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สวนที่ 1

บทนํา
1. ประวัติความเป�นมาโดยย่อ

คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เปลี่ ย นสถานภาพจากการเป น หมวดวิ ช า
วิชาการศึก ษาของวิทยาลัยครูลําปาง ซึ่ง กอตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และเริ่มเปดทํา
การจัดการเรียนการสอน เมื่อป พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
ในป พ.ศ. 2516 เริ่ม เปดสอนในระดับ หลัก สูต รประกาศนี ยบัต รวิช าการศึ ก ษาชั้นสู ง (ป.กศ.สูง )
จนกระทั่งมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” วิทยาลัยครูลําปาง จึงไดเปดสอน
ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2521 และหมวดวิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
คณะวิชาครุศาสตรในป พ.ศ. 2527 เมื่อมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูลําปาง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2527” มีการประสานการดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของสภา
การฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ทําใหคณะครุศาสตรเปนองคกรหนึ่งในกลุม วิทยาลัยครู
ภาคเหนื อ ตอนบน “สหวิ ท ยาลั ย ล า นนา” วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานนามวิทยาลัยครูใหมวา “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน
อาทิ มีก ารเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลัก สูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต และในปการศึกษา 2543
คณะครุศาสตรจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคนอกเวลา
วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหเปนมหาวิทยาลัย มีผลใหสถาบันราช
ภัฏลําปางเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” และคณะครุศาสตรไดปรับ เปลี่ยน
โครงสรางการบริห ารจัดการ และภาระงานของบุคลากรใหส อดคลองกับระเบียบปฏิบัติตามที่ไดมี
การประกาศใช“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”
ในปการศึกษา 2562 คณะครุศาสตรรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใน
ระดับ ปริญ ญาตรี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิช าการศึก ษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ สาขาวิช า
ภาษาไทย สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร และสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว หลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท
4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน นอกจากนี้คณะครุศาสตรยัง
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตรวมกับคณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามสาขาการศึกษา โดยสาขาวิชารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตรวมกับคณะ
วิท ยาศาสตร โดยประกอบดว ยสาขาวิช าในระดับ ปริญ ญาตรีจํา นวน 5 สาขาวิ ชา คือ สาขาวิช า
วิทยาศาสตร (ทั่วไป) สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาคณิตศาสตร และ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตรวมกับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน และ
สาขาที่รับผิดชอบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมไดแก สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พั นธกิจ
2.1 ปรัชญา

ครูเปนพลังพัฒนาชาติ ครุศาสตรเปนพลังพัฒนาครู
2.2 วิสัยทัศน์

คณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนองคกรแหงการเรี ยนรู และนวั ตกรรม
การศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาครูใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพสูทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน
2.3 พั นธกิจ

1) ผลิตและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณความเปนครูและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ
2) วิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม
อยางยั่งยืน
3) บริการวิชาการและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรางความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น
และความเปนไทย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5) บริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
3. อัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น
3.1 อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตรไดกําหนดอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิตจิตอาสา”
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3.2 จุดเน้น จุดเด่น

คณะครุ ศาสตร ไดดํ าเนินการตามแผนยุ ท ธศาสตรข องคณะครุ ศาสตร ที่ว างไว โดย
สนับสนุนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจที่สอดคลองกับอัตลักษณ ซึ่งสะทอนจุดเนนจุดเดนคือ การใหบริการ
วิชาการแกทองถิ่น ทั้งนี้ไดมีการใหบริการวิชาการที่มุงยกระดับการศึกษาและพัฒนาครู
4. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึ งประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1: “QT Model” (Qualified Teacher: QT)
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มุงบมเพาะนักศึกษาครู ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงคที่กําหนดไวใน “QT Model” จนเปนครูที่มคี ุณภาพ (Qualified Teacher) มีรายละเอียดดังนี้
1. ครู ผูมี จิ ตวิ ญ ญาณ หมายถึ ง ผู มีจิ ต สํ า นึ กตามกรอบคุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ แ สดงออกเป น
คุณลักษณะที่นาชื่นชม เปนที่ยอมรับในการปฏิบัติหนาที่ครู ประกอบดวยลักษณะ 5 ประการคือ
1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู 2) มีทัศนคติเชิงบวก 3) เปนแบบอยางที่ดี 4) มีเมตตา
กรุณาตอผูอื่น และ 5) มีความกลาหาญทางจริยธรรม
2. ครู ผูตื่นรู หมายถึ ง ผู ที่ตื่ นตั ว ตระหนั กรู เ ท า ทั นการเปลี่ ย นแปลง มี วิ สั ย ทั ศ น ที่กว า งไกล
มีความคิดยืด หยุน และมี วิจารณญาณ สามารถนํ าความคิดออกมาใชให ทันตอสถานการณ ที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ประกอบดวยลักษณะ 5 ประการคือ 1) รูจักและเขาใจตนเอง ผูอื่น
และสิ่งแวดลอม 2) มีความฉลาดทางอารมณ 3) แสวงหาและกลั่นกรองความรู 4) ใชความรูให
เปนประโยชนแกตนเองและสังคม และ 5) ปฏิบัติหนาที่โดยรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
3. ครูนวัตกร หมายถึง ผูริเริ่ม ประดิษฐคิดคน สรางสรรคผลงานทางการศึกษาที่เปนนวัตกรรม
(เทคนิค วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ ผลงาน ฯลฯ) ที่มีประโยชน มีคุณคา เหมาะสม
ต อการพั ฒ นาท องถิ่ น และสั ง คม ประกอบด วยลั กษณะ 5 ประการคื อ 1) คิ ด แก ป ญ หา
2) คิดสรางสรรค 3) มีทักษะการใชเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรม 4) มีทักษะการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ และ 5) สรางเครือขายความรู
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5. โครงสร้างการบริหารงาน คณะครุศาสตร์
คณบดี
คณะครุศาสตร์

EDU

EDU

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

EDU

EDU

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

EDU

EDU

คณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์

EDU

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

EDU

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

EDU

EDU

รองคณบดี
ฝ่ายพั ฒนานักศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

EDU

EDU

สํานักงานคณบดี

สาขาวิชา/หลักสูตร

EDU

1

การศึกษาปฐมวัย

2

ภาษาอังกฤษ

EDU

6

ภาษาไทย

7

คอมพิ วเตอร์

8

การบริหาร
การศึกษา

EDU

EDU

4

หลักสูตร
และการสอน

5

วิธีวิทยาการวิจัย
และการประเมิน

EDU

EDU

EDU

EDU

จิตวิทยา
3 และการแนะแนว

EDU

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

ศูนย์การศึกษาการพั ฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

EDU

EDU

และ
9 สืเทคโนโลยี
่อสารการศึกษา

EDU

10 ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู

แผนภูมิที่ 2: โครงการสรางการบริหารงาน คณะครุศาสตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
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6. ผลการดําเนินงานคณะครุศาสตร์

ในชวงป พ.ศ. 2560-2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดมีก ารกําหนด
ยุท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะป เพื่ อ ใช เ ป นกรอบในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ และ
ยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร มาโดยตอเนื่อง ดังปรากฏผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
6.1 ด้านการจัดการศึกษา

เมื่อพิจารณาเชิงปริมาณในสวนของจํานวนนักศึกษาพบวาในชวงปการศึกษา 2560-2564
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีแนวโนมของจํานวนนักศึกษาลดลง ดังนี้
ตารางที� 1

แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร
จิตวิทยาและการแนะแนว
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รวม

ป�การศึกษา

2560
481
378
363
161
92
26
166
1,667

2561
459
353
341
141
132
38
177
1,641

2562
429
329
318
135
139
14
38
6
171
1,579

2563
387
324
312
122
141
29
9
172
1,496

2564
351
308
338
119
138
57
19
12
3
351
1,696

จากตารางที่ 1 พบว า จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะครุ ศ าสตร ใ นช ว งป
พ.ศ. 2560-2564 มีแนวโนมลดลง สวนระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในปการศึกษา 2560
มีนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 1,667 คน ในปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาทั้งหมด 1,641 คน ปการศึกษา 2562
มีนักศึกษาทั้งหมด 1,579 คน ปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาทั้งหมด 1,496 คน และปการศึกษา 2564
มีนักศึกษาทั้งหมด 1,696 คน
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ตารางที� 2

แสดงจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที�ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�
รายการ

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
รอยละบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

ป� พ.ศ.

