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แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ระยะท่ี 12  

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2564) 

 
แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563 – 2564) 

ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและกลยุทธที่สําคัญ ไวดังนี้ 

 

วิสัยทัศน  

“สถาบันชั้นนําในการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางดานศาสตรการ

สอนแนวใหม” 

พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตรใหมีคณุภาพตามมาตรฐานระดบัสากล 

2) ผลิตและถายทอดงานวิจัยดานนวัตกรรมการสอนและองคความรูในศาสตรทางการศึกษาเพื่อชวย

แกปญหาการศึกษาของทองถิ่นและประเทศ 

3) ใหบรกิารวิชาการแกชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการของสงัคมและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

สถาบันการศึกษาระดบัทองถิ่นและประเทศ 

4) ทํานบุํารงุ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมของทองถิ่นลานนาและปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณและจิตวิญญาณความเปนคร ู

5) บรหิารจัดการแบบมสีวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เนนความโปรงใสและใชแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

6) ดําเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ใหมีความเปนเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไปพรอมกับการสงเสริม

นักเรียนใหมีคุณภาพและเปนพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเปนไทยและเปนผูมีความรูคูคุณธรรม 
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         คานิยม : ED-CMU 

คณะศึกษาศาสตรรวมขับเคลื่อนการบรหิารของมหาวิทยาลยัเชียงใหม โดยนําคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

E-CMU มาเปนคานิยมขององคกร เปน ED-CMU โดยมีจุดเนนที่การมุงสูความเปนเลิศทางการศกึษา และรวมพฒันา

ดวยพลังทีส่รางสรรค มีรายละเอียดดังนี ้

1) มุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา (Educational Excellence: E) หมายถึง การพัฒนาการจัดการศึกษาทุก

ระดับใหมีความเปนเลิศ ผานการผลิตและพฒันาครูโดยใชศาสตรการสอนแนวใหม 

2) รวมพัฒนาดวยพลงัสรางสรรค (Dynamic Development: D) หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ สาย

ปฏิบัติการ นักศึกษา นักเรียน ศิษยเกา และผูมสีวนเกี่ยวของทุกฝายมสีวนรวมในพัฒนาการจัดการศึกษาดวยพลงัที่

สรางสรรค 

3) ผูกพัน รบัใชสังคม (Community Engagement: C) หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนมีความผูกพันตองการ

ใหคณะเปนสถาบันช้ันนํา มีการบรกิารวิชาการทีเ่ชื่อมโยงการทํางานรวมกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบันการศึกษา

อื่นและหนวยงานทางการศึกษาดวยจิตสํานกึที่รบัผิดชอบตอชุมชนและสงัคม 

4) สรางคานิยมดวยหลักธรรม (Morality: M) หมายถึง การทํางานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล มีคุณธรรมมี

จิตสํานึกเพื่อสวนกลาง รวมถึงผลิตและพฒันาครูใหมีจิตวิญญาณ อุดมการณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5) รวมเปนหนึ่งเดียว (Unity: U) หมายถึง การทํางานทีร่วมแรง รวมใจ ทํางานเปนทีม เพือ่ความสําเรจ็ของ

งานและความมั่นคงของคณะ 

สมรรถนะหลักของคณะ   

CC1 : บุคลากรสายวิชาการมีความรูความสามารถในดานศาสตรการสอน 

CC2 :   บุคลากรสายวิชาการมีทักษะและเทคนิคในการใหบริการวิชาการครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 

CC3 :  บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะในการทําวิจัยทางดานการศึกษาในหลากหลายบริบท 

CC4 :   บุคลากรสายสนับสนุนมีความมุงมั่นตั้งใจในการอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรองคกร 
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Roadmap แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 ฉบับปรังปรุง 

 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม    

เพื่อใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม บรรลุวิสัยทัศน “สถาบันชั้นนําในการผลิตและพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางศาสตรการสอนแนวใหม” จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไว 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรตามพันธกิจ และ 1 

ยุทธศาสตรสนับสนุน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ตามพันธกิจ :  ผลิตบัณฑิตครูทีม่ีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 

ยุทธศาสตรที่ 2 ตามพันธกิจ :  ผลิตและพฒันางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตรการสอนแนวใหม 

ยุทธศาสตรที่ 3 ตามพันธกิจ :  รับใชสงัคมดวยการบรกิารวชิาการเชิงรกุโดยใชศาสตรการสอนแนวใหมใน

