือต่ํา ความเหล่ือมล้ํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน การเล่ือนไหลทางวัฒนธรรม 3)                        

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบตัธิรรมชาติรนุแรงมากข้ึน 

ขอตกลงระหวางประเทศมีความเขมขนมากขึ้น แรงกดดันจากการพัฒนาเศรษฐกิจตอทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิง่แวดลอมยงัมแีนวโนมเพิม่ขึน้ และ 4) ดานความมัน่คง ความเสีย่งดานภมูริฐัศาสตร ปญหาความมัน่คง

กับประเทศเพ่ือนบาน ความแตกตางทางความคิด อุดมการณของคนในประเทศ อาชญากรรมไซเบอรและ

สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล  ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวงวัยที่สามารถ

บรหิารจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวติไดอยางดี  โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนา

ทุนมนุษยจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพบริการ

สาธารณสุขใหทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนดี   

มีวินัย มีคานิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดี     

ทางสังคม คนไทยในทุกชวงวัยเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดี        

ตอสังคมสวนรวม   ปญหาในดานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัย    

ยังมีพัฒนาการที่ลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมีความรูและขาดเวลาในการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม และ     

เด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยูในระดับตํ่า ประกอบกับการขาด        

การฝกทักษะแปลงความรูสูทักษะท่ีเพียงพอ จึงสงผลใหวัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ํา คุณภาพคนยังมี

ปญหาในทุกชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย 

ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา แรงงานมีปญหาท้ังในเร่ืองความรู ทักษะ และทัศนคติ           

ที่ไมตรงกับความตองการของตลาดงาน และผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพโดยท่ีจํานวนไมนอยตองพ่ึงพิงผูอื่น      

ในการดําเนินชีวิต   การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม            

ในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการ
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ในตลาดแรงงานและทกัษะทีจ่าํเปนตอการดํารงชีวติในศตวรรษที ่ 21 ของคนในแตละชวงวยัตามความเหมาะสม 

เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรครวมทั้งการให     

ความสําคัญกับการพัฒนาใหมีความพรอมในการตอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน มีทักษะการทํางานและ   

การใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน วัยแรงงานเนนการสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ                

ทีส่อดคลองกบัตลาดแรงงานท้ังทกัษะข้ันพ้ืนฐาน ทกัษะเฉพาะในวิชาชพี ทกัษะการเปนผูประกอบการรายใหม  

ทกัษะการประกอบอาชพีอิสระ  วยัสงูอายเุนนพฒันาทกัษะทีเ่อ้ือตอการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมกบัวยัและ

ประสบการณ การเตรียมความพรอมกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกลุ มวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู โดยเนน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียน

การสอนและการพฒันาคณุภาพครทูัง้ระบบ รวมทัง้การยกระดบัคณุภาพการศกึษาสูความเปนเลศิในสาขาวชิา

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนที่มีทักษะ      

ใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน  นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ตลอดชวีติทัง้สือ่การเรยีนรูและแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย การสรางเสรมิใหคนมีสขุภาพด ี เนนการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ โดยใหความสําคัญ           

กบัการพัฒนาความรูในการดูแลสขุภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกําลงักายและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับ

แตละชวงวัย การใชมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและสงเสริมอาหารและผลิตภัณฑ                  

ที่สงผลเสียตอสุขภาพ การสรางกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ         

ที่จะนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 

 การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใชหลกัการ 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 การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรยีนใน 2 ดาน คือ 1) สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ

ที่ถูกตอง และ 2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง สามารถสรางบุคลิกและ

อุปนิสัยที่ดีงาม (Character of Education)  ซึ่งองคประกอบท่ีไดกลาวมาน้ีจะเปนแนวทางในการกําหนด   

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 อันประกอบดวยสื่อที่ประดิษฐขึ้นเองและส่ือที่ถูกพัฒนาจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มรีะบบการเรยีนการสอนออนไลน  มชีดุโปรแกรมรายวชิาทีพ่ฒันาขึน้มาใหม มตีาํรา หนงัสือ และ

เอกสารประกอบการสอนทีส่นองตอบกบัผูเรยีนจาํนวนมาก มกีารเพ่ิมหลกัสูตรใหม ๆ  ทีส่นองตอความตองการ

ของทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 

  3.2 ดานการวจิยั จะตองมกีารวิจยัเปนฐานสอดคลองกับระดับหลกัสูตร การวิจยัระดับสถาบัน 

การวิจัยระดับประเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการ  

นํางานวิจัยมาใชในการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย อาทิ เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ 

หรอืผลงานอ่ืน ๆ  ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจยั เพือ่แกไขปญหาและการพัฒนาทองถ่ิน

อยางยัง่ยนื มุงสรางองคความรูใหม และแสวงหาแนวทางในการสรางเครือขายการวิจยัในระดบัชุมชน ทองถ่ิน 

ประเทศ และนานาชาต ิสอดรบักบัยทุธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาต ินโยบายของรฐับาล แผนการศึกษาแหงชาต ิ นโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร กรอบการวจิยั

ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  3.3 ดานการบริการวิชาการ จะตองมกีารพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 

และนวัตกรรมเพื่อเขาสู โมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 โดยผลักดันประเทศไทยสูผู นํา                    

ดานเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เปนศูนยความเปนเลิศดานการผลิต-

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนยฝ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของผู นําองคกร                           

ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ศูนยความเปนเลิศการศึกษา     

และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 

  3.4   ดานการทาํนบุาํรงุศิลปวฒันธรรม จะตองรวมมอืกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรภาครัฐ

และเอกชนท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่รูจัก      

ในเวทีระดับชาติและเวทีโลกมากขึ้น 

  3.5 ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไก       

ตรวจสอบได กระบวนการเขาสูอาํนาจ การตรวจสอบความโปรงใส การกระจายอาํนาจ ทกุฝายตองมสีวนรวม

อยางแทจริง   
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 4. การยืนยนัภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมในทศวรรษหนา 

(พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัดเวทีประชาคม  

  การจัดเวทีประชาคม จากบุคลากรของคณะครุศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม          

กลุมผูใชบณัฑติ กลุมผูบรหิารมหาวทิยาลยั กลุมผูผลติบณัฑติ กลุมผูทรงคณุวฒุภิายนอก กลุมผูแทนประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน พบวา ผูเขารวมเวทีประชาคมเห็นดวยและยืนยันถึงความเปนไปได       

ของภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พุทธศักราช 2569)             

ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานทํานุบํารุง                    

ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม 

การอภิปรายผลการวิจัย
 ความเปนมา สภาพอดีตและปจจุบันของสถาบันราชภัฏวาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติ           

ความเปนมายาวนานกวาศตวรรษจนถงึปจจบุนัโดยประสบผลสาํเรจ็ตามควร ในเสนทางสูมหาวทิยาลยัราชภฏั

มีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง สถานภาพและบทบาทหนาที่มาอยางตอเนื่อง ซึ่ง ถนอม อินทรกําเนิด 

(2544) กลาววา อุดมการณราชภัฏ เพ่ือการแกปญหาพัฒนาประเทศ โดยท่ีผานมาใชวิธีการแกปญหาโดย  

มุมมองตะวันตกเปนแบบอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีความเปน

มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเปนไท มีกระบวนการสรางและพัฒนาการเรียนรูรวมกับทองถิ่น สรางและ         

พฒันาบัณฑติ สรางสรรคและพัฒนาองคความรูแกทองถิน่ ชมุชนและสังคม สอดคลองกบั มนสั สวุรรณ และ

คณะ (2546) ที่กลาววาการจัดต้ังสถาบันการศึกษาจึงมิใชเรื่องที่ผูมีอํานาจตัดสินใจจะเลือกตั้ง ณ ที่ใดก็ได

โดยคดิวาเปนตาํแหนงกลาง (Central Location) ซึง่เหมาะสมแลว ทาํเลของสถาบนัการศกึษากม็คีวามสาํคญั

มากและตองไดรับการพิจารณาประกอบการตัดสินใจดวยเชนเดียวกัน หลาย ๆ กรณีในทางภูมิศาสตร    

ตาํแหนงกลางอาจไมใชตาํแหนงทีเ่หมาะสมท่ีสดุ เม่ือตัง้สถาบนัศึกษาแลว ทกุคนจะไดรบัโอกาสอยางเทาเทยีมกนั

หรอืเสมอภาคกนั แมจะมกีารตัง้สถาบนัอดุมศกึษาในภมูภิาคจะเลอืกตัง้ในจงัหวดัทีเ่ปนศนูยกลางของภมูภิาค

ดจูะมีความเสมอภาคในความใกล-ไกลของจังหวัดโดยรอบ แตในแงของทําเลอาจไมเหมาะสม จงัหวัดทีเ่ปน