2558
324
299
247

2559
306
270
247

2560
263
247
220

2561
272
211
206

2562
280
190
174

2
11
86.36

91.48

1
89.07

1
1
97.63

1
1
91.58

หมายเหตุ ป พ.ศ. 2563 อยูระหวางการรวบรวมขอมูล
จากตารางที่ 2 จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษามีในป 2558 มีจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 324 คน
ในป 2559 มีจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 306 คน ในป 2560 มีจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 263 คน ในป 2561
มีจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 272 คน และในป 2562 มีจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 280 คน
โดยจํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ในป 2558 มีจํานวน 247
คน ในป 2559 มีจํานวน 247 คน ในป 2560 มีจํานวน 220 คน ในป 2561 มีจํานวน 206 คน และใน
ป 2562 มีจํานวน 174 คน
รอยละของบัณฑิตที่มีง านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีคาเฉลี่ยใกลเ คียงกัน
โดยในป 2558 คิดเปนรอยละ 86.36 ในป 2559 คิดเปนรอยละ 91.48 ในป 2560 คิดเปนรอยละ 89.07
ในป 2561 คิดเปนรอยละ 97.63 และในป 2562 คิดเปนรอยละ 91.58
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6.2 ด้านการวิจัย

ผลงานดานการวิจัย พบวาในชวงป พ.ศ. 2560-2564 คณะครุศาสตร มีแนวโนมการเพิ่ม
จํานวนผลงานดานการวิจัยในภาพรวม ดังนี้
ตารางที� 3 แสดงผลงานด้านการวิจัย
รายการ

ป�งบประมาณ

2560
5,150,368.04

จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
(บาท)
- ทุนภายใน
1,464,100
- ทุนภายนอก
3,686,268.04
- เฉลี่ยตอคน
78,631.57
(บาท/คน)
จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับ
12
ทุนอุดหนุน (เรื่อง)
จํานวนผลงานวิจัย
8
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(เรื่อง)
ผลงานวิชาการ/
26 เรื่อง
ผลงานวิจัย ที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร
คะแนนผลงานวิชาการ
3.47 คะแนน
ของอาจารย

2561
7,781,573.11

2562
5,087,920.33

2563
5,813,300.5

2564
1,440,800

2,115,236.11
5,666,337.00
114,434.90

491,983.33
4,595,937
81,406.72

628,450
5,184850.5
93,762.91

1,140,800
300,000
22,512.50

22

28

48

6

8

15

6

-

32 เรื่อง

31 เรื่อง

58 เรื่อง

4 เรื่อง

3.33 คะแนน

4.57 คะแนน

5 คะแนน

-

หมายเหตุ ป 2564 อยูระหวางการรบรวมขอมูล
จากตารางที่ 3 พบวาจํานวนเงินทุนวิจัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป 2560 มีเงินทุนวิจัยจํานวน
5,150,368.04 บาท ในป 2561 มี เ งิ น ทุ น วิ จั ย 7,781,573.11 บาท ในป 2562 มี เ งิ น ทุ น วิ จั ย
5,087,920.33 บาท ในป 2563 มีเงินทุนวิจัย 5,813,300.5 และ ในป 2564 มีเงินทุนวิจัย 1,440,800 บาท
ดานจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ ทุนอุดหนุนวิจัยพบวา คณะครุศาสตร มีแนวโนม ในการทํา
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยในป 2560 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจํานวน 12 เรื่อง ในป 2561
มีจํานวนผลงานวิจัยที่จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ ทุนอุดหนุนจํานวน 22 เรื่อง ในป 2562 มีจํานวน
ผลงานวิจัยที่จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจํานวน 28 เรื่อง ในป 2563 มีจํานวนผลงานวิจัย
ที่จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจํานวน 48 เรื่องและ ในป 2564 มีจํานวนผลงานวิจั ยที่จํานวน
ผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจํานวน 6 เรื่อง
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ดานจํานวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พบวาคณาจารยมีการจัดทําผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยในป 2560 มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจํานวน 8 เรื่อง
ในป 2561 มีผ ลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจํานวน 8 เรื่อง ในป 2562 มีผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนจํานวน 15 เรื่อง และในป 2563 มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 6 เรื่อง
ดานจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับ การตีพิม พเ ผยแพร พบวาคณะครุศาสตรมีแนวโนมของ
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับ การตีพิม พเ ผยแพรเ พิ่ม ขึ้น โดยในป 2560 มีจํานวนผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 26 เรื่อง ในป 2561 มีจํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 32 เรื่อง และในป 2562 มีจํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 31 เรื่อง ในป 2563 มีจํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร จํานวน 58 เรื่อง และในป 2564 มีจํานวนผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร จํานวน 4 เรื่อง
6.3 ด้านการบริการวิชาการ

ผลงานดา นการบริ ก ารวิ ชาการพบว า ในช ว งป ง บประมาณ 2560-2564 ที่ ผ า นมา
คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี้
ตารางที� 4 แสดงผลงานด้านการบริการวิชาการ
รายการ

จํานวนโครงการที่ใหบริการ
วิชาการ
จํานวนผูเขารับบริการวิชาการ

ป�งบประมาณ

2560
20

2561
19

2562
20

2563
6

2564
9

7,250

3,650

2,460

1,350

1,200

จากตารางที่ 4 พบวา คณะครุศาสตรมีแนวโนม การจัดกิจ กรรมที่ใหบริก ารวิชาการลดลง
โดยในป 2560 มีการจัดโครงการใหบริการวิชาการจํานวน 20 โครงการในป 2561 มีการจัดโครงการ
ใหบ ริก ารวิชาการจํ านวน 19 โครงการ ในป 2562 มี ก ารจั ดโครงการใหบ ริ ก ารวิ ชาการจํา นวน
20 โครงการ ในป 2563 มีก ารจัดโครงการใหบ ริก ารวิชาการจํานวน 6 โครงการ และในป 2564
มีการจัดโครงการใหบริการวิชาการ จํานวน 9 โครงการ
ในดานจํานวนผูรับ เขาบริก ารวิชาการพบวา คณะครุศาสตรมีผูเ ขารับบริการวิชาการลดลง
โดย ในป 2560 มีผูเขารับ บริก ารวิชาการจํานวนประมาณ 7,250 คน ในป 2561 มีผูเขารับบริการ
จํานวน 3,650 คน ในป 2562 มีผูเขารับบริการจํานวน 2,460 คน ในป 2563 มีผูเขารับบริการจํานวน
1,350 คน และในป 2564 มีผูเขารับบริการจํานวน 1,200 คน
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6.4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในภาพรวม คณะครุ ศ าสตร พบว า ในช ว ง
ปงบประมาณ 2560-2564 ที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที� 5 แสดงผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายการ