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 4 ตามพันธกิจ :  ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมลานนา และ

รักษาสิง่แวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 ตามพันธกิจ :  พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนเลิศ  

ยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุน    :  บริหารจัดการองคกรเชิงบรูณาการแนวใหมที่มีธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ตามพันธกิจ : ผลติบัณฑติครูที่มคีณุธรรม คณุภาพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

1.1 ขับเคล่ือนการพัฒนา

หลักสูตรและปรับปรุง

การจัดการเรียนรูสู

สากล 

1. สรางระบบชวยเหลือ กํากับ ตดิตาม 

ใหคําแนะนําในการพัฒนาหลักสูตร

และปรับปรุงการจัดการเรยีนรู ผาน

รูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิแ์นว

ใหม (New verification) 

2. บูรณาการ ICT  STEM  PBL Active 

Learning การเรียนรูขามวฒันธรรม 

ปรากฏการณ/ปญหาของครูและ

นักเรียนเปนฐาน ในการจัดการเรยีนรู 

และบูรณาการการจัดการเรียนรู/

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหมุงพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม และจติวิญญาณ

ความเปนครูมืออาชีพและสอดคลอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

3. ใชกระบวนวิจัยเชิงประเมิน เพื่อใหได

สารสนเทศทีช่วยในการพฒันา

หลักสูตรและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูใหการผลติครูมีคุณธรรม มี

คุณภาพ และมคีุณลักษณะและทักษะ

ในการพัฒนาผูเรียนแหงโลกอนาคต

ตามแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 

 

1. รอยละจํานวนกระบวน

วิชาที่ใช ICT  STEM  PBL 

Active Learning การ

เรียนรูขามวฒันธรรม 

ปรากฏการณ/ปญหาของ

ครูและนักเรียนเปนฐานใน

การจัดการเรียนรู  

80 100 

2. ระดับสมรรถนะ/

คุณลักษณะ/ทักษะที่

จําเปนสําหรับเปนพลเมือง

โลกและการประกอบ

อาชีพในอนาคต (ในการ

พัฒนาผูเรยีนแหงโลก

อนาคต)  

3.5 4.0 

1.2 พัฒนาและสงเสริมการ

ใชภาษาอังกฤษในการ

จัดการเรียนรู 

1. สนับสนุนการใชภาษาองักฤษในการ

จัดการเรียนรูแตละกระบวนวิชาอยาง

นอย 1 ตอน และสนับสนุนใหมีการ

สอนโดยใชภาษาอังกฤษทัง้หลักสตูร 

2. พฒันานักศึกษาโดยใชโปรแกรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ผานการใหคาํปรึกษา

แนะนําของคณะกรรมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร  

1. รอยละของจํานวน

กระบวนวิชาวิชาชีพครูท่ีมี

การจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษอยาง

นอย 1 ตอนในระดับ

ปริญญาตรี  

60 80 

 

2.จํานวนหลักสูตร/วิชาเอกที่

มีการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ 

1 

วิชาเอก 

(ป.เอก) 

1 

หลักสูตร 

(ป.ตรี) 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

3. แสวงหาความรวมมือกับประเทศตางๆ 

และหนวยงานนานาชาติในการรวมมือ

ทางวิชาการ ทัง้ดานการวิจัย 

แลกเปลีย่นนักศึกษาและอาจารย   

4. กําหนดนโยบายในการรับอาจารยหรือ

บุคลากรตางชาตเิขามาทํางานในฐานะ

อาจารย ผูสอนในคณะ 

3. รอยละของนักศึกษาที่

ผานการทดสอบตาม

กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ The 

Common European 

Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) ที่

ระดับ B1 

40 50 

4. จํานวนขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการใน

ระดับนานาชาต ิ 

 MOA 1 

 

MOA 1 

MOU 1 

1.3 พัฒนาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

ครูใหมีความเปนมือ

อาชีพ 

1. ใชกระบวนการสะทอนผลการสังเกต 

วิเคราะหปญหาชั้นเรียน การ

ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา เปนฐานใน

การพัฒนานักศึกษา 

2. ปรับระบบการสะทอนผล การพฒันา/

นิเทศ/ประเมินผลการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูผานระบบการนิเทศออนไลน 

3.  พฒันาฐานขอมูลแฟมสะสมผลงาน 

(e-Portfolio) ของนักศึกษารายบุคคล

ที่เชื่อมโยงกับการฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ูโดยใชศาสตรการสอนแนว

