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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 รอบ 3 ปี  

 
 คณะศึกษาศาสตร์ ขอสรุปสาระส าคัญของการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
เป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 
 

1. แนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย  
 ในการบริหารจัดการได้อาศัยการผสมผสานหลากหลายแนวคิดมาใช้ในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย หลักการบริหารการจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ  หลักการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของใน
องค์กร  ร่วมกับหลักการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์และบุคลากร  และหลักการผสานร่วม
แรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในหน่วยงานให้การบริหารงานด าเนินสู่เป้าหมาย อีกทั้งอาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  และใช้การวิเคราะห์องค์กรเชิงระบบในช่วงการ
บริหารในสมัยที่ผ่านมา เป็นฐานคิดในการพัฒนาองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และต่อ
ยอดพัฒนาต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้เป็นองค์กรแห่งความก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางวิทยาการทาง
การศึกษาในภูมิภาค จากหลักการดังกล่าวในข้างต้น จึงมีแนวคิดในการบริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์
หลัก คือ 

 

“สถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหจ้ัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” 

 

 จากแนวคิดหลักในการบริหารงานและวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก าหนดจากทุกภาคส่วนของ        
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารเป็น 6 ยุทธศาสตร์  และได้ด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
  กลยุทธ์ที ่1.1  ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่สากล         
ได้สร้างระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ผ่านรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แนวใหม่ มีการบูรณาการ ICT/STEM/PBL/Active 
Learning  การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  ปรากฏการณ์/ปัญหาของครูและนักเรียนเป็นฐานในการจัดการ
เรียนรู้ และบูรณาการการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
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จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพที่ต้องใช้ทั้งความอดทน ความสุจริตใจ ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของ
เด็กและครูไทย และมีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  โดย
ใช้การเรียนรูปแบบใหม่ คือ การใช้พ้ืนที่ห้องเรียนจริงในการเรียนรู้ทุกกระบวนวิชา  และยังใช้
กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้การผลิตครูมีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะและทักษะในการพัฒนาผู้เรียนแห่ง
โลกอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 กลยุทธ์ที ่1.2  พัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้  ได้สนับสนุน
ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ในกระบวนวิชาชีพครูแต่ละกระบวนวิชาอย่างน้อย        
1 ตอน และสนับสนุนให้มีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร มีการพัฒนานักศึกษาโดยใช้
โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการให้ค าปรึกษาแนะน าของคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ระดมคณาจารย์ทุกภาคส่วนมาช่วยกัน และได้พยายามแสวงหาความ
ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานนานาชาติในการร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านการวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์   
 กลยุทธ์ที ่1.3  พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความเป็นมืออาชีพ          
ได้ใช้กระบวนการสะท้อนผลการสังเกต วิเคราะห์ปัญหาชั้นเรียน การปฏิบัติงานในสถานศึกษาจริง
เป็นฐานในการพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษามีการปรับระบบการ
สะท้อนผล การพัฒนา/นิเทศ/ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านระบบการนิเทศออนไลน์  
มีการพัฒนาฐานข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) ของนักศึกษารายบุคคล และมีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันผลิตครู สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ มี
ความเป็นครมูืออาชีพมากขึ้น 
 
         ยุทธศาสตร์ที่  2 ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์การสอนแนวใหม่ 
 กลยุทธ์ที ่2.1  ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้สนับสนุนทุนวิจัยที่
ตอบสนองความหลากหลายของบุคลากรในคณะตามพันธกิจคณะ/มหาวิทยาลัย/สังคม และความ
เชี่ยวชาญส่วนบุคคล  สนับสนุนทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการวิจัยทั้งแบบทั่วไปและมุ่งเป้า 
แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  พัฒนาและจัดตั้งคลินิกวิจัย/ระบบพ่ีเลี้ยงจากคณาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบการวิจัยที่มีคุณภาพ และการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ  ได้พยายามเปิดพ้ืนที่เพ่ือจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่เน้นศาสตร์
การสอนแนวใหม่เพ่ือรับใช้สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคภาคเหนือ  และได้ด าเนินพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานบริหารงานวิจัยที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 
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 กลยุทธ์ที ่2.2  สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย ต าราทางด้านศาสตร์                  
การสอนแนวใหม่  ได้สนับสนุนโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนแนวใหม่  ในด้าน
กายภาพได้พยายามส่งเสริมบรรยากาศสนับสนุนการวิจัย เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ส าหรับ
เป็นพ้ืนที่เพ่ือระดมสมองด าเนินการวิจัยแต่ละสาขา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงแก่
ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
สนับสนุนการเขียนต าราและผลงานทางวิชาการด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่   และยังมีการส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยข้ามศาสตร์ การวิจัยข้ามองค์กร เพ่ือพัฒนางานวิจัยเป็นแนว
ผสมผสานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเต็มที่   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รับใช้สังคมด้วยการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใช้ศาสตร์การสอน
แนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 กลยุทธ์ที ่3.1  เตรียมระบบบริการวิชาการเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
จัดตั้งศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนอ่ืน เช่น ศิษย์เก่า 
ผู้สูงอายุ ผู้เรียนด้อยโอกาส ฯลฯ ด าเนินการปรับปรุงห้องสตูดิโอ อุปกรณ์และพ้ืนที่ศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวิตของคณะ ออกแบบระบบและผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษา
ตลอดชีวิต  เร่งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต 
และระบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสื่อสารการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนลงทะเบียนเข้า
ศึกษาในรายวิชาที่เปิดสอน   
 กลยุทธ์ที ่3.2  พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการเชิงรุก โดยใช้ศาสตร์การสอนแนว
ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการเชิงรุก โดยใช้ศาสตร์การสอน      
แนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอบรมระยะสั้น แบบบูรณาการ
ผ่านงานปกติ (On the Job Training) แบบผสมผสาน (Blended) และแบบออนไลน์ (Online) 

  กลยุทธ์ที ่3.3  บริการวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคนทุกช่วงวัย 
โดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่  ได้พยายามผลักดันให้คณาจารย์ใช้ความร่วมมือกัน ให้มีการบริการ
วิชาการเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ในพ้ืนที่การศึกษาที่มีปัญหา  
พ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มีการจัดโครงการเพ่ือ Re-skill และ 
Up-skill ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสนับสนุนการบริการทางด้านการจัดการเรียน
การสอนให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง   
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 กลยุทธ์ที ่3.4  ด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและทดสอบสมรรถนะเด็กไทย ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์คลังข้อสอบของสาขาวิชาการวัดและประเมินผลที่นักศึกษาและคณาจารย์สร้างไว้ ทดลองหา
คุณภาพซ้ าและน าเข้าคลังข้อสอบ สนับสนุนให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ 
ออกแบบเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาการ ทางสมอง ทางภาษา ทางพ้ืนฐานอาชีพ ฯลฯ    
ตามความถนัดของอาจารย์  ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการทดสอบและวัดผลแบบออนไลน์ 
และเริ่มให้บริการต่อไป  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรม
ล้านนา และรักษาสิ่งแวดล้อม  

             กลยุทธ์ที ่4.1  สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและนวัตกรรมล้านนา               
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์   ได้ด าเนินการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้อัตลักษณ์ล้านนาร่วมกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์ เช่น แต่งกายล้านนา 
ดนตรีศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านพหุ
วัฒนธรรมล้านนา    

  กลยุทธ์ที ่4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม มีการ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ภายในคณะอย่างต่อเนื่อง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นเลิศ                    
 กลยุทธ์ที ่5.1  พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งผลิตครูและสาธิตการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพ ในการด าเนินการในเรื่องนี้โรงเรียนสาธิตฯ ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงาน       
ต่าง ๆ ในการเป็นแหล่งผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการจัดการสถานศึกษา  และมุ่งเน้นส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการสาธิตการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
            กลยุทธ์ที ่5.2  พัฒนาคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนและการร่วมผลิตบัณฑิต ทางคณะได้จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการท างานทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เพ่ือพัฒนาผลงานทาง
วิชาการและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแล้ว  ยังมีจัดกิจกรรมสนับสนุนให้คณาจารย์โรงเรียน
สาธิตฯ พัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนแนวใหม่  และจัดกิจกรรมที่
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สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการและน าไปสู่กระบวนการวิจัยในที่สุด 
  กลยุทธ์ที ่5.3  พัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก
ที่มีคุณภาพ  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR และจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ของ
โรงเรียน เพ่ือปรับแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนดังกล่าวให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ใน
การจัดท าหลักสูตรและกิจกรรมอิงมาตรฐานสมรรถนะ เพ่ือให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้น าความรู้
มาพัฒนาการด าเนินการ และจัดท าแผนงาน-กิจกรรมให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์  นอกจากนี้
โรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ยังได้เร่งพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยใช้
การบูรณาการข้ามศาสตร์และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นการเรียนแบบ Theme-
based Learning  และในขณะนี้ก าลังเข้าสู่ปีที่ 4 ของการด าเนินการ ในปัจจุบันสามารถออกแบบ
การเรียนแบบใหม่และพร้อมในการถ่ายทอดนวัตกรรมบางอย่างสู่การพัฒนาโรงเรียนบางโรงเรียนเพ่ือ
ขยายผลได้แล้ว 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการแนวใหม่ท่ีมีธรรมาภิบาล             
 กลยุทธ์ที ่6.1  พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์โดยรวมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง 
EdPEx  ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพองค์กรโดยเชื่อมโยงการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด           
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
  ในการด าเนินการตามกลยุทธ์นี้  ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้แนวคิดของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศลงไปบูรณาการทุกพันธกิจ เช่น บูรณาการกับกระบวนวิชาชีพครูที่ได้ปรับหลักสูตรไปแล้ว 
ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่เน้นการสอนแนวใหม่จนได้รับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  การ
บริการวิชาการท่ีเร่งหารูปแบบการพัฒนาครูด้วยศาสตร์การสอนแนวใหม่  หาต้นแบบห้องเรียนที่เรียน
แบบ Active Learning  การพัฒนาสื่อการสอน ในรูปการเรียนแบบออนไลน์ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที ่6.2  ปรับปรุงระบบงบประมาณการเงิน การพัสดุ โดยใช้เทคโนโลยี               
เพื่อบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ไดพั้ฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
งบประมาณ การเงินและพัสดุ และใช้เทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ท าให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก และได้จัดสรรงบประมาณด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกให้มีสัดส่วน
มากกว่างานประจ า 
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 กลยุทธ์ที ่6.3  ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร ได้สร้างระบบ
ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนการให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ
พัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในการท างาน ความสัมพันธ์
อันดีและความรักความผูกพันในองค์กร  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อลดขั้นตอนในการท างาน  มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ที ่6.4  ปฏิรูประบบการสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์คณะ ได้ผลิตสื่อ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ Social 
Media มีการผลิตสื่อที่ทันสมัย ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปรับปรุง พัฒนา และออกแบบช่องทาง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ ป้ายประกาศ   นอกจากนี้ ยังได้สานสัมพันธ์
สร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อมวลชน ประสานความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่า
ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดีกับสมาคมนักศึกษาเก่า
คณะศึกษาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที ่6.5  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ของคณะศึกษาศาสตร์ คณะได้
ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือปัญหาของคณะเป็นฐานในการแลกเปลี่ยน  
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดท า
กระบวนการจัดการความรู้  
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
   “สถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน” 
 2.2 พันธกิจ  
   พันธกิจหลัก คือ 