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม

ป�งบประมาณ

2560
15

2561
9

2562
10

2563
5

2564
6

1,073

1,043

1,200

830

1,200

จากตารางที่ 5 พบวา จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในป 2560
มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 15 โครงการ ในป 2561 มีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม จํานวน 9 โครงการ ในป 2562 มีการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 10 โครงการ ในป 2563 มีการจัดกิจกรรมที่สง เสริม
การทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จํา นวน 5 โครงการ และในป 2564 มี ก ารจั ด กิจ กรรมที่ สง เสริ ม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 โครงการ
ดานจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม พบวา ในป 2560 มีผูเขารวมประมาณ 1,073คน ในป
2561 มี ผู เ ข าร วมประมาณ 1,043 คน ในป 2562 มีผู เ ข าร ว มประมาณ 1,200 คน ในป 2563
มีผูเขารวมประมาณ 830 คน และ ในป 2564 มีผูเขารวมประมาณ 1,200 คน
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6.5 ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม

ผลงานดานการบริห ารจัดการในภาพรวม ซึ่งพิจ ารณาจากผลการประเมินของคณะ
คือผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดดังนี้
ตารางที� 6 แสดงคะแนนจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ป�การศึกษา 2559-2563
องค์ประกอบ

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
รวม

ป�การศึกษา

2559
3.60
4.27
4.00
5.00
3.50
3.88

2560
4.02
4.49
5.00
5.00
4.50
4.35

2561
3.83
4.86
5.00
5.00
5.00
4.42

2562
4.39
5.00
5.00
5.00
5.00
4.72

2563
4.44
4.66
5.00
5.00
3.75
4.14

จากตารางที่ 6 พบวา คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติของคณะครุศาสตร มีคะแนนอยูในระดับดี โดยในป
2559 มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 3.88 ในป 2560 มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.35 ในป 2561
มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.42 ในป 2562 มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.72 และในป 2563
มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.14
7. ผลการวิเคราะห์ SWOT

การกํ า หนดเป า ประสงค แ ละค า เป า หมายในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
คณะครุ ศาสตร ให มีความสอดคลองกับ สภาพความเป นจริง ของการเปลี่ยนแปลงของสัง คมและ
สถานะภาพทางด า นทรั พ ยากรบุ ค คลของคณะ ป จ จุ บั น คณะครุ ศ าสตร ไ ด ทํ า การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในดานทรัพยากรบุคคลของคณะ ดังนี้
7.1 ด้านการการผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง (Strength)
1) คณะครุศาสตรเปนที่ยอมรับในทองถิ่นดาน การผลิตบัณฑิตครู
2) คณะครุศาสตรมีนโยบายในการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาใน
ทองถิ่น สงผลใหมีแหลงเรียนรูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูแกนักศึกษา
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3) คณะครุ ศ าสตร มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
มีจิตอาสา
4) คณะครุศาสตรมีกระบวนการนิเทศนักศึกษา ฝกประสบการณที่มีประสิทธิภาพ
5) คณะครุศาสตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัย และเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา
6) อาจารยมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในศาสตรวิชาชีพครู
7) อาจารยมีความสามารถและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
จุดออน (Weakness)
1) คณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนต่ํากวาเกณฑทกี่ ําหนด
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมสอดคลองกับนโยบายในการสนับสนุนความกาวหนา
ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) กิจ กรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อพัฒ นาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษ และเทคโนโลยีท าง
การศึกษา ยังไมเพียงพอ
โอกาส (Opportunity)
1) หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอกที่เกีย่ วของกับการจัดการศึกษามีนโยบาย
สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สงผลใหเกิดความ
รวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เชน เครือขายบริหารการวิจัย
เครือขายการประกันคุณภาพการศึก ษา เครือขายการพัฒ นาศัก ยภาพนักศึก ษา
เปนตน
2) จากการที่ สกอ.ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สงผลตอการพัฒ นา
คุณภาพคณาจารย
3) จํานวนรับนักศึกษาถูกจํากัดโดยเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา (1 หอง: 30 คน) สงผลตอ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหดีขึ้น
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีโรงเรียนสาธิต เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูแกนักศึกษา
5) โรงเรี ยนเครื อขายเปนแหลง เรี ยนรู และใหค วามร วมมือในการใหนัก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู
อุปสรรค (Threat)
1) ในพื้นทีจ่ ังหวัดลําปาง และจังหวัดใกลเคียงมีสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
เปดสอนหลักสูตรทางการศึกษา สงผลตอจํานวนนักศึกษาที่มาสมัครเขาเรียนใน
อนาคต
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตไมไดบ ริหารจัดการโดยคณะครุศาสตรแตมีการบริหาร
จัดการรวมกับคณะรวมผลิต
3) ขาดความพรอมของหองเรียนและหองปฏิบัติการในการพัฒนานักศึกษาในวิชา
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4) ประชากรเยาวชน มีจํานวนลดลง
5) การเกิดสถานการณบางอยางซึ่งไมสามารถควบคุมได เชน การแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 เปนตน
7.2 ด้านการวิจัย

จุดแข็ง (Strength)
1) มีนักวิจัยที่มีประสบการณที่สามารถพัฒนาโครงรางการวิจัยเพื่อรับทุนจากแหลงทุน
ภายนอก
2) มีเครือขายงานวิจัยรวมกับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหไดรับการสนับสนุน
ดานการวิจัยอยางตอเนื่อง
3) บุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของ การพัฒนาองคความรูดวยการวิจัยและ
งานสรางสรรค
4) มีก ารสรา งเครือ ขา ยเผยแพร ผ ลงานวิจั ยและงานสร างสรรค ไปยัง ผู เ กี่ ยวขอ ง
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5) มีร ะบบและกลไกในการบริห ารจัดการที่มีประสิท ธิภาพที่สง ผลตอการเผยแพร
มีความเปนพี่นอง เปนกัลยาณมิตร สรางการมีสวนรวม เชน ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
เพื่อพัฒนานักศึกษาวิจัยรุนใหม เปนตน
6) มีกลไกการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัย สงผลใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพในระดับชาติอยางตอเนื่อง
7) อาจารยสรางสรรคผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชุมชน และทองถิ่น
จุดออน (Weakness)
1) จํานวนบทความหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพมิ พเผยแพรที่มี Impact Factor สูงมีนอ ย
2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิ พในวารสารทีอ่ ยูในฐานขอมูลระดับนาชาติมีนอย
3) แหลงทุนวิจัยภายในจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ
4) คณะครุศาสตรดําเนินการประชาสัมพันธงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังไมทั่วถึง
5) งานวิจัยที่มีการบูรณาการระหวาง การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ยังมีนอย
โอกาส (Opportunity)
1) มีแหลงทุนวิจัยจากภายนอกที่พรอมใหการสนับสนุนการทําวิจัย
2) มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีสวนผลักดันใหมหาวิทยาลัย
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ
3) มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหคณาจารยและนักศึกษาในการพัฒนางานดานการวิจัย
4) มีชองทางการเขารวมพัฒนาดานการวิจัยที่สะดวกและหลากลาย
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อุปสรรค (Threat)
1) สภาพการแขงขันกับหนวยงานอื่นเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยภายในพื้นที่มีสูงขึ้น
2) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่ทําวิจัยยังไมทั่วถึง
3) การทําความรวมมือกับพื้นที่และชุมชนมีความทับซอนในการทําวิจัย
4) แหลงทุนวิจัยจากภายนอกมีเงื่อนไขการเสนอขอทุนไมเอื้อตอศาสตรดานการศึกษา
ทําใหขาดโอกาสในการไดรับงบประมาณสนับสนุน
5) สถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหสงผลกระทบตอแผนการดําเนินการวิจัย
7.3 ด้านการบริการวิชาการ