ใหม และการรวมมือในการพัฒนา

ชุมชนอยางยัง่ยืน เพื่อสรางขอมูลขนาด

ใหญ (Big data) ในการบริหารและ

พัฒนานักศึกษา 

4. สรางเครือขายระหวางสถาบันผลติคร ู

สถานศึกษาเพื่อพฒันาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

1. ความพึงพอใจของ

อาจารยพี่เลีย้งและ

อาจารยนิเทศกในการ

ปฏิบตัิกิจกรรมสะทอนผล

การพัฒนาของนักศึกษา 

4.0 4.5 

2. ระดับสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของ

นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ู

4.0 4.25 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ตามพันธกิจ : ผลติและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตรการสอนแนวใหม 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

2.1 สงเสริมและผลักดันให

เกิดงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

1. สนับสนุนทุนวิจัยทีต่อบสนองความ

หลากหลายของบุคลากรในคณะตามพันธกิจ

คณะ  มหาวิทยาลยั/สงัคม และความ

เชี่ยวชาญสวนบุคคล 

2. สนับสนุนทุนการตีพิมพเผยแพรผลงานการ

วิจัย ทัง้แบบทั่วไป และมุงเปา 

3. แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

4. พฒันาและจัดตัง้คลินิกวิจัย/ระบบพี่เลีย้ง

จากคณาจารยที่มีความเชีย่วชาญเพื่อให

ขอเสนอแนะในการออกแบบการวิจัยที่มี

คุณภาพและการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ 

5. พฒันาวารสารทางวิชาการของคณะเพื่อเขา

สูฐานขอมูล TCI Tier1 

6. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

ที่เนนศาสตรการสอนแนวใหม เพื่อรับใช

สังคมและการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

7. พฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารงานวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพใน

ฐานขอมูลที่มี

คุณภาพระดบั

นานาชาต ิ

(Scopus, ISI) 

2 3 

2. รอยละของอาจารย

ที่มีผลงานวิจยั/

วิชาการ/

สิ่งประดษิฐ/งาน

สรางสรรค 

50 100 

3. จํานวนการอางองิ

ผลงานวิจยั

(Citations) ใน

ฐานขอมูล 

16 18 

2.2 สนับสนุนการพัฒนา

และเผยแพรงานวิจัย 

ตําราทางดานศาสตร

การสอนแนวใหม   

1. สนับสนุนโครงการทีด่ําเนินการเกี่ยวของกับ

ศาสตรการสอนแนวใหม 

2. สนับสนุนการเขยีนตาํรา และผลงานทาง

วิชาการดานศาสตรการสอนแนวใหม  

3. สนับสนุนอาจารยไปศึกษา/อบรม/ทําวิจัย/

แลกเปลีย่นเรียนรูดานศาสตรการสอนแนว

ใหมและการวิจัยทางการศึกษายงั

มหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ 

 

1. จํานวนตํารา หรือ 

หนังสือเลมเล็ก 

(booklet) ทีเ่กี่ยวของ

กับศาสตรการสอน

แนวใหม 

5 12 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ตามพันธกิจ : รับใชสังคมดวยการบรกิารวิชาการเชิงรุกโดยใชศาสตรการสอนแนว

ใหมในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

3.1 เตรียมระบบบริการ

วิชาการเพื่อตอบสนอง

การเรียนรูตลอดชีวิต 

โดยจดัตั้งศูนย

การศึกษาตลอดชีวิต

ของคณะศึกษาศาสตร

เพื่อรองรับกลุมผูเรยีน

อื่น เชน ศษิยเกา 

ผูสูงอายุ ผูเรียนดอย

โอกาส ฯลฯ  

1. ปรับปรงุอุปกรณ หองถายทาํ และพ้ืนที่ศูนย

การศึกษาตลอดชีวิตของคณะ 

2. ออกแบบระบบ และผลิตสื่อการจดัการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับการศึกษา

ตลอดชีวติ 

3. พฒันาบุคลากรและคณาจารยใหมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกบัการศึกษาตลอดชีวติ 

และระบบการจัดการเรียนการสอน 

4. สื่อสารการตลาดเพื่อกระตุนใหผูเรียน

ลงทะเบยีนเขาศึกษาในรายวิชาที่เปดสอน 

1. จํานวนวิชาทีเ่ปด

สอนของศูนย

การศึกษาตลอดชีวิต

ของคณะ

ศึกษาศาสตร  

  2 4 

3.2 พัฒนาหลักสตูรการ

บริการวิชาการเชงิรุก 

โดยใชศาสตรการสอน

แนวใหมในการพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวัย  

1. พฒันาหลักสตูรการบริการวิชาการเชงิรุก 

โดยใชศาสตรการสอนแนวใหมในการพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวัย ทัง้ในรูปแบบ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course) 