ศนูยกลางของภูมภิาคอาจมีขอเสยีเปรยีบในดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพืน้ฐาน และ/หรอือาจมีอปุสรรค

ในแงของการใชพื้นที่ เปนตน ดวยสาเหตุนี้การเลือกที่ตั้งและทําเลของสถานศึกษาที่เหมาะสมตองพิจารณา

ปจจัยองคประกอบ (Component Factors)  เพ่ือใหเกดิความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษา  ความเปนไปได

ในการลงทุนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด   ปจจัยองคประกอบที่สําคัญตองนํามาวิเคราะห

รวมดวยในการกําหนดที่ตั้งและทําเล สภาพปจจุบันพบวา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม       

ตัง้อยู 3 วทิยาเขตเชียงใหม และ 1 วทิยาลยัแมฮองสอน ไดแก วทิยาเขตเวียงบัว วทิยาเขตแมสา วทิยาเขตแมรมิ 

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 ไดรบัความนิยมมาก ซึง่ถอืวาเปนการใหบริการการศึกษาตลอดชีวติ และไตหวนัมคีวามแตกตาง

ในการจดัการศกึษามหาวทิยาลยัชมุชน โดยมุงเนนใหการศกึษาสาํหรับผูใหญภายใตการกาํกบัดแูลของรฐับาล

ทองถิ่นและไมสามารถใหประกาศนียบัตรหรือใหปริญญาได ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน ขาดแคลนครูและ

คุณวุฒิครูอาจารย และหลักสูตรยังไมไดมาตรฐาน  สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาในประเทศไทยตอง

คํานึงถึงคุณภาพการศึกษา อาทิ คุณวุฒิครูอาจารยที่ตรงกับสาขาท่ีจบ ความชํานาญในสาขาท่ีตนเองจบ 

ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภากําหนด 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF-HEd) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ                      

การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดบริบทขององคประกอบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ      

ของประเทศ  บรบิทการเปลีย่นแปลงและการพฒันาของประชาคมโลก การบรหิารจดัการอดุมศกึษาของชาติ

ในอนาคตควรมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ (2546) ที่วาควร

พิจารณาจัดแบงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมแรก สถาบันอุดมศึกษา

ทีมุ่งเนนการวิจยั (Research  University) กลุมทีส่อง สถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่งเนนการเรยีนการสอน (Teaching 

University) และกลุมสดุทาย วทิยาลยัชมุชน (Community College) การบรหิารจัดการและดําเนนิการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาในอนาคตตองเปดโอกาสใหเอกชนและชุมชนทองถิ่นเขามามีบทบาทใหมากที่สุด ไมควร

มุงเนนการผลิตหรือบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดวยการประสาทปริญญาเพียงอยางเดียว แต    

ควรเนนการเรยีนการสอนแบบไมประสาทปรญิญาดวย การบรหิารจดัการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาควรเนน

การใชทรัพยากรอยางประหยัด โดยเฉพาะอยางย่ิง ควรเนนมาตรการใชทรัพยากรรวมกัน (Pooled                     

Resources) การบริหารจัดการอุดมศึกษาในอนาคตควรเนนความเปนศูนยกลางในภูมิภาคและความเปน

สากล (Internationalization) กรณทีีต่องมกีารหลอมรวมหรอืยบุรวมสถาบนัอุดมศกึษาหลายแหงเขาดวยกนั

แลวจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงใหม  ตองคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของบุคลากรท่ีมีอยูเดิมหากจะมี   

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น บุคลากรเดิมตองมีตําแหนงหรือสถานภาพที่ไมตํ่าไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

 ความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครศุาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม มคีวามสอดคลอง

กับสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ (2550) ที่พบวา ดานการเรียนการสอน จะมีจํานวนหลักสูตรที่เปนนานาชาติ           

และบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรที่มุงเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนการจัดการเรียนการสอน

เปนการจดัการเรียนการสอนเพ่ือรองรับกบัสงัคมฐานความรู  ดานการวจิยัจะมีรปูแบบการวิจยัสถาบันเชงิรกุ

ซึง่เปนรากฐานทีจ่ะเกือ้หนุนภารกจิดานอืน่ ๆ  ของมหาวทิยาลยัใหเจรญิรุดหนา สวนการวจิยัในระดบัคณาจารย 

นิสิต คณะ สํานัก ศูนยและหนวยงานจะดําเนินการภายใตระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ                        