จุดแข็ง (Strength)
1) มีการทําบันทึกขอตกลงกับเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน
2) คณะครุ ศาสตรมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ใชเ ปนแหลง ใหบ ริก าร
วิชาการ โดยมุงพัฒนาความรูและทักษะใหแกครูผูสอน และนักเรียน
3) มีศูนยการศึกษาพัฒนาครูเปนหนวยประสานงานการบริการวิชาการ
4) คณาจารยมีศักยภาพเปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ ในการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน และทองถิ่น
5) คณะครุศาสตรมีรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากลาย และตอบสนองความตองการ
ของชุมชน
จุดออน (Weakness)
1) ขาดสารสนเทศในการติดตามผูรับบริการวิชาการ
2) อาจารยใหมยังไมมีประสบการณการใหบริการวิชาการ
3) บุคลากรฝายสนับสนุนการดําเนินงานดานบริการวิชาการมีจํากัด
4) ขาดการประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของบุคลากร และขาดการประชาสัมพันธ
การบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
โอกาส (Opportunity)
1) หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายเนนใหครุศาสตรมีบทบาทในการพัฒนาครูประจําการ
2) นโยบายของภาครัฐที่เปดโอกาสใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง
3) มีเ ครือขายบุคลากรทางการศึก ษาที่พรอมใหความรวมมือกับ คณะครุศาสตรใน
การบริการวิชาการ
4) หนวยงานทางการศึก ษามีความตองการเขารับบริก ารวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะ
จํานวนมาก
5) มีชองทางการอบรมออนไลน สงผลใหเขาถึงผูรับบริการไดงายขึ้น
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อุปสรรค (Threat)
1) สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคมีการเปดหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหการแขงขันสูง
2) การระบาดของไวรัสโควิด-19 สงใหไมสามารถใหบริการวิชาการที่ตองลงพื้นที่ได
7.4 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง (Strength)
1) คณะครุศาสตรมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
2) อาจารยและนักศึกษามีองคความรูและความสามารถดานศิลปวัฒนธรรม
จุดออน (Weakness)
1) ขาดกิจกรรมที่สงเสริมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมอยางหลากหลาย
2) การสง เสริมใหนักศึก ษาไดรับดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับ ชาติและ
ระดับนาชาติ มีนอย
โอกาส (Opportunity)
1) มหาวิทยาลัยและองคกรระดับจังหวัด ใหการสนับสนุนทั้งงบประมาณและการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหโอกาสอาจารยคณะครุศาสตรมี
สวนรวมในดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3) หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหความรวมมือในการเปนที่ปรึกษา
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4) มีชองทางสื่อออนไลนในการเผยแพรกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
อุปสรรค (Threat)
1) สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบตอแผนการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7.5 ด้านการบริหารจัดการ

จุดแข็ง (Strength)
1) คณะครุศาสตรมีระบบและกลไกใหบุคลากรมีสวนรวมและมีแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจน
2) มีระบบการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3) คณาจารยสวนใหญของคณะเปนคนรุนใหม ที่พรอมจะเรียนรูและรับการเปลี่ยนแปลง
4) บุคลากรในคณะมีความสามัคคี และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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จุดออน (Weakness)
1) ขาดระบบสารสนเทศทีส่ ามารถใชในการบริหารงานและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) จํานวนเจาหนาที่สายสนับสนุนไมเพียงพอกับภาระงานของคณะ
โอกาส (Opportunity)
1) มหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหแกคณะในการบริหารจัดการอยางเปนอิสระและคลองตัว
2) นโยบายของภาครัฐเนนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
อุปสรรค (Threat)
1) ระเบียบการเบิกจายงบประมาณไมเอื้อตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา
2) สถานการณ ก ารระบาดของเชื้อ ไวรั ส โควิด -19 ทํ าให ก ารบริ ห ารจั ดการต อ ง
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ไมมีความคลองตัว
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ส่วนที่ 2

แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง
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สวนที่ 2

แผนและนโยบายที�เกีย
� วข้อง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีความเกี่ยวของกับแผน
ในระดับ หนึ่ ง ไดแ ก แผนยุ ท ธศาสตร ชาติ แผนระดั บ สอง ไดแ ก แผนแม บ ทตามยุ ท ธศาสตรช าติ
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่นไดแก แผนยุทธศาสตรการ
อุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร วิ จัยและนวัต กรรมเพื่อการพัฒ นา พ.ศ. 2563-2570 แผนยุท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมภาคเหนือ พ.ศ. 2561-2565
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2563-2580 และวิสัยทัศนและแนวทางการ
บริหารคณะครุศาสตร พ.ศ. 2565-2568 ของคณบดีคณะครุศาสตร โดยมีลักษณะความเชื่อมโยงดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564

แผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2565-2568
วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2565-2568
ของคณบดี คณะครุศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่ อการพั ฒนา พ.ศ. 2563-2580

แผนยุทธศาสตร์การพั ฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2580

ยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัด/
กลุ่มภาคเหนือ พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่ อการพั ฒนาท้องถิ่น 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579

แผนภูมิที่ 3: ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. 2565-2568
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นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยังมีความเกี่ยวของ
กับแผนอื่นๆ รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที� 7

ความเกี�ยวข้องของแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับแผนอื�น

แผน

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ
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ประเด็นที�เกี�ยวข้อง

1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมาย
คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร
 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
 การเสริมสรางพลังทางสังคม
 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
3. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย
 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนของสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร
 ภาครัฐมีความทันสมัย
 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย
สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนยอยของแผนแมบทฯ
 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
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แผน

แผนปฏิรูประเทศ

ประเด็นที�เกี�ยวข้อง

2. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนยอยของแผนแมบทฯ
 การปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ประเด็น พลังทางสังคม
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
แผนยอยของแผนแมบทฯ
 การเสริมสรางทุนทางสังคม
4. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
 มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
แผนยอยของแผนแมบทฯ
 แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ
 แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม
 แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน
5. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
แผนยอยของแผนแมบทฯ
 แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
 แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ดานการศึกษา
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีและระบบอื่นๆ ที่เนนการฝก
ปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงานและการสรางงาน
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได
ปานกลางอยางยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

27

แผน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
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ประเด็นที�เกี�ยวข้อง