แบบบูรณาการผานงานปกติ (On the job 

training) แบบผสมผสาน (Blended) และ

แบบออนไลน (Online) 

1. จํานวนหลักสตูร

การบริการวิชาการ

เชิงรุก โดยใชศาสตร

การสอนแนวใหมใน

การพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดชวงชีวิต 

5 7 

3.3 บริการวิชาการแกคร ู

บุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนคนทุกชวงวยั 

โดยใชศาสตร 

การสอนแนวใหม  

1. ผลักดันใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกดวย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอน

แนวใหม  ในพื้นที่การศึกษาที่มปีญหา  

พื้นที่หางไกล  เพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืนในการ

จัดการศึกษาเชงิพื้นที ่  

2. จัดทําโครงการเพื่อ Re-skill, Up-skill 

สําหรับครแูละบุคลากรทางการศึกษาในทุก

ชวงวยั 

3. สนับสนุนใหมีการบริการวิชาการเชงิรุกทุก

รูปแบบทีเ่กี่ยวของกับการจดัการศึกษา 

ใหแกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง

ในมหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. รอยละของ

ผูรับบริการที่นําเอา

ศาสตรการสอน

แนวใหมไปใช 

 

 

60 80 

2. จํานวนโครงการการ

บริการวิชาการที่

เกี่ยวกับการจดั

การศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

     2 2 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

3. รอยละของ

ผูรับบริการ Re-

skill, Up-skill แลว

สะสมเปนหนวยกติ

ในธนาคารหนวยกิต 

(Credit Bank) 

20 30 

3.4 ดําเนินการจัดตั้ง 

ศูนยวิจัยและทดสอบ

สมรรถนะเด็กไทย  

1. วิเคราะหคลงัขอสอบเกาของสาขาวิชาการ

วัดและประเมินผลที่มีนักศึกษาไดทําการ

สรางไว ทดลองหาคุณภาพซ้าํและนําเขาคลัง

ขอสอบ 

2. สนับสนุนใหคณาจารยคณะศึกษาศาสตร

และโรงเรยีนสาธติฯ ออกแบบเครื่องมือใน

การทดสอบสมรรถนะทางวิชาการ ทางสมอง 

ทางภาษา ทางพื้นฐานอาชีพ ฯลฯ ตามความ

ถนัด 

3. พัฒนาระบบการทดสอบและวดัผลแบบ 

ออนไลน 

4. พฒันาบุคลากรในคณะและโรงเรียนสาธติ 

และคณาจารยในมหาวิทยาลยั 

5. เชื่อมโยงเครือขายศิษยเกาในแตละโรงเรียน 

เพื่อประชาสัมพันธการใหการบริการ การ

ทดสอบ 

1. จํานวนฉบบั/ชุด

ขอสอบสมรรถนะ

ทางวิชาการ ทาง

สมอง ทางภาษา 

ทางพื้นฐานอาชีพ 

ฯลฯ ตามความถนัด 

 

10 20 

2. จํานวนรายไดจาก

การบริการจากการ

ทดสอบ  

- .5 ลานบาท 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ตามพันธกิจ : ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นวตักรรมลานนา 

และรกัษาสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

4.1 สรางวฒันธรรมการมี

สวนรวมดานการศึกษา

และนวัตกรรมลานนา

บนพื้นฐานพหุวฒันธรรม 

ใหกับนักศึกษาและ

บุคลากรในคณะ

ศึกษาศาสตร  

 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู 

อัตลักษณลานนารวมกับการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรใหเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมสภาพแวดลอมดาน

ลานนาสรางสรรค เชน กาดนัดลานนา

ศึกษาฯ(ลดโลกรอน) แตงกายลานนา ดนตรี

ศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ดานพหุวัฒนธรรมลานนา 

นวัตกรรมลานนา ความเชื่อและการจัดการ

สิ่งแวดลอมลานนา 

 

1. รอยละของนักศึกษา 

คณาจารย และ

บุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตรที่มี

วัฒนธรรมการมีสวน

รวมดานการศึกษา 

ดานพหุวฒันธรรม

ลานนา และดาน

ลานนาสรางสรรค

ผานการจัดการเรยีน

การสอนและกิจกรรม

อื่นที่คณะจัดขึ้น 

70 

 