1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2) ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทาง

การศึกษาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ 
   3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและประเทศ 

4) ด าเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะ 
   พันธกิจรอง คือ 
                   5)  ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นล้านนา 
 2.3 ยุทธศาสตร์ 
   1)  ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก  
   2)  ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์การสอนแนวใหม่  
   3)  รับใช้สังคมด้วยการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการ 
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   4)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมล้านนา และรักษา
สิ่งแวดล้อม  

   5)  พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นเลิศ 
   6) บริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการแนวใหม่ที่มีธรรมาภิบาล 
 
 จากรายละเอียดในข้างต้นสามารถสรุปผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นดังนี้ 
 
 
 



8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามพันธกิจ :  ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

1.1 ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
หลักสูตรและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้สู่
สากล 

1.  ร้อยละจ ำนวนกระบวน
วิชำที่ใช้ ICT STEM 
PBL Active Learning 
กำรเรียนรู้ข้ำม
วัฒนธรรม 
ปรำกฏกำรณ์/ปัญหำ
ของครูและนักเรียน
เป็นฐำนในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

80.00 87.75 บรรลุ 100.00 100.00 บรรลุ 100.00 100.00 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. ระดับสมรรถนะ/
คุณลักษณะ/ทักษะที่
จ ำเป็นส ำหรับเป็น
พลเมืองโลกและกำร
ประกอบอำชีพใน
อนำคต (ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนแห่งโลกอนำคต)  

3.50 4.36 บรรลุ 4.00 4.32 บรรลุ 4.0 4.74 บรรลุ 

1.2 พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ 
ภาษาอังกฤษใน
การจัดการ
เรียนรู้ 

1. ร้อยละของจ ำนวน
กระบวนวิชำวิชำชีพครูที่
มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำษำอังกฤษ
อย่ำงน้อย 1 ตอนใน
ระดับปริญญำตรี  

60.00 29.63 ไม่บรรลุ 80.00 94.74 บรรลุ 80 100 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. จ ำนวนหลักสูตร/
วิชำเอกท่ีมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 

1 วิชาเอก 
 (ป.เอก) 

0 ไม่บรรลุ 1 หลักสูตร 
 (ป.ตรี) 

1 หลักสูตร 
(ป. ตรี) 

บรรลุ 1  
หลักสูตร 

1  
หลักสูตร 

บรรลุ 

3. ร้อยละของนักศึกษำที่
ผ่ำนกำรทดสอบตำม
กรอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ  

   The Common 
European 
Framework of 
Reference for 
Languages (CEFR)  
ที่ระดับ B1 

40.00 17.15 ไม่บรรลุ 50.00 18.01 ไม่บรรลุ 30.00 26.03 ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 4. จ ำนวนข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร  

MOA 1 0 ไม่
บรรลุ 

MOA 1 
MOU 1 

MOU 4 บรรลุ MOA 1 

MOU 1 

MOA 2 

MOU 1 

บรรลุ 

1.3 พัฒนาระบบ
การฝึก 
ประสบการณ์
วิชาชีพครูให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพ 

 

1. ควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์พ่ีเลี้ยงและ
อำจำรย์นิเทศก์ในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมสะท้อน
ผลกำรพัฒนำของ
นักศึกษำ 

4.00 4.73 บรรลุ 4.50 4.54 บรรลุ 4.5 4.57 บรรลุ 

 

 

2. ระดับสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพครูของ  
นักศึกษำฝึก
ประสบกำรณว์ิชำชีพครู 

4.00 4.59 บรรลุ 4.25 4.52 บรรลุ 4.25 4.59 บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามพันธกิจ :  ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์การสอนแนวใหม่ 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

2.1 ส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิด  

    งานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

 
 

1. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ 
Scopus, ISI) 

7 8 บรรลุ 8 13 บรรลุ 10 9 ไม่บรรลุ 

 

2. ร้อยละของอำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัย/วิชำกำร/
สิ่งประดิษฐ์/งำน
สร้ำงสรรค ์

50.00 64.47 บรรลุ 100.00 75.00 ไม่บรรลุ 100.00 69.23 ไม่บรรลุ 

 

3. จ ำนวนกำรอ้ำงอิง
ผลงำนวิจัย (Citations) 
ในฐำนข้อมูล 

16 15 ไม่บรรลุ 18 24 บรรลุ 10 25 บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

2.2 สนับสนุนการ
พัฒนาและ
เผยแพร่งานวิจัย 
ต าราทางด้าน
ศาสตร์การสอน
แนวใหม่   

1. จ ำนวนต ำรำ หรือ 
หนังสือเล่มเล็ก 
(booklet) ที่เก่ียวข้อง
กับศำสตร์กำรสอนแนว
ใหม่ 

5 5 บรรลุ 12 12 บรรลุ 12 15 บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามพันธกิจ :  รับใช้สังคมด้วยการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคน 
                    ตลอดช่วงชีวิต 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

3.1  เตรียมระบบ
บริการวิชาการ
เพื่อตอบสนอง
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวิตของ
คณะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อ
รองรับกลุ่ม
ผู้เรียนอื่น เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้เรียน
ด้อยโอกาส ฯลฯ  

1. จ ำนวนวิชำที่เปิด
สอนของศูนย์
กำรศึกษำตลอดชีวิต 
ของคณะศึกษำศำสตร์  

2 12 บรรลุ 4 5 บรรลุ 6 6 บรรลุ 

 

 

อ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

3.2  พัฒนา
หลักสูตรการ
บริการวิชาการ
เชิงรุก โดยใช้
ศาสตร์การสอน
แนวใหม่ในการ
พัฒนา
ศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย  

1. จ ำนวนหลักสูตรกำร
บริกำรวิชำกำรเชิงรุก 
โดยใช้ศำสตร์กำรสอน
แนวใหม่ในกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

5 6 บรรลุ 7 8 บรรลุ 9 16 บรรลุ 

 

3.3  บริการวิชาการ
แก่ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
ตลอดจนคนทุก
ช่วงวัย โดยใช้
ศาสตร์การสอน
แนวใหม่ 

1. ร้อยละของผู้รับบริกำร
ที่น ำเอำศำสตร์กำร
สอนแนวใหม่ไปใช้ 

60.00 91.35 บรรลุ 80.00 92.65 บรรลุ 80 90.41 บรรลุ 

 

 

อ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. จ ำนวนโครงกำรกำร
บริกำรวิชำกำรท่ี
เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ 

2 2 บรรลุ 2 2 บรรลุ 2 3 บรรลุ 

3. ร้อยละของผู้รับบริกำร 
Re-skill, Up-skill แล้ว
สะสมเป็นหน่วยกิตใน
ธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank) 

20.00 28.57 บรรลุ 30.00 63.63 บรรลุ 30 23.71 ไม่บรรลุ 

 

3.4  ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์วิจัย
และทดสอบ
สมรรถนะ
เด็กไทย 

1. จ ำนวนฉบับ/ชุด
ข้อสอบสมรรถนะทำง
วิชำกำร ทำงสมอง ทำง
ภำษำ ทำงพ้ืนฐำน
อำชีพ ฯลฯ ตำมควำม
ถนัด 

10 10 บรรลุ 20 20 บรรลุ 10 10 บรรลุ 

 

อ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 2. จ ำนวนรำยได้จำกกำร
บริกำรจำกกำรทดสอบ 
(ปี 2564 - 2565) 

- - - 0.5 ล้าน 0 ไม่
บรรลุ 

0.3 ล้าน 0 ไม่บรรลุ 

 

อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมล้านนา และรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

4.1 สร้าง
วัฒนธรรม  
การมีส่วนร่วม 

     ด้านการศึกษา 
และนวัตกรรม 

     ล้านนาบน
พื้นฐานพห ุ  

      วัฒนธรรม 
ให้กับนักศึกษา
และ  

     บุคลากรใน
คณะ
ศึกษาศาสตร์  

 
 

1. ร้อยละของนักศึกษำ 
คณำจำรย์ และบุคลำกร     
คณะศึกษำศำสตร์  ที่มี
วัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วม
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนพหุ
วัฒนธรรมล้ำนนำและ
ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์
ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมอ่ืนที่
คณะจัดขึ้น 