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายระดับยุทธศาสตร
 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เปาหมายระดับยุทธศาสตร
 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน
พึ่งตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เปาหมายระดับยุทธศาสตร
 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให
มีความโปรงใส ทันสมัยคลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุม คาสามารถ
ใหบริการประชาชนในรูปแบบ ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการ
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอบทบาทองคกร มีสมรรถนะสูง
และมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
สวนทอง ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ
 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหสังคมไทยมีวินัย
โปรงใสยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรมรวมทั้งสรางความเขมแข็งเปน
ภูมิคุมกันของสังคมไทยครอบคลุมให ภาครัฐ ภาคเอกชนองคกรพัฒนาเอกชน
และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการ
ทุจริต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

แผน

ยุทธศาสตร
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา
พ.ศ. 2563-2570

แผนยุทธศาสตรราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560-2579)

ประเด็นที�เกี�ยวข้อง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมายระดับยุทธศาสตร
 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
 การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
ภาคเหนือ: พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง
1) พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องการ
ทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรค
ที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใต แนวคิด
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปใหมีความ หลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด
3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความ
สมดุลแกระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงวัยของ
ภาคเหนือที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ป
1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
P1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใชกําลังคนคุณภาพ
P3 การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
2. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร
P8 สังคมสูงวัย
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
3. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ
แขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
4. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา
P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
P15 เมืองนาอยู
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานการศึกษา
3. ดานสิ่งแวดลอม
4. ดานสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

29

แผน

แผนพัฒนา
จังหวัดลําปาง 5 ป
(พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ป 2563
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ประเด็นที�เกี�ยวข้อง

2. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู
เปาหมาย
1. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการ
ของผูใชบัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมบูรณดวยคุณลักษณะคนไทย 4 และ
ถายทอด/บมเพาะ ใหศิษยแตละชวงวัย
3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
3. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
ดวยการบูรณาการองคความรู สูนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต ดวยอัตลักษณ
ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารยและบุคลากร ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา เปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปน
ที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติดานการเปน
สถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคลองตัว
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: การพัฒนาสินคาและการบริการในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวครบวงจรบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่มีความโดดเดนและ
มีคุณภาพสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ประเด็นยุทธศาสตรเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแ ละแปรรูปเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: เปนแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑการเกษตร เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน
โดดเดนของภาคเหนือและของประเทศ
3. ประเด็นยุทธศาสตรสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ
ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: เปนแหลงผลิตสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม
หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค จากทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเปนจุดเชื่อมโยงโลจิสติกสของภาคเหนือที่สามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

แผน

แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2563-2580

ประเด็นที�เกี�ยวข้อง

4. ประเด็นยุทธศาสตร สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร: ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถ
เขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินมีการบริหารจัดการ
สาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานสังคม
3. ดานสิ่งแวดลอม
4. ดานการศึกษา
2. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู
เปาหมาย
1. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศ
เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสมบูรณดวยคุณลักษณะคนไทย
4 ประการ และสามารถถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย
3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. ครูประจําการในพื้นที่ไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ
3. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต และบูรณาการ
ภูมิปญญาสูนวัตกรรมเพื่อเปนที่พึ่งพาของทองถิ่นอยางมั่นคง
2. บัณฑิตมีอัตลักษณ เปนที่ตองการของสังคม มีคุณภาพพรอมรองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติดาน
การเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคลองตัว มุงเนน
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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ส่วนที่ 3

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์การพั ฒนา
คณะครุศาสตร์
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สวนที่ 3

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พั นธกิจ
เป�าประสงค์ และยุทธศาสตร์
การพั ฒนาคณะครุศาสตร์
1. ปรัชญา

ครูเปนพลังพัฒนาชาติ ครุศาสตรเปนพลังพัฒนาครู
2. วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนองคกรแหงการเรียนรู และนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาครูใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพสูทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน
3. พั นธกิจ

3.1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณความเปนครูและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ
3.2 วิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน
3.3 บริการวิชาการและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรางความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและ
ความเปนไทย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.5 บริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรูและนวัตกรรม
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4. เป�าประสงค์

4.1 บัณฑิตและนัก ศึก ษาครู มีจิตวิญ ญาณความเปนครูและมีส มรรถนะทางวิชาชี พ เปนที่
ตองการของผูใชบัณฑิต
4.2 คณะครุศาสตรมีงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน
4.3 คณะครุศาสตรมีง านบริการวิชาการที่สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.4 บุค ลากร บัณ ฑิ ต และนัก ศึ ก ษาทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และมีค วามตระหนั ก ใน
วัฒนธรรม ทองถิ่นและความเปนไทย
4.5 คณะครุศาสตรมีการบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวมโดยใช หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
5) ผลลัพธ์หลัก และผลสัมฤทธิ � ที�สําคัญ
(Objective and Key Results: OKRs)

คณะครุศาสตร ไดตั้งเปาหมายเพื่อวัดความสําเร็จ ตามผลลัพธห ลัก และผลสัม ฤทธิ์ที่สําคัญ
(OKRs) ดังแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4: ผลลัพธหลัก และผลสัมฤทธิ์ทสี่ ําคัญ (Objective and Key Results: OKRs) ของคณะครุศาสตร

ผลลัพธหลักและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Objective and Key Results: OKRs) ของคณะครุศาสตร
มีรายละเอียดดังนี้
O1: ผลิตครูนวัตกร

KR1.1 มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกที่มีจิตวิญญาณความเปนครู จํานวน 1 ระบบ
KR1.1.1 มีระบบคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกที่โรงเรียนมีสวนรวม จํานวน 1 ระบบ
KR1.2 มีหลักสูตรผลิตและพัฒนาครูที่มีความเปนเลิศจํานวน 6 หลักสูตร
KR1.2.1 ทุกหลักสูตรทําวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางสาขาวิชา ตามบริบท
KR1.2.2 นัก ศึก ษาผ านการทดสอบและประเมิน สมรรถนะวิ ชาชีพ ครูเ พื่อ รั บ
ใบประกอบวิชาชีพครู 5 รายวิชา
KR1.3 มีระบบฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู
จํานวน 1 ระบบ
KR1.3.1 มีระบบพัฒนาครูพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศ และนักศึกษาฝกประสบการณ
การณ 1 ระบบ (PLC/นิเทศOnline/Coaching)
KR14: นักศึกษาทุกคนมีนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น อยางนอย 1 ชิ้น
กอนสําเร็จการศึกษา
KR1.4.1 นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาการสร า งสรรค ผ ลงานนวั ต กรรม
โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เปนงานที่สามารถ
แกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถิ่น อยางนอย 1 ชิ้นตอปการศึกษา
KR1.4.2 มีนวัตกรรมที่ตอยอดถึง Start up อยางนอย 1 นวัตกรรมตอปการศึกษา
KR1.4.3 จํานวนนวัตกรรมที่ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรขององคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางนอย 1 นวัตกรรม/ปการศึกษา
O2: พั ฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะนวัตกร

KR2.1 อาจารยมีความรู ทักษะการออกแบบหองเรียนนวัตกร รอยละ 100
KR2.1.1 อาจารยทุกคนมีความรู ทักษะการออกแบบหองเรียนนวัตกร
KR2.1.2 ร อ ยละ 80 ของหลั ก สู ต รที่ เ ป น ต น แบบในการขยายผลและสร า ง
เครือขายในการออกแบบ และสรางหองเรียนนวัตกร
KR2.1.3 มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกร จํานวน 1 ระบบ
KR2.2 อาจารยมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น อยางนอยปละ
1 ผลงานตอ 1 คน
KR2.2.1 อาจารยทุกคนสรางสรรคนวัตกรรมและนําไปใชในการจัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 นวัตกรรม
KR2.2.2 อาจารยทุก คนออกแบบและพัฒ นารูป แบบการจัดการเรียนรูโ ดยให
นัก ศึก ษาทุก คนได ส รางสรรคนวัต กรรมในรายวิชาที่ส อน อยางนอ ย
ภาคเรียนละ 1 รายวิชา
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KR2.2.3 อาจารย มี ผ ลงานเผยแพร อ ย า งน อ ย 10% ของผลงานต อ อาจารย
ทั้งหมด/ปการศึกษา
O3: เป�นศูนย์กลางนวัตกรรมการเรียนรู้ของท้องถิ � นและสังคม