80 

2. การมีสวนรวมในการ

จัดทําคลงัความรูพรอม

ใชนวัตกรรมและบทเรยีน

ที่สามารถแกไขปญหา

สําคญัและเสริมพลงั 

(Empowerment) ของ

ชุมชน ทองถิ่นและสังคม 

2 

ประเด็น/

หัวขอที่

เขามามี

สวนรวม 

 

2 

ประเด็น/

หัวขอที่

เขามามี

สวนรวม 

 

 

4.2 สงเสริมและสนับสนุน

นโยบายการอนุรักษ

และรักษาสิ่งแวดลอม 

 

1. สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

1. รอยละของจํานวน

หนวยการใช

พลังงานไฟฟาเทยีบ

กับปที่ผานมา 

ลดลง  

5 

 

 

ลดลง 

10 

 

 

2. ปรับภูมิทัศน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน

คณะ 

2. รอยละจํานวนพื้นที่

สีเขียวท่ีเพิ่มขึ้น

เทียบกับพื้นที่

ทั้งหมด 

5 10 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ตามพันธกิจ : พฒันาโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนเลศิ 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

5.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 

ใหเปนแหลงผลติครู

และสาธิตการจัด

การศึกษาที่มคีุณภาพ  

1. รวมกับคณะศึกษาศาสตร และหนวยงาน

ตาง ๆ ในการเปนแหลงผลติครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการพฒันาวิธีการทีเ่ปน

แบบอยางทีด่ีหรือนวัตกรรมในการจัดการ

สถานศึกษา 

3. สงเสริมใหมีกิจกรรมการสาธติการจัด

การศึกษาทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ี

1. จํานวนรายวชิาหรือ

กิจกรรมที่มีสวนรวม

ในการผลิตบัณฑติ

หรือบุคลากรทาง

การศึกษา 

5 8 

5.2 พัฒนาคณาจารยสาธิต

ใหมีสมรรถนะในการ

จัดการเรียนรูใหแก

นักเรียนและการรวม

ผลิตบัณฑติ 

1. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานทาง

วิชาการรวมกันระหวางคณาจารยคณะ

ศึกษาศาสตรและคณาจารยสาธิตเพื่อพัฒนา

ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

2. จัดกิจกรรมสนับสนุนใหคณาจารยสาธติ

พัฒนางานวิจัยหรือนวตักรรมที่สนับสนุน

การเรียนการสอนแนวใหม 

3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนหรือสงเสริมให

คณาจารยสาธติไดแลกเปลีย่นเรียนรูหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. จํานวนคูความ

รวมมือในการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ

รวมกันระหวาง

อาจารยสาธติกับ

อาจารยสงักัดคณะ

ศึกษาศาสตร  

5 8 

2. จํานวนกิจกรรม

ผลงานวิจยัหรือ

นวัตกรรมทีส่นับสนุน

การเรยีนการสอนแนว

ใหม 

5 8 

5.3 พัฒนานักเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ ใหเปน

พลเมืองไทยและเปน

พลเมืองโลกที่มี

คุณภาพ  

1. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรู

ความสามารถทางภาษาองักฤษตามมาตรฐาน 

CEFR 

1. รอยละของนักเรียน

ระดับ ม.ตน ที่มีระดับ

คะแนนตัง้แต A2 ขึ้นไป 

70 75 

2. รอยละของนักเรียน

ระดับ ม.ปลาย ทีม่ี

ระดับคะแนนตัง้แต B1 

ขึ้นไป 

70 75 

2. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกของผูเรยีน 

3. ระดับสมรรถนะ

พลเมืองไทยและ

พลเมืองโลกของ

ผูเรียน 

3.00 3.25 
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ยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุน : บรหิารจัดการองคกรเชิงบูรณาการแนวใหมที่มีธรรมาภบิาล 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

6.1 พัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตรโดยรวม

เพื่อมุงสูความเปนเลิศ

ตามแนวทาง EdPEx 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพองคกรโดย

เชื่อมโยงการดาํเนินงานทัง้ 7 หมวด 

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน

ใหเปนระบบและเนนการมีสวนรวม 

1. ผลประเมินตาม

เกณฑประเมิน

คุณภาพการศึกษา

เพื่อ ดาํเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx) 

(คะแนน) 