ดานการบรหิารวชิาการจะมกีารกาํหนดทศิทางและการวางแผนการใหบรกิารวชิาการแกสงัคมอยางเปนระบบ

และมกีารบูรณา การกนัทัง้ในระดบัคณะวชิาและมหาวทิยาลยั  และไดชือ่วาเปนสถาบนัทรัพยสนิทางปญญา     

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีนโยบายและแผนงานเชิงรุก มีการประยุกตภูมิปญญาไทยใหมี                

การบูรณาการตามความเหมาะสม มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา          
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ศลิปวัฒนธรรมใหเปนทรพัยสนิทางปญญาเกิดมูลคาเชิงพาณิชยได และดานโครงสรางองคการ จะมีโครงสราง

องคการภายใตรูปแบบการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีระบบการบริหารภายในที่มีความเปนเลิศ            

ทีเ่อือ้ตอการใหมหาวิทยาลยัเปนมหาวิทยาลยันวตักรรมและการเรียนรู  จากผลการวิจยัคนพบวา ภาพอนาคต

ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) นอกจากภารกิจ 5 ดาน ไดแก 

ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ                  

ดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหมแลวยงัมีการบูรณาการองคความรู ภมูปิญญาทองถ่ินท่ีมคีวามโดดเดน

เปนเอกลักษณมาจัดกระบวนการเรียนรู สอดแทรกอยู ในเนื้อหาวิชาชีพครู เพ่ือใหผู เรียนเกิดทักษะ               

กระบวนการเรยีนรู และการสรางสรรคความรูจนเกดิการบรูณาการหลากหลาย เนนทกัษะการปฏบิตักิารสอน             

อยางเปนมอือาชพี มกีารพฒันาผลการเรยีนรูของ นกัศกึษา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา 6 ดาน 

ซึ่งไดแก 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ผลการ

เรียนรูดานการจัดการเรียนรู  ซึ่งการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานน้ัน จําเปน        

ตองอาศัยผูเกี่ยวของทุกฝายที่ชวยผลักดันทําใหเกิดมรรคผล ทั้งฝายผูผลิต ผูใช ผูบริหารและคณาจารย

มหาวิทยาลัย ปราชญชาวบาน ประชาชนที่อาศัยอยูในทองถ่ินหรือใกลเคียงมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได       

สวนเสียรวมกันแกปญหา และกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือยุทธศาสตรรวมกันกับคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง รวมท้ังเพ่ือยกระดับ

คุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 ภายใตบริบทที่สอดคลองกับสังคมไทยตอไป

สรุป
 ความเปนมา สภาพอดตีและปจจบุนัของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม มวีวิฒันาการ

จากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณ ฑลพายัพ วิทยาลัยครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

ตามลําดับจนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในปจจุบันโดยมีภารกิจ 5 ดานท่ีสนับสนุน หนุนเสริม         

การพัฒนาเชิงรุกสูความเปนเลิศ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการทํานุบํารุง              

ศลิปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการแกสังคม และดานการบริหารจัดการการศึกษาสมัยใหม  สวนวิเคราะห           

บรบิทขององคประกอบตาง ๆ   เพ่ือจดัทาํรางภาพอนาคตน้ัน สะทอนใหเหน็วา การมรีะบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาที่เขมแข็ง การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมโดยใชชุมชนแหงการเรียนรู  

ทางวิชาชีพในระดับหลักสูตร การมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ตรงสาขาครบและมีตําแหนงทางวิชาการที่สูง

ข้ึน ตลอดจนการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีศักยภาพสูงในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย     

บนพื้นฐานการวิจัยเปนฐานจะสามารถทําให คณะครุศาสตรมีความเช่ียวชาญในแตละสาขา สามารถสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหาการเรียนการสอนในระดับทองถิ่นและประเทศชาติได ซึ่งมี             

แนวโนมความเปนไปไดของภาพอนาคตของคณะครศุาสตรในการพฒันาทองถิน่อยางแทจริง และการยืนยนั

ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2569) โดยวิธีการจัด  
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เวทีประชาคม เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดยืนยันวา  การผลิตและพัฒนาครูนั้น จะทําใหสรางครูที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล เปนคนดี คนเกง มคีวามสุข และรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษา 

4.0 สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยท่ีวามั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือนํา       

ไปสูการขับเคลื่อนที่เปนเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในทางปฏิบัติ
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