KR3.1 มีแหลงรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาเปนศูนยกลางการเรีย นรูข องทองถิ่น
และสังคม
KR3.1.1 ระบบดิจิทัลแพลตฟอรมในการจัดเก็บและเผยแพรนวัตกรรม 1 ระบบ
KR3.1.2 จํานวนผลงานนวัตกรรมของบุคคลากรทางการศึกษา (ภายนอก) ที่อยูใน
ระบบดิจิทัลแพลตฟอรม อยางนอย 20 ผลงานตอปการศึกษา
KR3.2 ชุมชนทองถิ่นนํานวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชน รอยละ 50 ของนวัตกรรม
KR3.2.1 มีฐานขอมูล องคค วามรู ที่ไดจ ากการจัด การความรู จ ากการวิจั ยและ
บริการวิชาการ
KR3.2.2 มีระบบติดตามการใชประโยชนจากการวิจัยและบริการวิชาการ
KR3.2.3 มีเครือขายความรวมมือดานวิจัยและบริการวิชาการระหวางหนวยงาน
ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
KR3.3 ไดรางวัลนวัตกรรมระดับชาติ (ทั้งอาจารยและนักศึกษา) อยางนอย 5 ชิ้นตอป
การศึกษา
KR3.3.1 มีระบบสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาสงผลงาน/นวัตกรรม
เขาประกวดในระดับชาติ (การใหรางวัล/เครือขาย)
6. ยุทธศาสตร์การพั ฒนาคณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ค่าเป�าหมาย

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

ป 2565
ป 2566
ป 2567
ป 2568
เปาประสงค 1.1 คณะครุศาสตรมีงานบริการวิชาการที่สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1.1 สัดสวนจํานวนโครงการ
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 กลยุทธ 1.1 สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดพื้นที่บริการในการวางแผน
บริการในการถายทอด
พัฒนาเชิงพื้นที่และพัฒนากระบวนการวางแผนการบริการวิชาการ
เชิงรุก
องคความรูและเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนา
หรือการนอมนําแนว
1.1.1 การสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทางภาคสวน โดยการทําความรวมมือและกิจกรรม
พระราชดําริสูการปฏิบัติ
กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน
รวมถึงการอนุรักษและ
1.1.2 วิเคราะหปญหาความตองการของชุมชนในพื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ทั้งในจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อแกไข
1.1.3 จัดทําแผนพัฒนาภายใตบริบทของพื้นที่และรวมทําแผนยุทธศาสตรใน
ลดปญหา และสราง
ประเด็นตางๆ กับทางทองถิ่นจังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน
ความเขมแข็งใหแกทองถิ่น
1.1.4 สงเสริมสนับสนุนโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือการน อมนําแนว
และภูมิภาคตอจํานวน
พระราชดําริสูการปฏิบัติ
โครงการบริการวิชาการ

ตัวชี�วัด

ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

1.1 คณะครุศาสตรมีงานบริการวิชาการที่สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 คณะครุศาสตร มีงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน

เป�าประสงค์

การพั ฒนาท้องถิ�น

ยุทธศาสตรที่ 1
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ป 2565
5

1.1.2 จํานวนภาคีเครือขายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ที่รวมมือ
กับคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ดําเนินโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่บริการ
1.1.3 อัตราการอานออกเขียนได
รอยละ 70
ของประชากร โดยเฉพาะ
ประชากรในวัยประถมศึกษา
ในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
1.1.4 จํานวนรายวิชาที่มีการ
5
บูรณาการการเรียนการสอน
กับการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี�วัด

ป 2567
5

รอยละ 70

5

ป 2566
5

รอยละ 70

5

ค่าเป�าหมาย

5

รอยละ 70

ป 2568
5

กลยุทธ 1.3 สงเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
และการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.3.1 พัฒนาศักยภาพคณาจารยในการบูรณาการความรูและประสบการณ
การเรียนการสอน การวิจัย สูการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.3.2 สรางระบบการจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการวิชาการตามความถนัด
โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
1.3.3 สงเสริมใหจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาทองถิ่น

บูรณาการความรวมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการดําเนินโครงการ
พัฒนาทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
1.2.1 สรางเครือขายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การอานออกเขียนไดของประชากรในพื้นที่บริการตามเปาประสงครวมกัน
1.2.2 พัฒนาศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนศูนยกลาง
เครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการและวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ 1.2

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา
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กลยุทธ 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ โดยใชการมี
สวนรวมแนวทางการพัฒนา
1.4.1 สรางดิจิทัลแพลตฟอรมเปนคลังนวัตกรรมเพื่อบูรณาการการเรียนรูตลอดชีวิต
1.4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการและติดตามผูรบั บริการบริการ
วิชาการ เชน ระบบ PLC Online
1.4.3 พัฒนากระบวนการติดตามชี้แนะและเปนพี่เลี้ยงหลังการพัฒนา (Coaching
and Mentoring)
เปาประสงค 1.2 คณะครุศาสตร มีงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูแ ละนวัตกรรมดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสังคมอยางยั่งยืน
1.2.1 สัดสวนจํานวนผลงาน
1
2
กลยุทธ 1.5 สงเสริมใหมีการทําผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยการสนับสนุน
วิชาการรับใชสังคมสามารถ
งบประมาณในการทําวิจัยเชิงพื้นที่ที่เนนใหเกิดนวัตกรรม
แกไขปญหาของชุมชนสังคม
เพื่อนําไปใชประโยชนตอชุมชน
ในพื้นที่ตอผลงานวิชาการที่
แนวทางการพัฒนา
ไดดําเนินการทั้งหมด
1.5.1 พัฒนาคณาจารยใหมีความรูความเขาเกี่ยวกับการทําผลงานวิจัยรับใชสังคม
1.5.2 สนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี การอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น
เพื่อแกไข ลดปญหาและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ทองถิ่นและภูมิภาค

ตัวชี�วัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

43

ค่าเป�าหมาย
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ป 2565
ป 2566
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ป 2568
เปาประสงค 2.1 บัณฑิตครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีจิตวิญญาณความเปนครูและมีสมรรถนะทางวิชาชีพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
2.1.1 ระบบคัดเลือกนักศึกษา
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ กลยุทธ 2.1 พัฒนาระบบคัดเลือกนักศึกษาครุศาสตร
ครุศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
สอดคลองกับความ
2.1.1 จัดคายปลูกฝงทักษะและประสบการณดานวิชาชีพครูรวมกับโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
2.1.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองและการนาตนเองในการเรียนรู

ตัวชี�วัด

ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

2.1 บัณฑิตครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีจิตวิญญาณความเปนครูและมีสมรรถนะทางวิชาชีพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
2.2 บัณฑิตครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสมบูรณดวยคุณลักษณะคนไทย 4 ประการและสามารถถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย
2.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2.4 ครูประจําการในพื้นที่ไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อความเปนครูมืออาชีพ