200 200 

6.2 ปรับปรุงระบบ

งบประมาณการเงิน 

การพัสดุ โดยใช

เทคโนโลยีเพื่อบริหาร

จัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลด

คาใชจาย 

1. พฒันาระบบฐานขอมูลดานการจดัการ

งบประมาณ การเงินและพัสด ุและใช

เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดคาใชจาย 

2. จัดสรรงบประมาณดานยุทธศาสตรใหมี

สัดสวนมากกวางานประจํา 

1. รอยละของคาใชจาย

ดานวัสด ุ(กระดาษ 

หมึก คาถายเอกสาร) 

ลดลงเมื่อเทยีบกบัปที่

ผานมา  

 

5 10 

6.3 ปฏิรูประบบการ

บริหารงานบคุคลและ

พัฒนาบคุลากร 

1. สรางระบบตดิตามชวยเหลือสนับสนุนการ

ใหคําแนะนํา แกบุคลากรทั้งสายวชิาการและ

สายสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสขุ 

(Happiness) ในการทํางาน ความสัมพันธ

อันดีและความรักผูกพันในองคกร 

(Organizational engagement) 

3. การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อลดขั้นตอนใน

การทํางาน 

4. สงเสริมและพัฒนาบคุลากรใหมีสมรรถนะ

การปฏิบตัิงานท่ีมปีระสิทธิภาพ (ดาน

ภาษาอังกฤษ IT) 

1. รอยละความผูกพัน

ของบคุลากรท่ีมีตอ

คณะฯที่อยูใน

ระดับสูง 

 

80 80 

2. ระดับสมรรถนะการ

ปฏิบตัิงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

3.5 4 

6.4 ปฏิรูประบบการสื่อสาร

องคกรและนักศึกษา

เกาสัมพันธ 

1. ผลติสื่อเพื่อการประชาสัมพันธคณะ

ศึกษาศาสตรใหครอบคลุมทุกชองทางการ

สื่อสาร เชน เว็บไซต social media 

2. ศึกษาดูงานดานประชาสัมพันธเชิงรุกและ

การผลิตสื่อที่ทันสมยั 

1. ระดับการรับรู

ภาพลักษณ/ขอมูล

ขาวสารหนวยงาน

ของนักศึกษาและ

บุคลากรภายในสวนงาน 

3 4 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 
คาเปาหมาย 

2563 2564 

3. ประชาสัมพันธเชิงรุก: ศาสตรการสอนแนว

ใหม (EDUCMU TODAY)  

4. ปรับปรงุ พฒันา และออกแบบชองทางการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน เสยีงตามสาย 

ไลน เฟซบุก เว็บไซต ปายประกาศ 

5. สานสรางความรวมมือดานการสื่อสาร

องคกรและสื่อมวลชน 

6. ประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษา

เกาในการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา

ปจจุบัน 

7. จัดกิจกรรมสานสัมพันธอันดีกบัสมาคม

นักศึกษาเกาคณะศึกษาศาสตร 

2. จํานวนเงินบริจาค

จากนักศึกษาเกา 

 

200,000 

 

250,000 

 

6.5 พัฒนาระบบการ

จัดการความรู (KM) 

ของคณะศึกษาศาสตร 

1. กําหนดเปาหมายใหชดัเจนโดยพิจารณาจาก

ยุทธศาสตรหรือปญหาขององคกร 

2. วางแผนการจดักิจกรรมผานกระบวนการ

บริหารจัดการการเปลีย่นแปลง  (Change 

Management Process : CMP) 

3. จัดทํากระบวนการจัดการความรู (KM 

Process) 

1. จํานวนองคความรู

ที่ไดรับจากการ

จัดการความรู 

6 8 
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ภาคผนวก 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12  

(พ.ศ. 2560-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดอืน  

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) 
------------------------------------------------------- 

 

 

       วิสัยทัศน  
สถาบันชั้นนําในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางศาสตรการสอนแนวใหม 
 

 

     พันธกิจ 
1) จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาสาขาศึกษาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

2) ผลิตและถายทอดงานวิจัยดานนวัตกรรมการสอนและองคความรูในศาสตรทางการศึกษา

เพื่อชวยแกปญหาการศึกษาของทองถิ่นและประเทศ 

3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษาระดับทองถิ่น และประเทศ  

4) ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของทองถ่ินลานนา

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณและจิตวิญญาณความเปนครู 

5) บริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เนนความโปรงใสและใชแนวทาง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ดําเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ใหมีความเปนเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไปพรอมกับ

การสงเสริมนักเรียนใหมีคุณภาพและเปนพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเปนไทยและเปนผูมี

ความรูคูคุณธรรม 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีรอยละของตัวชี้วัดที่ประสบ

ผลสําเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตรเทากับ 81.16 โดยมีผลการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 1.1 : สงเสริมและพฒันาอาจารยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละของจํานวนกระบวนวิชาที่อาจารยผูสอนปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21   

รอยละ 80 86.80 108.50 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่สามารถนําเครื่องมือ/วิธีการ

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 และ/หรือ

ทักษะการเปนพลเมืองโลกไปปรับใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

รอยละ 80 87.65 109.56 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละของจํานวนกระบวนวิชาที่นักศึกษามีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไปตอการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการ

เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21  

รอยละ 80 85.95 107.44 

กลยุทธที่ 1.2 : สงเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาใหเปนสากล 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

รอยละ 36 57.96 161.00 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

ดานวิชาการ/การวิจัยในระดับนานาชาติ 

รอยละ 36 38.27 106.31 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนดาน

วิชาการ/การวิจัยในระดับนานาชาติ 

คน 13 60 461.54 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)กับ

หนวยงานในระดับนานาชาติ 

ขอตกลง 5 9 180.00 

กลยุทธที่ 1.3 : ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละของบัณฑิตที่ผานเกณฑการคัดเลือก เพื่อบรรจุเปน

ขาราชการครูในปแรกที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิต

ศึกษาศาสตรที่เขาสอบบรรจุ 

 

รอยละ 80 57.65 72.06 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละของสาขาวิชาที่มีระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับมาก

ที่สุดขึ้นไป  

รอยละ 50 94.75 189.50 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ

การเปนพลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคต 

โครงการ/

กิจกรรม 

32 51 159.38 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาใหมีความรู 

ทักษะและคุณลักษณะตามศาสตรของสาขาวิชา  

โครงการ/

กิจกรรม 

82 82 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.5 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในการประกวด แขงขันทาง

วิชาการ/วิชาชีพ  

รางวัล 7 44 628.57 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในการประกวด แขงขันทาง

วิชาการ/วิชาชีพ  

คน 9 66 733.33 

กลยุทธที่ 1.4 : ผลกัดันใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

ตอบรับหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ 

บทความ 45 53 117.78 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

ตอบรับหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

บทความ 5 7 140.00 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

บทความ 7 7 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

บทความ 9 7 77.78 

กลยุทธที่ 1.5 : พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร มีคะแนนในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่

ผานมา 

รอยละ 60 N/A 

เนื่องจากมหาวิทยาลั ย

เปลี่ยนแปลงระบบและ

รูปแบบของการประเมิน 

จึงไมสามารถนําผลการ

ประเมินมาเปรียบเทียบ

กันได  
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 2.1 : สรางและพฒันานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1 จํานวนหนังสือ/ตํารา นวัตกรรมการเรียนรูและ

ศาสตรการสอนแนวใหม 

เลม 5 8 160.00 

ตัวชี้วัดที่  2.1.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่ไดนํานวัตกรรมการ

เรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหมไปปรับใชใน

การจัดการเรียนรู 

รอยละ 23 39.51 171.78 

ตัวชี้วัดที่  2.1.3 จํานวนงานวิจัยที่เกิดจากการนํานวัตกรรมการ

เรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหมไปใช 

เลม 5 5 100.00 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1 จํานวนหนังสือ/ตํารา นวัตกรรมการเรียนรูและ

ศาสตรการสอนแนวใหม 

เลม 5 8 160.00 

กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมใหเกิดการสรางชุมชนแหงการเรียนรูในการพฒันานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนว

ใหม 

ตัวชี้วัดที่  2.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูระหวางอาจารยและ

นักศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 6 300.00 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จํานวนชุมชนแหงการเรียนรูที่เกิดจากการ

ดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรูในการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอน

แนวใหม 

จํานวน

ชุมชน 

5 6 120.00 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 รอยละของจํานวนโครงการที่มีจํานวนคนที่เขารวมในแต

ละโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการสรางชุมชนแหงการ

เรียนรูระหวางอาจารยกับนักศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไมนอยกวา 30 คน 

รอยละ 55 83.33 151.51 

กลยุทธที่ 2.3 : ผลักดันใหมีการนํานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหมไปใชในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จํานวนหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรูและศาสตร

การสอนแนวใหมที่นําไปในสถานศึกษา 

หลักสูตร 14 15 107.14 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนครั้งในการจัด