70.00 84.09 บรรลุ 80.00 80.67 บรรลุ 60.00 100.00 บรรลุ 

 

อ 
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กลยุทธ์ 
 

KPI 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผลประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผล

ประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผลประเมิน 

 2 .  กำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำคลังควำมรู้
พร้อมใช้นวัตกรรม
และบทเรียนที่
สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ส ำคัญและเสริมพลัง 
(Empowerment ) 
ของชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม  

2  
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

2  
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

บรรลุ 2  
ประเด็น /

หัวข้อ        
ที่เข้ามามี     
ส่วนร่วม 

2 
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

บรรลุ 2 
ประเด็น 
/หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

2 
ประเด็น /

หัวข้อ 
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม 

บรรลุ 

4.2  ส่งเสริมและ
สนับสนุน
นโยบายการ
อนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของจ ำนวน
หน่วยกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำเทียบกับปีที่ผ่ำน
มำ 

ลดลง  
5.00 

เพิ่มข้ึน  
32.80 

ไม่บรรลุ ลดลง 
10.00 

ลดลง 
23.13 

บรรลุ ลดลง  
6.00 

เพิ่มข้ึน 
3.04 

ไม่บรรลุ 

 

อ 
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กลยุทธ์ 
 

KPI 
 

ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 
เป้าหมา

ย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
ผล   เป้าหมาย 

 2. ร้อยละจ ำนวนพื้นที่
สีเขียวที่เพ่ิมขึ้นเทียบ
กับพ้ืนที่ทั้งหมด (ปี 
2563 - 2564) 

เพิ่มข้ึน  
5.00 

เพิ่มข้ึน  
2.56 

ไม่บรรลุ เพิ่มข้ึน 
10.00 

เพิ่มข้ึน 
0.42 

ไม่
บรรลุ 

- - - 

3.จ ำนวนกิจกรรม/
นวัตกรรม ที่แสดงถึง
กำรประหยัดพลังงำน
และรักษำ
สิ่งแวดล้อม (ปี 
2565) 

- - - - - - 5 5 บรรลุ 

 

 

 

 

อ 

20 



21 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

5.1  พัฒนา
โรงเรียนสาธิต
ฯ ให้เป็น
แหล่งผลิตครู
และสาธิตการ
จัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ  

1. จ ำนวนรำยวิชำหรือ
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในกำร
ผลิตบัณฑิตหรือบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ 

5 12 บรรลุ 8 12 บรรลุ - - - 

2. จ ำนวนนวัตกรรมทำงกำร 
ศึกษำที่สำมำรถแลกเปลี่ยน
หรือถ่ำยทอดให้กับ
หน่วยงำนภำยนอกคณะ
ศึกษำศำสตร์ (ปี 2565) 

- - - - - - 2 2 บรรลุ 

 

 

 

 

 

อ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

5.2  พัฒนา
คณาจารย์
สาธิตให้มี
สมรรถนะใน
การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่
นักเรียนและ
การร่วมผลิต
บัณฑิต 

1. จ ำนวนคู่ควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำรร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์สำธิตกับอำจำรย์
สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 

5 10 บรรลุ 8 10 บรรลุ 10 3 ไม่
บรรลุ 

2. จ ำนวนกิจกรรมผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนแนวใหม่ 

5 7 บรรลุ 8 16 บรรลุ 10 21 บรรลุ 

5.3  พัฒนานักเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ 
ให้เป็นพลเมือง
ไทยและเป็น
พลเมืองโลกที่มี
คุณภาพ  

1. ร้อยละของนักเรียนระดับ 
ม.ต้น ที่มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ A2 ขึ้นไป 

70.00 75.32 บรรลุ 75.00 73.11 ไม่
บรรลุ 

70 72.01 บรรลุ 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับ 
ม.ปลำย ที่มีระดับคะแนน
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

70.00 55.62 ไม่
บรรลุ 

75.00 53.24 ไม่
บรรลุ 

60 51.93 ไม่
บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 3. ระดับสมรรถนะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกของ
ผู้เรียน (ปี 2563 - 2564) 

3.00 3.85 ไม่บรรลุ 3.25 3.85 บรรลุ - - - 

4. จ ำนวนนวัตกรรมที่นักเรียน
สร้ำงข้ึนเพื่อแก้ปัญหำชุมชน 
(ปี 2565) 

- - - - - - 3 3 บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนนุ :  บริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการแนวใหม่ที่มีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

6.1  พัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์
โดยรวมเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ตามแนวทาง 
EdPEx 

1. ผลประเมินตำม
เกณฑ์ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือ ด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) 
(คะแนน) 

ผ่าน 
EdPEx 

200 

ไม่ผ่าน ไม่
บรรลุ 

ผ่าน 
EdPEx 

200 

ไม่ผ่านการ
พิจารณา
คัดเลือก
เบื้องต้น 

(Screening) 

ไม่
บรรลุ 

ผ่าน 
EdPEx 
200 

ผ่าน 
EdPEx 
200 

บรรลุ 

6.2 ปรับปรุงระบบ 
งบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ  
โดยใช้ เทคโนโลยี
เพื่อบริหารจัดการ   

   เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

   และลดค่าใช้จ่าย 

1. ร้อยละของ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนวัสดุ 
(กระดำษ หมึก ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร) 
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่ำนมำ  

 

ลดลง 
5.00 

ลดลง 
66.32 

บรรลุ ลดลง 
10.00 

ลดลง 
51.48 

บรรลุ 10 เพิ่มข้ึน 
15.45 

ไม่บรรลุ 

 

อ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

6.3  ปฏิรูประบบ 
การ
บริหารงาน    

      บุคคลและ
พัฒนา
บุคลากร 

1. ร้อยละควำมผูกพัน
ของบุคลำกรที่มีต่อ
คณะฯที่อยู่ใน
ระดับสูง 

80.00 87.11 
 

บรรลุ 80.00 84.22 บรรลุ 80 83.60 บรรลุ 

2. ระดับสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำนที่มปีระ
สิทธภำพ 

ระดับ 
3.5 

ระดับ 
5 

บรรลุ ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

บรรลุ ระดับ 4.1 ระดับ 5 บรรลุ 

6.4 ปฏิรูประบบ
การ สื่อสาร
องค์กรและ
นักศึกษาเก่า
สัมพันธ์ 

1. ระดับกำรรับรู้
ภำพลักษณ์/ข้อมูล
ข่ำวสำรหน่วยงำน
ของนักศึกษำและ
บุคลำกรภำยในส่วน
งำน 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ ระดับ 4 ระดับ 4 บรรลุ 

2. จ ำนวนเงินบริจำค 
จำกนักศึกษำเก่ำ 

200,000.- 318,500.- บรรลุ 250,000
.- 

415,000.- บรรลุ 200,000.
- 

309,500.- บรรลุ 
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กลยุทธ์ KPI 
ผลการด าเนินงานปี 2563 ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2565 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

 เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผล 
ประเมิน 

6.5 พัฒนาระบบ
การจัดการ
ความรู้ (KM) 
ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ 

6 7 บรรลุ 8 18 บรรลุ 10 12 บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรบริหำรงำนทีน่ ำเสนอตอ่สภำมหำวทิยำลัยเชียงใหม ่ ครั้งที่ 2 : คณะศกึษำศำสตร์  

 

  สรุปในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปีงบประมำณ 2563 – 2565 โดย  
ปีงบประมำณ 2563 สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 25 ตัวชี้วัด จำก 35 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43  ปีงบประมำณ 2564 สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด จำก 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.56   และปีงบประมำณ 2565 สำมำรถ
ด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด จำก 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00    
 ในยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภำพ และมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก 
ปรำกฏว่ำเมื่อมีกำรด ำเนินกำรบูรณำกำรกำรสอนแนวใหม่ ลงสู่ห้องเรียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในปี 
2564-2565 ท ำให้สมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์บรรลุผลทุกปี ตลอดจนคณะได้พัฒนำจ ำนวนกระบวนวิชำวิชำชีพครูที่มีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษอย่ำงน้อย 1 ตอนในระดับปริญญำตรีเพ่ิมขึ้นทุกปี คณะลงไปช่วยหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำหลำกหลำยหน่วยงำนจนเกิดกำรท ำควำมร่วมมือกันเพ่ิมขึ้นทุกปี   คณะได้ใช้
กระบวนกำรสะท้อนผลกำรสังเกต วิเครำะห์ปัญหำชั้นเรียน กำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำจริงเป็นฐำน
ในกำรพัฒนำนักศึกษำ โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษำชั้นปีที่ 1 จนจบกำรศึกษำ  ท ำให้ครูพี่เลี้ยงและอำจำรย์
นิเทศของนักศึกษำที่ไปฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจนักศึกษำในระดับมำก
ที่สุด ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือคณำจำรย์ต่ำงเห็นวิธีกำรนี้ เป็นวิธีที่ดีใน
กำรออกแบบกำรพัฒนำนักศึกษำครู ส่งผลท ำให้สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของ  นักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ 
ด้วยกำรส่งเสริมผลักดันให้เกิดงำนวิจัยที่มีคุณภำพ สนับสนุนกำรพัฒนำและเผยแพร่งำนวิจัยต ำรำ
ทำงด้ำนศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ ส่งผลท ำให้ในช่วงปี 2563-2565 มีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ฐำนข้อมูลที่มีคุณภำพระดับนำนำชำติจ ำนวน 30 เรื่อง มีจ ำนวนต ำรำ หรือหนังสือเล่มเล็กที่เกี่ยวข้อง
กับศำสตร์กำรสอนแนวใหม่ 32 ผลงำน และมีกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย (Citations) ในฐำนข้อมูลในช่วง
ปี2564-2565 บรรลุผลเกินคำด 
 ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ 3    รับใช้สังคมด้วยกำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุกโดยใช้ศำสตร์กำรสอน
แนวใหม่ในกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ด้วยกำรบริหำรงำนในเชิงรุกในช่วงปี2563 -2565 
ท ำให้สำมำรถพัฒนำหลักสูตรบริกำรวิชำกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2563 สำมำรถพัฒนำหลักสูตร
ใหม่ได้  6 หลักสูตร ซึ่งมำกกว่ำเป้ำหมำย และในปี 2565 สำมำรถพัฒนำหลักสูตรใหม่ได้  16 
หลักสูตร โดยมีหลักสูตรใหม่ที่พัฒนำขึ้นมำ เช่น หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรออกแบบ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมและภำพอนำคตเพ่ือ
พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนภำยใต้แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่  หลักสูตรกำรพัฒนำกำรจัดกำร
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรงำนท่ีน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ ครั้งที่ 2 : คณะศึกษำศำสตร์ 