เป�าประสงค์

การผลิตและพั ฒนาครู

ยุทธศาสตรที่ 2
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2.1.3 รอยละของบัณฑิตครูที่สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางที่สอบบรรจุ
ผานเกณฑของหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายในเวลา 1 ป

2.1.2 รอยละของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตที่มีการปรับปรุงเพื่อให
บัณฑิตครูมีอัตลักษณ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค และสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ

ตัวชี�วัด

70

ป 2565
100

70

ป 2566
100

80

ป 2567
100

ค่าเป�าหมาย

80

ป 2568
100

กลยุทธ 2.2 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และกระบวนการผลิตครูใหมี
สมรรถนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับ โดยบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับ
สถานศึกษา (School Integrated Learning)
แนวทางการพัฒนา
2.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองและตรงตามความตองการของสถานศึกษา
2.2.2 สงเสริมใหชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงาน
สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา
โดยบูรณาการจัดการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา (School Integrated Learning)
2.2.3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ 2.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการฝกประสบการณวิชาชีพครู
แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนาระบบฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้งแบบ Onsite และ Online
2.3.2 พัฒนาระบบ PLC Online เพื่อการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
2.3.3 พัฒนาทักษะการนิเทศและการใหคําปรึกษาแกอาจารยคณะครุศาสตรและครู
พี่เลี้ยง
2.3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยใหกับนักศึกษา
และโรงเรียนในทองถิ่น

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา
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2.1.4 รอยละผลงานการวิจัยสาขา
วิชาชีพครูที่ไดรับตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติหรือนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการผลิตและ
พัฒนาครู

กลยุทธ 2.4 สงเสริมการทําวิจัยดานการศึกษาเพื่อตีพิมพระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครู
แนวทางการพัฒนา
2.4.1 พัฒนาสมรรถนะอาจารยคณะครุศาสตรในการทําวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับสูง
2.4.2 สงเสริมการทําวิจัยดานการศึกษาเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิต
และพัฒนาครู
เปาประสงค 2.2 บัณฑิตครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการและสามารถถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัย
2.2.1 รอยละจํานวนนักศึกษาที่ผาน
100
100
100
100
กลยุทธ 2.5 บมเพาะนักศึกษาครุศาสตร ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
มีจิตวิญญาณความเปนครู และมีคณ
ุ ลักษณะคนไทย 4 ประการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ ราง
ตามพระราโชบาย คือ 1) มีทัศนคติที่ดแี ละถูกตอง
เสริมสมรรถนะตามมาตรฐาน
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 3) มีงานทํา มีอาชีพ
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปน
4) เปนพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย
ครู และมีคุณลักษณะคนไทย
แนวทางการพัฒนา
4 ประการ ตามพระราโชบาย
2.5.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะคนไทย 4 ประการตามพระราโชบาย และเปนบัณฑฺ ติ จิตอาสา
มีคุณธรรม และนําสังคม ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
ทุกชั้นป

ตัวชี�วัด
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เปาประสงค 2.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2.3.1 รอยละจํานวนศิษยเกาในพื้นที่
200
200
200
200
กลยุทธ 2.6 พัฒนาเครือขายศิษยเกาและเสริมสรางสมรรถนะศิษยเกา
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
แนวทางการพัฒนา
ความเปนครูมืออาชีพ
2.6.1 พัฒนาเครือขายศิษยเกา เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนความรูระหวางบัณฑิต
ครูที่เขาสูวิชาชีพ
2.6.2 จัดทําหลักสูตรพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของครู เชน การศึกษาตอ
การเขาสูตําแหนงวิชาการ
เปาประสงค 2.4 ครูประจําการในพื้นที่ไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อความเปนครูมืออาชีพ
2.4.1 จํานวนหลักสูตรที่ยกระดับ
10
10
15
15
กลยุทธ 2.7 พัฒนาครูประจําการและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือขายฝก
ทักษะ (Up skill) การปรับ
ประสบการณวิชาชีพครูใหมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะ (Re skill) และ
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต
2.7.1 จัดทําหลักสูตรที่ชวยยกระดับทักษะ (Up skill) การปรับทักษะ (Re skill)
(Life Long Learning)
และหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
2.7.2 จัดทําระบบติดตามชวยเหลือหลังการพัฒนาโดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.4.2 จํานวนครูประจําการในพื้นที่
500
500
500
500
ในรูปแบบ PLC ทั้งแบบ Onsite และ Online
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อความเปนครูมืออาชีพ

ตัวชี�วัด
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ค่าเป�าหมาย

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

ป 2565 ป 2566 ป 2567
ป 2568
เปาประสงค 3.1 บัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีคุณภาพพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
3.1.1 สัดสวนจํานวนหลักสูตรที่ชุมชน/
100
100
100
100
กลยุทธ 3.1 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการเชิงพื้นที่ สังคม
ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/
และประเทศชาติ
หนวยงานในพื้นที่มีสวนรวมในการจัด
แนวทางการพัฒนา
การศึกษาตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
3.1.1 ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ความทันสมัยของทักษะ
และองคความรูที่จําเปนตอบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม เปน
ทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ สังคม
และประเทศ

ตัวชี�วัด

ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

3.1 บัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีคุณภาพพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
3.2 บัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.3 บุคลากรในคณะครุศาสตรมีความเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

เป�าประสงค์

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3

48

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

3.1.2 ระดับความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษของบัณฑิตตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ
ที่เทียบเทา
3.1.3 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับใบรับรอง
วิชาชีพตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพในสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
3.1.4 อัตราการไดงานทํา ทํางานตรงสาขา
ประกอบอาชีพอิสระทั้งในพื้นที่และ
ภูมิภาคและนอกพื้นที่และภูมิภาค
ภายในระยะเวลา 1 ป
3.1.5 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการ
ผูใชบัณฑิต

ตัวชี�วัด

A2

70

70

4.01
ขึ้นไป

70

70

4.01
ขึ้นไป

ป 2566

A2

ป 2565

4.51
ขึ้นไป

80

80

B1

ป 2567

ค่าเป�าหมาย

4.51
ขึ้นไป

80

80

B1

ป 2568

3.1.2 สงเสริมใหชุมชน/ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงาน สถานประกอบการ
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษา
3.1.3 สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูฝกประสบการณรวมกับชุมชนทองถิ่น
3.1.4 จัดทําโครงการใหความรูแกนักศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เชน ความรู
ทักษะ และสมรรถนะตางๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ 3.2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา
3.2.1 สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาภาษาอังกฤษ เชน
เพิ่มจํานวนอาจารยชาวตางชาติ และสื่อการเรียนการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ
วางระบบการใชสิ่งสงเสริมการเรียนรู เชน หองศึกษาคนควาและสนับสนุน
การเรียนรู หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนรู รวมกันในแตละสาขาวิชา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา
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ค่าเป�าหมาย
กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

ป 2565 ป 2566 ป 2567
ป 2568
เปาประสงค 3.2 บัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.2.1 รอยละของผลงานของนักศึกษา
5
5
10
10
กลยุทธ 3.3 ปรับกระบวนการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสราง
ปริญญาตรี ที่ไดรับการตีพิมพ
ทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
เผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา
และนานาชาติ
3.3.1 สนับสนุนทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนสําหรับการพัฒนานวัตกรรมดานตางๆ เชน
งบประมาณ หองปฏิบัติการ (มาตรฐาน) บุคลากร เปนตน
3.3.2 สงเสริมการจัดทําผลงานของนักศึกษา โดยพัฒนาสิ่งสนับสนุนในการเอื้อ
อํานวยการใหเกิดการทํางาน เชน การจัดทําหองปฏิบัติการสนับสนุน
การพัฒนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเปดเผยแพรทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
3.3.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน สงเสริมการสรางสรรคเพื่อผลิตผลงานใหแกนักศึกษา
เพื่อเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เปาประสงค 3.3 บุคลากรในคณะครุศาสตรมีความเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
3.3.1 รอยละของผลงานของอาจารยที่
รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ไดรับการตีพิมพ เผยแพรหรือไดรับ
และนานาชาติ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา
3.4.1 พัฒนาคณาจารยใหมีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
(Re-skill and Up-skill)
3.4.2 พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณาจารยในการเสนอขอรับทุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยและ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร
3.4.3 สงเสริมการทําผลงานของอาจารย เพื่อเพิ่มสมรรถนะ การตีพิมพเผยแพร หรือ
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี�วัด
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ค่าเป�าหมาย

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

ป 2565
ป 2566
ป 2567
ป 2568
เปาประสงค 4.1 คณะครุศาสตร มีโครงสรางและระบบสนับสนุนการทํางานที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
4.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ กลยุทธ 4.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึง
สมรรถนะบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ความกาวหนาทั้งทางวิชาการ
ทองถิ่นอยางเต็มที่
และวิชาชีพ
แนวทางการพัฒนา
4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความกาวหนา
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 จัดสภาพแวดลอมที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตกับการทํางานตามแนวคิดองคกร
4.1.2 จํานวนอาจารย และ
1
1
1
1
แหงความสุข (Happy Workplace)
บุคลากร และศิษยเกา
4.1.3 จัดระบบการจูงใจในการสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและ
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
สายสนับสนุน
นานาชาติ

ตัวชี�วัด

ตัวชี�วัด ค่าเป�าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

4.1 คณะครุศาสตร มีโครงสรางและระบบสนับสนุนการทํางานที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
4.2 คณะครุศาสตรมีระบบบริหารคณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติโดยใชหลักธรรมาภิบาล

เป�าประสงค์

การพั ฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 4
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4.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผล การพัฒนา
องคกรตามตัวชี้วัดของการ
เปน องคกรแหงการเรียนรู
และนวัตกรรม
4.1.4 จํานวนเครือขายความ
รวมมือกับองคกรภายใน
และตางประเทศ

ตัวชี�วัด

อยางนอย
4 คะแนน

1

1

ป 2566

อยางนอย
4 คะแนน

ป 2565

1

อยางนอย
4 คะแนน

ป 2567

ค่าเป�าหมาย

1

อยางนอย
4 คะแนน

ป 2568

กลยุทธ 4.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะครุศาสตร
แนวทางการพัฒนา
4.3.1 แสวงหาเครือขายความรวมมือและจัดทําบันทึกขอตกลงกับเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่
4.3.2 สมัครเขารวมเปนเครือขายองคกรที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ

4.1.4 ประสานการดําเนินงานกับสมาคมศิษยเกาเพื่อใหเกิดการสงเสริมศิษยเกาใหมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนสงเสริม
ภารกิจดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
4.1.5 สงเสริมการจัดการบริหารและการสรางรายไดจากทรัพยสินทางปญญาของ
บุคลากร
4.1.6 เผยแพร ประชาสัมพันธผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยตอประชาชน
องคกร หนวยงานภายนอก
กลยุทธ 4.2 พัฒนาคณะครุศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
แนวทางการพัฒนา
4.2.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ

กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา
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ค่าเป�าหมาย
กลยุทธ์และแนวทางการพั ฒนา

ป 2565
ป 2566
ป 2567
ป 2568
เปาประสงค 4.2 คณะครุศาสตรมีระบบบริหารคณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติโดยใชหลักธรรมาภิบาล
4.2.1 ระดับผลการประเมิน
4.00
4.00
4.00
4.00
กลยุทธ 4.4 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ทุกคนมีสวนรวม โปรงใส
คุณธรรมและความโปรงใส
ตรวจสอบได
การบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
4.2.2 ผลสํารวจความคิดเห็น
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก ระดับดีมาก 4.4.1 ถายทอด กํากับ ติดตาม วัดผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
- สรางระบบกลไกการถายทอด กํากับติดตามและวัดผลการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของประชาชน
ขึ้นไป
ขึ้นไป
เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และผูรับบริการที่มีตอ
4.4.2 พัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
คณะครุศาสตร
- จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ
สูผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง
- ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผูบริหารที่สามารถ
สะทอนสมรรถนะของบุคคลอยางเปนธรรม ผานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ ตัดสินใจที่ชัดเจนเปนปจจุบัน
เพื่อใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
4.4.4 สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อาทิ นักศึกษาประชาชน และองคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน เพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและหา
แนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย

ตัวชี�วัด

ส่วนที่ 4

กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
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สวนที่ 4

กลไกการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ

1. การสื่อ สารแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นา คณะครุศ าสตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปาง
พ.ศ. 2565-2568 สูบุคลากรภายในคณะทุกคนผานการประชุมชี้แจง ผานเอกสาร และ
ชองทางการสื่อสารออนไลน และสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานตาม
แผนโดยการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
2. การถายทอดแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นา คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. 2565-2568 ไปสูแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
3. คณะมี ก ารจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ต อบสนองการพั ฒ นาตามแผนยุ ท ธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และสนับสนุนสงเสริม
ใหบุคลากร หนวยงานแสวงหางบประมาณจากแหลงอื่นในการดําเนินงานใหตอบสนอง
แผนยุทธศาสตรฯ เพิ่มเติม
4. กําหนดผูรั บ ผิด ชอบเพื่อดํ าเนิน การให บ รรลุผ ลสํ าเร็จ ตามเป าหมายที่ส อดคลอ งกั บ
เปาหมายการพัฒนาของแผนปฏิบัตริ าชการประจําป
5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป เพื่อประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนด และนําผลการประเมิ นมาปรับ ปรุ ง และทบทวนกลยุ ท ธก ารพั ฒ นาประจํา ป
โดยกระทําอยางตอเนื่อง
การประสานงาน

1. คณะครุศาสตรมีการประสานงานกับบุคลากรทุกหนวยงานภายในคณะ เพือ่ การมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริห ารจัดการแผนอยางมีคุณภาพตั้งแตก ารจัดทําแผน
การบริหารและดําเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผลสําเร็จ และการปรับ ปรุง
ทบทวนแผน เพื่อใหมีการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย
2. คณะครุศาสตรมีก ารประสานกับ หนว ยงานภายนอก เชน ส วนราชการระดับ จัง หวั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเครือขาย องคกรสวนทองถิ่น ชุมชน โดยผูบริหาร
และผูรับผิดชอบโครงการเพือ่ แสวงหาความรวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
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การติดตามประเมินผล

คณะครุศาสตรจัดใหมีคณะกรรมการดําเนินการติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปนระยะตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งพิจารณาผลสําเร็จตาม
เปาประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด พรอมทั้งสรุป ปญ หาและขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ และผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
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