 

เรียนรุ้ของครูภำยใต้แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ให้กับ
ครูสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  หลักสูตรนำยต ำรวจนิเทศและผู้ เกี่ยวข้องกับงำน
กำรศึกษำกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนให้กับครูและโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  กำร
พัฒนำทักษะโค้ดดิ้งสู่กำรประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นส ำหรับนักเรียนโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
พ้ืนที่ 17 จังหวัดภำคเหนือ  นอกจำกครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแล้วยังมี
โครงกำรที่ด ำเนินกำรพัฒนำอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่องคือ กำร Coaching ส ำหรับ
อำจำรย์ผู้รับทุนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และ กำร Microteaching  
กำรเตรียมควำมพร้อมอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning สู่ห้องเรียนแห่งกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภำยใต้โครงกำรที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์
ในศตวรรษท่ี 21 อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม นวัตกรรม
ล้ำนนำและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ผลกำรด ำเนินงำนตลอด 3 ปี คณำจำรย์มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และออกแบบกิจกรรมอ่ืนที่มีกำรบูรณำกำรพหุวัฒนธรรมล้ำนนำ และล้ำนนำสร้ำงสรรค์  กำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำคลังควำมรู้พร้อมใช้นวัตกรรมและบทเรียนที่สำมำรถแก้ไขปัญหำส ำคัญและเสริม
พลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ส่วนกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอำจจะท ำได้ไม่บรรลุตำมผล เนื่องจำกว่ำ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นอำคำรและยังมีกำรเริ่มต้นกำรก่อสร้ำงโรงเรียนระดับอนุบำล และประถมศึกษำ ท ำ
ให้จุดนี้ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี2565 คณะได้จัดกิจกรรม/นวัตกรรม ที่แสดงถึง
กำรประหยัดพลังงำนและรักษำสิ่งแวดล้อม 
 ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้เป็นเลิศ พบว่ำ ในปี
2563 – 2564 ประสบควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดเกือบทั้งหมด ยกเว้น ควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่ตั้งระดับควำมส ำเร็จไว้ตำมแนวทำงกำ รวัด
สมรรถนะภำษำอังกฤษแบบ CEFR ว่ำต้องอยู่ในระดับ B1 ถึงร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด ปรำกฏ
ว่ำผลในปี 2563 มีนักเรียน ร้อยละ 55.62 ที่บรรลุตำมตัวชี้วัดนี้ ในปี 2565 โรงเรียนสำธิตได้พัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำท่ีสำมำรถเปลี่ยนหรือถ่ำยทอดให้กับหน่วยงำนภำยนอกคณะ และมีนวัตกรรม
ที่นักเรียนสร้ำงข้ึนเพื่อแก้ปัญหำชุมชน บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ในยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีกำรจัดกำรแนวใหม่ใช้ธรรมำภิบำล         
พบว่ำในปี 2565 คณะศึกษำศำสตร์ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรองค์กร ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ EdPEx 200 จ ำนวนร้อยละของควำมผูกพัน
ของบุคลำกรมีสูงตลอดทั้ง 3 ปี ถือว่ำเป็นควำมส ำเร็จที่เน้นกำรใช้ควำมโปร่งใส ควำมเป็นเหตุเป็นผล 
และกำรจัดกำรควำมรู้ให้ทุกคนรับรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีผลงำนจ ำนวนองค์ควำมรับได้รับกำรควำมรู้
บรรลุเกินเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
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ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 2 : คณะศกึษาศาสตร ์ 

 

3.  ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ได้ด าเนินการ นอกเหนือจากแผนงานที่น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม)  
 ผลการการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีผลงานที่โดดเด่นดังนี้  
 1. การผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ EdPEx 200 คณะศึกษาศาสตร์ผ่านการประเมินคุณภาพ
การบริหารองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ EdPEx 
200 ซึ่งผลการใช้ EdPEx ท าให้เกิดการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือความยั่งยืน ได้แก่ คณะลง
พ้ืนที่ตามวิสัยทัศน์เพ่ือสร้างความผาสุกและช่วยเหลือชุมชนมากข้ึน  บุคลากรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่รุนแรงจากภายนอก และปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น  มีเงินสะสมคงคลังเพ่ิมขึ้น เกิดการใช้กระบวนการ 
KM มากข้ึนในคณะและท าให้เกิดนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด บุคลากรภายในคณะร่วมแรงร่วมใจมาก
ขึ้น มีความสุขมากขึ้น พัฒนาการด้านการวิจัยของอาจารย์ทั้งเฉพาะตัวบุคคลและการท างานเป็นทีมดี
ขึ้นตามล าดับ  เกิดมิติใหม่ทางด้านการท างานเพ่ือตอบสนองความยั่งยืน เกิดความผูกพันกับองค์กรท า
ให้ทุกคนเกิดความร่วมมือในการท างานทุกระดับ เกิดช่องทางท่ีเอ้ือต่อการเกิดนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน ปรับประสิทธิภาพกระบวนการท างานดีขึ้น  เกิดบรรยากาศที่เป็น
ธรรมชาติของความโปร่งใส ความมีเหตุผล การช่วยเหลือเกื้อกูล ยอมรับและปรับปรุงตนเองในการ
ท างาน เพ่ิมการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มหลักสูตรใหม่ๆ ได้แก่กลุ่มผู้เรียน Life 
Long Learning กลุ่มครุชาวต่างชาติ กลุ่มครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถด้านดนตรี และเม่ือมีการฉายแววความส าเร็จจึงท าให้เกิดลูกค้ากลุ่มใหม ่
 2. ต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้สอดรับตามแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี  โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทย ครูไทย และนักเรียนไทย วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงแบบผลิกผันจากทั่วโลก ตลอดจนวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพ่ื อน า
สารสนเทศมาประกอบการท าวิจัยร่วมกันทั้ง 3 ภาควิชา ซึ่งได้สมรรถนะเด็กไทยที่สอดรับกับโลก
อนาคต ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1)การเป็นนักนวัตกรชั้นเลิศ  2)การเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมปรับตัว 3)การเป็นบุคคลในสังคมเพ่ือการเรียนรู้ 4)การมีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 5)การเป็นพลเมืองไทยบนวิถีโลก จากนั้นด าเนินการออกแบบชั้นเรียนด้วยศาสตร์
การสอนแนวใหม่ ผ่านการจัดการเรียนรู้ Theme – Based learning โดยมี 3 Unit การเรียนรู้ ได้แก่ 
1) Language Unit 2)Integration Unit (Smart Unit) และ 3) Value Education Unit  น าผลการ
ออกแบบลงสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาพร้อม
ได้สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ Application “ITPC Connect Plus” เพ่ือสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน คณะศึกษาศาสตร์ได้น าต้นแบบนวัตกรรมหลักสูตรและการ
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เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไปขยายผลสู่พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
จ านวน 5 โรงเรียนได้แก่ 1)โรงเรียนบ้านป่าตาล 2)โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 3)โรงเรียนบ้านแม่อ้อ
ใน 4)โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และ 5)โรงเรียนอนุบาลวีรยา ผลการขยายผลในภาพรวมทั้ง 5 โรงเรียนได้
มีการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้สอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  ตาม
บริบทพื้นที่ของโรงเรียน ส่งผลท าให้ครูและนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
 3. การผลิตและพัฒนาครูในพื้นที่พิเศษให้จัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการการผลิตและพัฒนาครูในพ้ืนที่พิเศษ ในมิติต่าง ๆ
ดังนี้ 
 มิติที่ 1 ครูรัก(ษ์)ถิ่นกับต้นแบบการปฏิรูประบบผลิตครู ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครู 3 ระยะ ดังนี้ 1)ระยะต้น (Initial) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การ
ค้นหา การคัดกรอง และการเตรียมความพร้อม 2)ระยะพัฒนา (Develop) ประกอบด้วย 
Enrichment Program การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการจัดระบบการดูแล และ 3)ระยะ
ต่อเนื่อง (Sustain) ประกอบด้วย การสร้างกลุ่มเฉพาะ การสร้างระบบ การสร้างเครือข่าย และการ
สร้างความร่วมมือ 
 มิติที่ 2 ครูคืนถิ่นกับความพยายามปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยทั้งระบบ 
โดยคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูภาคเหนือตอนบน ได้มีการ
ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูคืนถิ่นสู่การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ต้องมีลักษณะเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21 มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และมีการเชื่อมโยงอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่สู่ห้องเรียน 
ผ่านกระบวนการที่คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาครูบนฐานคิดของ แนวคิดการจัดการศึกษาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน การบูรณาการข้ามศาสตร์ แนวคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ ฐาน
ต้นทุนเดิมของชุมชนและโรงเรียน เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนความร่วมมือการ
ท างานของเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูภาคเหนือตอนบน  ซึ่งกระบวนการประกอบด้วย 
Empowerment Action Coaching PLC Reflection และ Show &Share  
 มิติที่ 3 การยกระดับสมรรถนะครูพ้ืนที่พิเศษ:โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ผ่านรูปแบบ
การพัฒนาใช้กระบวนการท างาน ผ่านแนวคิดเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาทุกมิติ ประกอบด้วย การลง
พ้ืนที่วิเคราะห์บริบทสมรรถนะครูและโรงเรียน การวิเคราะห์ความเหมาะสมทีมงานและโรงเรียน การ
ประชุมแลกเปลี่ยนเพ่ือวางแผนงาน การพัฒนาครูโดยการลงพ้ืนที่จริงผ่านการใช้ Active Learning 
/Coaching/Reflection และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทุกมิติ  
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 4. การปรับระบบนิเวศของคณะศึกษาศาสตร์น ามาสู่กระบวนการที่ท าให้เกิดการยอมรับ
จากภายนอก กระบวนการที่ท าให้เกิดการยอมรับจากภายนอกจะมีฐานคิดจากการค้นหาศักยภาพ
ของบุคคล การสร้างและรวมทีมร่วมกัน และการหนุนเสริมจากฝ่ายบริหารผ่านการเรียนรู้ ปรับปรุง 
ระบบการทวนสอบและการจัดการความรู้ โดยกระบวนการประกอบด้วย การใช้ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร การสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการแต่ละหลักสูตร การใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนานวัตกรรม การขยายความร่วมมืออย่างไม่หยุดยั้ง การเติมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกรอบ
งานการบูรณาการมุมมองเชิงระบบการเสริมอัตลักษณ์ความโดดเด่นเชิงพ้ืนที่ การประเมินผลกา
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความสามารถ และการเปิดพ้ืนที่และท้าทายความส าเร็จที่สูงขึ้น ผลการปรับ
ระบบนิเวศของคณะศึกษาศาสตร์ท าให้เกิดการลงนามความร่วมมือ (MOU) จ านวน 10 หน่วยงาน 
หลักสูตรการให้บริการทางวิชาการจ านวน 21 หลักสูตร และจ านวนผู้สมัครและเข้าศึกษามีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 
 5. นวัตกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนานวัตกรรมสนับสนุน
การบริหารจัดการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมที่สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร ประกอบด้วย 1)ระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานออนไลน์ 2)ระบบ
ผู้ช่วยอาจารย์ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 3)ระบบการจัดการข้อมูลการใช้
ยานพาหนะ 4)ระบบรับสมัคร ติดตามและรายงานผลนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ MIS EDU 
และ 5)ระบบบริหารจัดการงบประมาณ  กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมที่สนับสนุนการติดตามและการช่วยเหลือ
นักศึกษา ประกอบด้วย 1)ระบบนิเทศออนไลน์ 2)ระบบรับสมัครนักศึกษาสมัครนักศึกษาฝึกสอนและ
ตรวจคุณสมบัติก่อนฝึกสอนชั้นปีสุดท้าย  และกลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสนับสนุนของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ระบบสนับสนุนของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. ภาพผลลัพธ์ที่เป็นพลังส าคัญให้ทีมศึกษาศาสตร์ก้าวไปแบบไม่หยุดยั้ง คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้น าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาฉายภาพ เช่น ได้น าสถิติการสอบบรรจุเข้ารับราชการเมื่อเทียบ
กับสถิติการสอบทั่วประเทศ  สถิติการสอบใบประกอบวิชาชีพครู  ผลงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนา
นักศึกษา ผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนสาธิต ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ผลงานที่โดดเด่นด้านทรัพยากร
บุคคล และจ านวนงบประมาณที่ได้จากงานวิจัยหน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมสูงขึ้นมาฉายภาพความส าเร็จ
อยู่ตลอดเวลา ทั้งในวาระการประชุมอาจารย์ประจ าเดือนหรือวาระส าคัญอ่ืน ท าให้อาจารย์และ
บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4.  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอ
แผนการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
1 .  ศาสตร์ การสอนแนว ใหม่ที่ คณะจะ
ด าเนินการทั้งเรื่องของการบูรณาการ STEM 
และ PBL, Theme Based Learning ลงสู่ชั้น
เรียน สภาฯเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี  แต่ทางสภา
เห็นว่าควรจะใช้การประเมินสมรรถนะแบบ 
PISA เป็นแนวทางในการน าการขับเคลื่อน
การพัฒนานักเรียนไทยให้มีสมรรถนะดีขึ้น  
โ ด ย เ ร่ ง ส ร้ า ง  Critical Thinking แ ล ะ 
Analysis Thinking ซึ่งทั้ง  2 เรื่องนี้จะท าให้
นักเรียนไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ 
 

คณาจารย์ได้ด าเนินการออกแบบการเรียนการสอน
ที่มุ่ ง พัฒนาสมรรถนะนี้อยู่แล้ว ไม่ว่ า  Critical 
Thinking และ  Analysis Thinking  และค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ได้ถอดบทเรียนในโรงเรียนสาธิตและ
การสอนในกระบวนวิชา ตลอดจนถอดบทเรียนจาก
งานวิจัยและการบริการวิชาการของคณะที่ ได้
ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยที่สอดรับกับ
โลกอนาคต ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
การเป็นนักนวัตกรชั้นเลิศ  2) การเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมปรับตัว 3) การเป็นบุคคลใน
สังคมเพ่ือการเรียนรู้ 4) การมีคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 5) การเป็นพลเมืองไทยบนวิถี
โลก ซึ่งคณะได้น าต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะ
เด็กไทยที่สอดรับกับโลกอนาคต ไปขยายผลสู่พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง  ได้ออกแบบพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งสู่การ
ประยุกต์ ใช้ ในท้องถิ่นส าหรับโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีจังหวัดภาคเหนือซึ่งถือ
ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ก า ร พั ฒนา  Critical Thinking และ 
Analysis Thinking ให้ดีขึ้น  
       นอกจากนี้ ในการวัด PISA ที่มุ่งเน้นความ
ฉลาดรู้ ด้ านการอ่าน ด้ านคณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการที่จะแสดงถึงความ
ฉลาดรู้จะต้องใช้ Critical Thinking และ Analysis 
Thinking อยู่แล้ว ในการออกแบบการสอนแนว
ใหม่ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น การสอน
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ข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
แบบ STEM, PBL,  Theme Based Learning ใน
ตัว Design ดังกล่าว เน้นให้นักเรียนเกิดความฉลาด
รู้และ Judgment Thinking ซึ่ งทางคณะเองไม่
เพียงออกแบบให้เด็กเกิดสมรรถนะ แต่ยังมีการ
ประเมินสมรรถนะเหล่านั้น ในทุกระดับทั้งอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

2. จากการที่นักศึกษาชั้นปีที่  1 มีปัญหา
ทางด้านการเงิน และยากจน รวมทั้งการ
ปรับตัว ขอให้ทางคณะฯ ได้น าเสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการการดูแล ในรูปแบบ
ทุนการท างาน ทุนการศึกษา หรือทุนให้ยืม
ค่าใช้จ่ายอ่ืนเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างดียิ่ง 
ท าให้นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ มีบริการให้การ
ปรึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  โดยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาของคณะจ านวน 12 ท่าน
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และทางคณะได้ท าโครงการ
ครอบครัวศึกษาฯ พ่ีป้าน้าอา อาสาดูแลน้องหน้อย 
โดยให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่น
พ่ี คอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าปรึกษา สอบถาม 
ติดตามชีวิตความเป็นอยู่กับนักศึกษาชั้นปีที่  1 
รวมทั้ งการหาแหล่งทุนในการเชื่อมต่อความ
ช่วยเหลือมายังนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ใน 2 ปีที่
ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณทุนให้แก่
นั กศึกษาน่ าจะ เป็ นสัดส่ วนที่ เ ยอะที่ สุ ด เ มื่ อ
เทียบเคียงกับคณะอ่ืน  ทางคณะเองก็มีนโยบายใน
การน าเงินกองทุนพัฒนาคณะเข้าให้การช่วยเหลือ
เรื่องทุนค่าเทอมกับนักศึกษาจากที่ไม่เคยมีมาก่อน
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ ๆ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข  
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ข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
3. ทางสภาได้ตระหนักและต้องการให้บัณฑิต
ของคณะศึกษาศาสตร์มีความรู้ และทักษะ
ด้าน Digital ให้มีความสามารถในขั้นสูง 
        

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการออกแบบ
การเรียนการสอนในทุกวิชาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และ  
ทักษะด้าน Digital  ให้มีความสามารถในขั้นสูง
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดการเรียนรู้  Active 
Learning การบูรณาการ ICT การเรียนรู้ ข้ าม
วัฒนธรรม ปรากฏการณ์/ปัญหาของครูและ
นักเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลท าให้
นักศึกษามีระดับสมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับเป็นพลเมืองโลกและการประกอบ
อาชีพในอนาคต บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใน
โครงสร้างของหลักสูตรที่คุรุสภาก าหนด จ าเป็นต้อง
มีการออกแบบให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ 
Digital อยู่แล้ว แต่อาจจะมีจ านวนชั่วโมงน้อย
เกินไป  ในการบริหารจัดการได้มีการบูรณาการ
ทักษะทางด้าน Digital ลงในทุกกระบวนวิชา เช่น 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้
ประกอบการเรียน สร้างชิ้นงานที่เน้นการใช้ทักษะ
ทางด้าน Digital  เช่น การสร้างหนังสั้น, ผลิต VTR, 
การท า E-book จากการค้นคว้าของนักศึกษาเอง 
รวมถึงการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นการใช้ 
Digital  ช่องทางการสื่อสารระหว่างการเรียน  
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ช่วย
อาจารย์ในการผลิตสื่อช่วยสอน เป็นผู้ช่วยในการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ใช้ Digital เป็นฐานในการ
เรียนรู้ 

4. ทางสภาได้มีความเห็นว่าควรหาวิธีการท า
อะไรบางอย่าง ที่จะปรับทัศนคติของคนรุ่น
ใหม่ให้เห็นว่าอาชีพครูมีค่าและมีเกียรติ  

คณะได้ด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่
แสดงว่าอาชีพครูมีค่าและมีเกียรติ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การประพฤติปฏิบัติของอาจารย์ที่
ต้องเป็นต้นแบบในการปฏิบัติอาชีพครูอย่างเป็นมือ



35 
 

  

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ครั้งที่ 2 : คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
อาชีพ ตั้งใจมุ่งม่ัน แสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งใน
และนอกห้องเรียนต่อนักศึกษาครู  ซึ่งกระบวนการ
ด าเนินการแบบนี้จะท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาครู ให้เป็นครูที่มี
คุณลักษณะที่ดี  ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ทางคณะได้
รับรู้จากผู้อ านวยการ คณะครูพ่ีเลี้ยง ว่านักศึกษา
หรือศษิย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วต่างมี
ภาพลักษณ์ที่ดี   นอกจากนี้ คณะได้พยายามปรับ
การรับข้อมูลข่าวสารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะปรับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ให้เห็นว่า
อาชีพครูมีค่าและมีเกียรติ โดยการสร้างโอกาสให้
นักศึกษาได้ศึกษากรณีเก่ียวกับผู้ที่มีความมุ่งมั่นเป็น
แบบอย่างที่ดีของการประกอบอาชีพครู การ
เสียสละบางส่วนให้กับนักเรียน เน้นภาพของครู
หรือลูกศิษย์ที่ประสบผลส าเร็จด้านการสอน 
ประสบผลส าเร็จในการเป็นครูที่ดี เพื่อให้นักเรียน
สนใจเข้ามาเรียนครูมากขึ้น นอกจากนี้ยังประเมิน
ได้จากสัดส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีต่ออัตราการรับที่มากกว่า 10 เท่าในทุก
สาขาวิชา ซึ่งจากสถิติของนักศึกษาใหม่ที่เข้ามา
เรียนกับคณะศึกษาศาสตร์พบว่า มีอัตราผู้สมัครต่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก 
ในปี  2563 เท่ากับ  1 : 10  หรือ 426 : 4,424   
   ปี  2564 เท่ากับ  1 : 15  หรือ 411 : 6,145   
   ปี  2565 เท่ากับ  1 : 12  หรือ 401 : 4,595        
     ซึ่งถือว่านักเรียนยังมีความสนใจเข้ามาเรียนครู
อยู่มาก โดยจากการสอบสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่
สะท้อนว่าเกิดความประทับใจต่อครูที่จบจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มช. ที่สอนตนในระดับมัธยมศึกษา 
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ข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
5. ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการผลิตครู
ระหว่ างคณะฯ กับทางโรงเรียนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล  ซึ่งจะท า
ให้พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น   

ทุกกระบวนวิชาชีพครู มีการออกแบบให้นักศึกษา
ได้ลงไปท าการศึกษาในโรงเรียนและห้องเรียนจริง 
และมีกระบวนวิชาที่ต้องไปฝึกปฏิบัติ ง านใน
สถานศึกษาตั้งปีที่ 1 จนจบการศึกษา นอกจากนี้
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการตามความเห็นของ
สภา โดยอาศัยคู่ความร่วมมือหลายแหล่ง เช่น การ
ร่วมกันในการผลิตครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นที่
คณาจารย์ท างานร่วมกันกับโรงเรียนปลายทางซึ่ง
เป็นโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลที่นักศึกษาจะได้ไปบรรจุ
เมื่อจบการศึกษา โดยใช้ความต้องการของโรงเรียน
เป็นฐานในการออกแบบ ซึ่งมีการรับผลิตครูแล้ว
เป็นรุ่นที่ 4  นอกจากนี้ คณาจารย์ได้เรียนรู้ร่วมกับ
โรงเรียน โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
การสร้างเครือข่าย และการสร้างความร่วมมือ 
ส่งผลท าให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนจริง 
และเกิดประโยชน์กับอาจารย์ที่จะน าศาสตร์การ
สอนและองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ห้องเรียนห้องเรียนใน
โรงเรียนที่อนาคตนักศึกษาจะกลับไปท างานที่นั่น  
นอกจากนี้  ยั ง เกิ ด ความพยายามของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่จะการบูรณาการร่วมกันในการผลิต
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนภายใต้ใน 
ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ประถมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากร่วมกับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ซึ่งจะมีการเปิดสอนรุ่นแรกส าหรับครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในปี 2566 และคณะยังได้
ด าเนินการท าข้อตกลงร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัย
พายัพที่จะผลิตครูดนตรีร่วมกัน (อยู่ระหว่างการ
สร้างหลักสูตร) ซึ่งจะเริ่มผลิตได้รุ่นแรกในปี 2567    
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5.  ผลการด าเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

งานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสู งขึ้น       
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

2. เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนการด าเนินการ
ตามแนวทางจนได้คณบดีคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อย
แล้ว 
 

3. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรม 
การสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้เข้าร่วมประชุมและได้ท าหน้าที่ในบทบาทของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

4. ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรม 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจั งหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ.2563 - 2565)  ฉบับทบทวน
ป ร ะจ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2564 แ ล ะ
แผนปฏิ บั ติ ก า รด้ านการศึ กษาจั งหวั ด
เชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้เข้าร่วมประชุมและได้ท าหน้าที่ในบทบาทของ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

5.  ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ
คณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

6. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ บริหาร
โครงการ วมว.-มช. 

ได้ด าเนินการบริหารโครงการ วมว.-มช. เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการในการผลิต
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
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งานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน 
7.  ได้ รับมอบหมายให้ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสาระสนเทศ  
ด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกร รมกา รบริ ห า ร ข้ อมู ล ส า ร ะสน เทศ                 
ด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

8. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการสรรหา
ผู้ อ านวยการส านักงานมหาวิ ทยาลัย  สั งกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนการด าเนินการ
ตามแนวทางจนได้ผู้อ านวยการเรียบร้อยสมบูรณ์ 

9. ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนคณะท างานการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2563 - 2565) 

ได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนคณะท างานการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างเรียบร้อยแล้ว 

10. การด าเนินการตามตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (OKRs)  
-  จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
   ปี 2563 จ านวน 7 เรื่อง 
   ปี 2564 จ านวน 8 เรื่อง 
   ปี 2565 จ านวน 10 เรื่อง 
   รวม 25 เรื่อง 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้ วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (OKRs)  
-  จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
   ปี 2563 จ านวน 8 เรื่อง 
   ปี 2564 จ านวน 13 เรื่อง 
   ปี 2565 จ านวน 7 เรื่อง 
   รวม 30 เรื่อง 

11. การด าเนินการตามตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (OKRs)  
-  จ านวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ ใน      
TRL 4-7 
   ปี 2563 จ านวน 7 เรื่อง 
   ปี 2564 จ านวน 8 เรื่อง 
   ปี 2565 จ านวน 10 เรื่อง 
   รวม 25 เรื่อง 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้ วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (OKRs)  
-  จ านวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ใน      TRL 
4-7 
   ปี 2563 จ านวน 1 เรื่อง 
   ปี 2564 จ านวน 10 เรื่อง 
   ปี 2565 จ านวน 10 เรื่อง 
   รวม 21 เรื่อง 
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งานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน 
12. การด าเนินการตามตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (OKRs)  
-   จ านวนการบริการวิชาการ IP ต่ อปี  
(สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin off / Start up 
ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเท่า TRL 8-9  
   ปี 2564 จ านวน  1 เรื่อง 
   ปี 2565 จ านวน  2 เรื่อง 
   รวม 3 เรื่อง 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้ วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ (OKRs)  
-  จ านวนการบริการวิชาการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) 
หรือ จ านวน Spin off / Start up ต่อปี (ธุรกิจ) 
หรือผลงานที่เทียบเท่า TRL 8-9  
   ปี 2564 จ านวน  1 เรื่อง 
   ปี 2565 จ านวน   0  เรื่อง 
   รวม 1 เรื่อง 

13. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต า บ ล แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  ( 1  ต า บ ล  1 
มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม  

 ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

14. ได้รับการแต่งตั้ ง เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ
คณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

15. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณา
ปริญญากิตติมศักดิ์แทนต าแหน่งที่ครบวาระ  

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ
กรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์แทนต าแหน่ง
ที่ครบวาระ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

16. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมประเพณีน านักศึกษา
ใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมประเพณีน า
นักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

17. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการรับใช้สังคมและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการรับใช้สังคม
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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งานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน 
18. ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนในการให้
ข้ อมู ล เ พ่ือการศึ กษาสภาพปัญหาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนในการให้ข้อมูลเพ่ือ
การศึกษาสภาพปัญหาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ได้อย่างเรียบร้อยแล้ว 

19. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
บริหารการเช่าสถานที่ เ พ่ือสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการบริหารการเช่าสถานที่เพ่ือสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

20. ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้ าร่ วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกรจัดท าแผนที่น าทาง
(Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  

ได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนผู้แทนเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกรจัดท าแผนที่น าทาง(Roadmap) การ
ขับ เคลื่ อน เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนด้ าน
การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างเรียบร้อยแล้ว 

21. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานปรับปรุง
หลัก เกณฑ์และวิ ธี การ พิจารณาแต่ งตั้ ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะท างานปรับปรุ งหลัก เกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

22. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติหรือสาธารณภัย แทนต าแหน่งที่ว่าง
ลง  

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

23. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 

24. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรร
หาหัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนการด าเนินการตาม
แนวทางจนได้หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานและการ
พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
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งานตามที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน 
25. เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการสรรหา
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดจนการด าเนินการตาม
แนวทางจนได้คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เรียบร้อยแล้ว 

26. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
สรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการ วมว.-มช. 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการ วมว.-มช.ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

27. ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 

ได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนคณะท างานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับ
จังหวัดได้อย่างเรียบร้อยแล้ว 

28. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณามาตรฐานภาระงาน การคิดภาระ
งาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของคณาจารย์สาธิต 

ได้เข้าร่วมพิจารณามาตรฐานภาระงาน การคิด
ภาระงาน และหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของคณาจารย์สาธิตได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

29. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

30. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอด
เยี่ยม ประจ าปี 2565 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาจารย์
นักวิจัยยอดเยี่ยม ประจ าปี 2565 ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

31. ได้รับการแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้สมควรขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2566 

ได้เข้าร่วมประชุมและท าหน้าที่ในบทบาทของ 
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้
สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2566 ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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6.  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
(รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

ผลการด าเนินงาน 

1. การมุ่งมั่นพัฒนาคณะตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEX) โดยการสร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้คณะผ่าน
การประเมิน EdPEx200 ตามความคาดหวัง
ต่อไป โดยคณะอาจสร้างความร่วมมือกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่ได้รับ
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจ าปี 
2562 (Thailand Quality Class : TQC 
2019) เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าไปเรียนรู้
กระบวนการต่าง ๆ จากภาคปฏิบัติจริงและ
น ามาปฏิบัติให้ผลเห็นเป็นรูปธรรม ก็จะช่วย
ท าให้คณะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้เร็ว
ยิ่งขึ้น 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 
ใน 27 หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพการ
บริหารองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ EdPEx 
200 รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2564  จากการประเมินของ
คณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในรุ่นที่ 9 มีหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินท้ังสิ้น 119 หน่วยงาน 

2. ควรท าวิจัยเพิ่มเติมจากโครงการครูรัก(ษ์)
ถิ่น โดยการถอดบทเรียนและเก็บข้อมูลจาก
โครงการดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งหากมีการน า 
Big Data ระดับประเทศมาวิเคราะห์ เพ่ือหา
ประเด็นทางการศึกษาที่น่าสนใจประกอบกับ
มีการตั้งโจทย์วิจัยที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น 
ผลงานวิจัยก็จะมีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสูง 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ 
ชุมชน และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
รวมทั้งจะเป็นการช่วยผลักดันและสนับสนุน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ท าโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
สถาบันต้นแบบส าหรับการผลิตและพัฒนาครู 
ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เรื่อง การพัฒนาต้นแบบ
ระบบนิ เวศการเรียนรู้ที่ ยั่ งยืนของนักศึ กษา
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยได้รับงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
โดยวัตถุประสงค์โครงการวิจัยนี้ เพ่ือวิเคราะห์ตัว
แปรที่ส่งผลต่อระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของ
นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพ่ือสร้างและพัฒนา
ต้นแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษา
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นทีมีความเหมาะสมตามบริบท
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ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการศึกษา 
(SDG 4) ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ว่า
ภายในปี 2565 มหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นไปสู่
ล าดับ THE UIR Ranking Top 100 ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ล าดับที่ 101 - 200 ของโลก 

เชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะพัฒนาสมรรถนะส าคัญของครูและ
ผู้บริหารของโรงเรียนปลายทางของโครงการครู 
รัก(ษ์)ถิ่น พัฒนาสมรรถนะส าคัญของเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนพ้ืนที่และชุมชนทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนปลายทางของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 
และพัฒนาระบบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน
ส าหรับโรงเรียนปลายทางของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 
นอกจากนี้จะจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาและขยายผลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเพ่ือเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเชิงระบบสู่การลดความเหลื่อมล้ าตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

3. การวางต าแหน่งของคณะศึกษาศาสตร์ 
มช. ให้แตกต่างจากสถาบันผลิตครูแห่งอ่ืนใน
ภาคเหนือในท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป  เ พ่ื อท า ให้ เ กิ ดปร ะ โ ยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
ภาคเหนือ สามารถสร้างความประทับใจท าให้
มีการบอกต่อ มีการใช้ซ้ า  ซึ่ งปัจจุบันมี
โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ที่คณะก าลังด าเนินการในเรื่อง
การบูรณาการการสอนแนวใหม่ โดยท า
ร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่
แล้ว และในระยะต่อไปอาจจะขยายขอบเขต
อ อ ก ไ ป โ ด ย เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ บ ริ บ ท ก า ร
เปลี่ยนแปลงในภาคเหนือตอนบน เช่น การ
เป็นพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ และ 
Upper ASEAN เป็นต้น แต่ทั้ งนี้ต้องมีการ

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการผลิตและพัฒนาครู
ในพ้ืนที่พิเศษให้จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
เด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่โครงการทุนครู 
รัก(ษ์)ถิ่น เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
นักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ซึ่งได้ถูก
ยอมรับจากสถาบันผลิตครูแห่งอ่ืนว่าเป็นต้นแบบ
ของการบริหารจัดการของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ทั้ง
ในด้านการประชาสัมพันธ์ การค้นหา การคัดกรอง 
การเตรียมความพร้อม Enrichment Program 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการจัดระบบ
การดูแล นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้เป็น
ประธานเครือข่ายของสถาบันผลิตและพัฒนาครู
โครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน ที่
จะต้องขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูในโครงการ
สู่การเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชน ตลอดจน
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วิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการที่เป็นก าลังส าคัญของ
คณะและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเรื่อง
นี้ควรส่งต่อให้กับผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารคณะในวาระต่อไปด้วย 
 

ได้ท าการยกระดับสมรรถนะครูพ้ืนที่พิเศษ:โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนผ่านรูปแบบการพัฒนาใช้
กระบวนการท างาน ผ่านแนวคิดเข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาทุกมิติ   ในการด าเนินการดังกล่าวจะมีการ
ระดมบุคลากรของคณะเข้าร่วมการผลิตและพัฒนา
ครูในพ้ืนที่ พิ เศษ ท าให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ตลอดจนร่วมกันถอดบทเรียนจากการด าเนินการได้
องค์ความรู้ที่จะส่งต่อไป โดยองค์ความรู้ที่ได้เป็นมิติ
ที่เกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืนได้ 
ดังนี้ 1)เข้าใจปัญหาของครู โรงเรียน ชุมชนและ
นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษมากขึ้น  2) ได้เห็น
ถึงความทุ่มเทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้การศึกษา
เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ไทย 3) เห็นแนวทางในการยกระดับสมรรถนะครู
ใ น พ้ืนที่ พิ เ ศษ  4 )   ได้ แนวทา ง ในการปรั บ
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูและเกิดความ
ร่วมมือของผู้ที่มีส่สนเกี่ยวข้องในการผลิตและ
พัฒนาครูร่วมกัน 5) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ไป
เป็น พ่ี เลี้ ยงมีความส าคัญในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจน
เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยอนาคตจะต้องมี
กระบวนการบริหารจัดการอย่างระหว่างระมัดระวัง 
อาจารย์ที่เข้าไปช่วยต้องเข้าใจปัญหาของโรงเรียน
จริง และ 6) ความร่วมมือครูในการออกแบบ
หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทุกคนพร้อมขยับตัวสู่
มาตรฐานที่สูงขึ้น 
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4. การพัฒนาคณะให้เป็นผู้น าในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีคุณภาพ 
โดยมีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการสื่อสารที่
สามารถเข้าถึงนักเรียนและนักศึกษาในทุก
ช่วงวัย เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 
ในท้องถิ่นได ้

คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์ 
ผ่านแพลตฟอร์ม CMU Lifelong Education – 
ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น วิธีวิทยาการวิจัย
ท า งก า รศึ ก ษ า  ( Research Methodology in 
Education)  การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนางาน  การพัฒนาสมรรถนะใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย
เ พ่ือพัฒนางาน  การพัฒนาสมรรถนะในการ
ออกแบบโครงร่างการวิจัย เพ่ือพัฒนางานและ
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย
โปรแกรม Mplus  การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการ
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน เป็นต้น  นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนา
นวัตกรรมสนับสนุนของสถานศึกษาซึ่ งระบบ
สนับสนุนของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนระบบ
ธนาคารหน่วยกิตในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยระบบเตรียมการ ระบบรับเข้าศึกษา 
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบประเมินผล
การเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้ 
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5. การเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยเหลือโรงเรียน
ในระดับท้องถิ่นนั้น  จะต้องด า เนินการ
ขับเคลื่อนเป็นแบบกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) อย่างต่อเนื่องโดยต้อง
วิเคราะห์ถึงปัญหาของโรงเรียนและออกแบบ
รูปแบบในการแก้ไขปรับปรุง การน ากลยุทธ์
และเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ เพ่ือให้ครูสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ และระหว่างนั้นจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้ค าแนะน าในรูปแบบ 
Online Coaching ซึ่ ง ก า ร ด า เ นิ นก าร ใน
ลักษณะเช่นนี้จะสามารถท าให้ครูเกิดความ
ช านาญขึ้น และจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
โดยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์กับครู ใน
โรงเรียนจะได้ เรียนรู้ ซึ่ งกันและกันและ
สามารถน าไปสอนนักศึกษาต่อไปได้ 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
โรงเรียนระดับท้องถิ่น ผ่านการบริการวิชาการ เช่น 
การพัฒนาครูและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
การพัฒนาครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ การพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่าย ใน
โครงการ U-School การพัฒนาครูในโรงเรียนน า
ร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาครูใน
โครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น ในการ
พัฒนาในแต่ละครั้ง จะให้การบริการวิชาการด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่
ในยุค New Normal ภายใต้ผสมผสานระบบ 
Onsite, Online และ Blended ซึ่ งจะมีขั้นของ
การหนุ น เ ส ริ ม เ ติ ม เ ต็ ม จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง 
(Coaching & Mentoring) เป็นขั้นตอนในการให้
ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงจากผู้พัฒนา โดยมีการ
ระดมทรัพยากรบุคคลในคณะศึกษาศาสตร์ที่มี
คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเหมาะสมในการ 
Coaching & Mentoring  และใช้ รูปแบบนิ เทศ
บูรณาการ โดยใช้คู่ร่วมนิเทศที่มีทั้งความเชี่ยวชาญ
ในพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาสมองซีกซ้ายและสมอง
ซีกขวา  โดยคู่นิเทศ 1 คู่จะท าการนิเทศครูผู้ร่วม
พัฒนา 3-4 คน ลงพ้ืนที่โรงเรียนที่ได้รับการโค้ช
ตลอดจนให้ Coaching & Mentoring ผ่านระบบ
ออนไลน์ จากนั้นท าการสะท้อนผลจากการโค้ชและ
ถอดบทเรียนจากการพัฒนาเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
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ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
(รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

ผลการด าเนินงาน 

6. การ Reskill และ Upskill ให้กับอาจารย์
และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ด้านเทคนโลยีดิจิทัลส าหรับการท างานและ
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สูงขึ้นและให้สามารถปรับตัวให้
ทันต่อเทคโนโลยีทางการศึกษายุคใหม่ รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและ
นวัตกรรมด้ านการสอนให้ทันกับ โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย 
 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการอบรมและ
พัฒนาทั้ ง ในส่วน Reskill, Upskill & New skill 
เ พ่ือพัฒนาการท างานและการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บุคลากรของคณะได้น าความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับการท างานและการเรียนการสอน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมที่สนับสนุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
ประกอบด้วย 1)ระบบการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ/ปฏิบัติงานออนไลน์ 2)ระบบผู้ช่วยอาจารย์
ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
3)ระบบการจัดการข้อมูลการใช้ยานพาหนะ 4)
ระบบรับสมัคร ติดตามและรายงานผลนักศึกษา
ช่วยปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ MIS EDU และ 5)
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ  กลุ่ มที่  2 
นวัตกรรมที่สนับสนุนการติดตามและการช่วยเหลือ
นักศึกษา ประกอบด้วย 1)ระบบนิเทศออนไลน์ 2)
ระบบรับสมัครนักศึกษาสมัครนักศึกษาฝึกสอนและ
ตรวจคุณสมบัติก่อนฝึกสอนชั้นปีสุดท้าย  และกลุ่ม
ที่  3  น วั ต ก ร รมสนั บ สนุ น ขอ งสถานศึ กษา 
ประกอบด้วย ระบบสนับสนุนของสถานศึกษาเพ่ือ
ขับ เคลื่ อนระบบธนาคารหน่ วยกิ ต ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. การเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากร
ของคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการ
บริหารงานยิ่งขึ้น รวมถึงการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจให้อย่างเหมาะสมด้วย เ พ่ือ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน

เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานและการบริหารงาน
ยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการสื่อสารและปรับรูปแบบการ
ประชุมประจ าเดือนกับบุคลากรทุกฝ่ายผ่ าน
โปรแกรม Zoom และปรับเพ่ิมการสื่อสารข้อมูลที่
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ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
(รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

ผลการด าเนินงาน 

เรียนรู้ และการสร้างผู้บริหารองค์กรรุ่นใหม่ 
(Succession plan) ให้ เข้ ามาช่ วย พัฒนา
คณะให้มีความต่อเนื่องและความยั่งยืนต่อไป 
เนื่องจากคณบดีได้ด ารงต าแหน่งในวาระที่
สองแล้ว 
 

ส าคัญของคณะไปยั งบุคลากรผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์มากขึ้น ส าหรับการสร้างผู้บริหารองค์กร
รุ่นใหม่นั้นได้มีการมอบหมายงานบุคลากรสาย
วิชาการรุ่น ใหม่  มาช่วยในการปฏิบัติ งานใน
ต าแหน่ง “ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดี” (เนื่องจากยัง
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีได้) โดยมีการสอน
งานและเรียนรู้งานร่วมกันโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
- ส่งเสริมผู้ช่วยคณบดีที่มีผลงานโดดเด่นขึ้นเป็น 
“รองคณบดี” เป็น “การเตรียมผู้น าองค์กรใน
อนาคต” และเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของคณะ   

8. เนื่องจากปัจจุบันคณะมีผู้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน และยังไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จากจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด จ านวน 74 คน (ไม่รวม
อาจารย์โรงเรียนสาธิต มช.) หรือคิดเป็นร้อย
ละ 14.86 (เป้าหมายของมหาวิทยาลัยควรมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันเท่ากับร้อยละ 30) อีกทั้งในอีก 3 ปี
ข้างหน้า (ปี  2564 - 2566) จะมีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เกษียณอายุ
ราชการอีกจ านวน 6 คน ดังนั้น คณะควรมี
การเตรียมความพร้อมส าหรับการทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ รวมถึงการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
อย่างเป็นระบบด้วย 
 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าโครงการการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางศาสตร์การสอนแนว
ใหม่ ในการนี้จะมีพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทาวิชาการตามมาตรฐานทางวิชาการ มี
ระบบติดตามและให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ส่งผลท าให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น แสดงในข้อมูลจ านวนต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ ในปี2563 และปี2565 ดังนี้ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง ปี 2563 ปี2565 
ศ. 0 1 
รศ. 10 11 
ผศ. 26 28  
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7. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 
 7.1  ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหาร 
 สัดส่วนจ านวนอาจารย์กับจ านวนชั่วโมงท างานไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากกระบวนการในการ
พัฒนานักศึกษาต้องใช้เวลาในการพัฒนานักศึกษาครูแต่ละคนที่ต้องไปอยู่ในพ้ืนที่มีทรัพยากรพื้นฐาน
ของโรงเรียนที่แตกต่าง ซึ่งการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกันจึงต้องใช้
เวลานาน  หรือการออกนิเทศโรงเรียนที่ห่างไกล ต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค ต้องใช้เวลาในการ
เดินทาง เพ่ือนิเทศและมอบตัวนักศึกษา  เนื่องจากคณะใช้ทักษะอนาคตเป็นฐานในการออกแบบ จึง
จ าเป็นต้องให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีสภาพใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง ซึ่ง
ขณะนี้คณะมีการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
 ดังนั้น หากทางมหาวิทยาลัยจะมีการเพ่ิมอัตราก าลังผู้สอน รวมทั้งอัตราก าลังของบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนมากขึ้นจะเป็นความเมตตาอย่างสูงสุด  เนื่องจากต้องสนับสนุนการท างานในรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่คณะไม่เคยด าเนินการมาก่อนในรอบ 55 ปี   
 7.2  ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานวิชาการ 
 การสอนในปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ได้พยายามที่จะสร้างบรรยากาศท่ีจะท าให้คณาจารย์
รับรู้ว่าผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์และออกแบบชั้นเรียนให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตจริงและเชื่อมโยงสู่อาชีพต่าง ๆ   
ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการรับรู้เกี่ยวกับภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและระดับโลกในทุกมิติ รวมทั้ง
นโยบายและการบริหารงานระดับประเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดรับ
กับการพัฒนาศักยภาพก าลังคนขั้นสูง  นอกจากนี้ ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่ ที่เน้นการใช้ Big Data ที่เป็นปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้
ในห้องเรียนไปแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ   นอกจากนี้ ยังต้อง
รับรู้ความต้องการของนักเรียนรุ่นใหม่ที่มีธรรมชาติที่แตกต่างจากผู้สอนอย่างสิ้นเชิง    
 จากความพยายามเปลี่ยนชุดความคิดเหล่านี้มาหลายปี ส่วนใหญ่คณาจารย์ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างดี อาจมีเพียงบางส่วนประมาณร้อยละ 10 ที่ยังคงมีชุดความคิดแบบเดิม ๆ 
 7.3  ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานวิจัย 
 มีความจ าเป็นต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละสาขา 
โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ทบทวนองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
อาจารย์ ท าให้อาจารย์เห็นความส าคัญของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ และน ามาใช้ในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ ๆ ที่กระทบต่อการพัฒนาเชิงระบบในระดับประเทศ และท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็น
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ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ครั้งที่ 2 : คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างทีมวิจัยที่ เ อ้ือให้อาจารย์แต่ละคนได้มีโอกาสใช้
ความสามารถที่หลากหลายในการท าวิจัย  และต้องท าให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนางานวิจัย ว่าสามารถน าผลวิจัยช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับสถาบันได้ด ีทั้งการสอนและการบริหารจัดการในทุกมิต ิ
 7.4  ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เนื่องจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นงานที่ส่งเสริมและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มี
คุณค่า การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทั้งในระดับชั้นเรียน คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม จ าเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงออกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้จากชั้นเรียนสู่การสร้างสรรค์กิจกรรม เพ่ือเป็นการ
สร้างคุณค่าให้กับศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการต่อยอดทุนเดิมท่ีมีอยู่ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 

 
8. สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุน
การด าเนินงานของส่วนงาน 
 การเพ่ิมอัตราก าลังผู้สอน รวมทั้งอัตราก าลังของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทั้งของคณะและ
โรงเรียนสาธิตให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาต าแหน่งอัตราชั่วคราวเมื่อได้รับพัฒนาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของคณะแล้ว ย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืนเนื่องจากสถานภาพในการท างานที่ไม่มั่นคง ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