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม

ที่นําไปในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 ครั้ง 

รอยละ 80 86.67 108.34 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 จํานวนครูประจําการที่ไดรับการพัฒนาดวย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม

ไปใชในชั้นเรียน 

คน 800 1184 148.00 



 
 

  หนา | 18  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ศาสตรการสอนแนวใหม 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 3.1 : สนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยที่สรางความเปนเลิศทางวิชาการในดานการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ลานบาท 3.00 2.54 84.67 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แสนบาท 3.00 0.25 8.33 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จํานวนงบประมาณที่คณะใหการสนับสนุน ใน

การทําวิจัย 

ลานบาท 1.00 1.30 130.00 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัย รอยละ 55 28.40 51.64 

กลยุทธที่ 3.2 : ผลกัดันใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการ

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ 

รอยละ 26 11.11 42.73 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการ

เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

รอยละ 5 6.17 123.40 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการ

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

รอยละ 25 9.88 39.52 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการ

เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

รอยละ 21 4.94 23.52 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 รอยละของอาจารยที่มีบทความของอาจารยที่

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS 

รอยละ 10 2.00 20.00 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 วารสารศึกษาศาสตรสารไดรับการตีพิมพเผยแพร ฉบับ 3 3 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 3.2.7 วารสารศึกษาศาสตรสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผานการรับรองคุณภาพจากฐานขอมูล TCI  กลุม 2 

(ปงบประมาณ 2564) 

 -   

กลยุทธที่ 3.3 : สนับสนุนการผลติงานวิจัยสถาบันและงานวิจยัเพ่ือแกปญหาการจัดการศึกษาของทองถิ่นและประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จํานวนงานวิจัยสถาบันที่นําไปใชแกปญหาการ

บริหารจัดการภายในขององคกร 

เรื่อง 3 3 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 จํานวนงานวิจัยที่ชวยแกปญหาการจัดการศึกษา

ของทองถิ่นและประเทศ 

เรื่อง 12 14 116.67 
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ยุทธศาสตรที่ 4 บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 4.1 : สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทกุระดับ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนหลักสูตร/โครงการการบริการวิชาการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพของผูเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับตามความตองการของ

สถาบันการศึกษา 

หลักสูตร/

โครงการ 

43 30 69.77 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนครั้งในการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ

คุณภาพของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครั้ง 95 104 109.47 

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ระดับและคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการ  

ระดับ/

คาเฉลี่ย 

มากที่สุด/ 

>4.51 

4.54 100.67 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมลานนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 5.1 : สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมลานนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

โครงการ-

กิจกรรม 

13 16 123.08 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมที่เสริมสรางอัตลักษณความเปน

ลานนาและความเปนไทย 

โครงการ-

กิจกรรม 

13 13 100.00 

กลยุทธที่ 5.2 : สงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม อาหาร สุขภาพ ผูสูงอายุและลานนาสรางสรรค 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 จํานวนโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับดาน

สิ่งแวดลอมและพลังงาน  

โครงการ-

กิจกรรม 

13 16 123.08 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 จํานวนโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับดานอาหาร 

สุขภาพและการดูแลสูงอายุ  

โครงการ-

กิจกรรม 

7 8 114.29 

ตัวชี้วัดที่ 5.2.3 จํานวนโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับดานลานนา

สรางสรรค กีฬาพื้นบาน 

โครงการ-

กิจกรรม 

9 9 100.00 



 
 

  หนา | 20  
 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหมีความเปนเลิศเพื่อสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต

ของคณะศึกษาศาสตร 
 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 6.1 : สนับสนุนพันธกจิการผลิตครแูละบุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 รอยละของจํานวนอาจารยสังกัดโรงเรียนสาธิตที่

รวมสอน หรือรวมทําหนาที่อาจารยพี่เลี้ยง/

อาจารยนิเทศก   

รอยละ 65 66.13 101.74 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 จํานวนนักศึกษาที่มีสวนรวมในการออกแบบการ

เรียนรู การจัดการเรียนรู การสังเกตการสอน

รวมถึงการใชโรงเรียนสาธิตเปนแหลงในการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

คน 33 52 157.58 

กลยุทธที่ 6.2 : ผลักดันใหโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม จัดการศกึษาครบทุกระดับชั้นตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 จํานวนระดับชั้นอนุบาลที่เปดสอน  

(ปการศึกษา 2563) 

 -   

ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 จํานวนระดับชั้นประถมศึกษาที่เปดสอน  

(ปการศึกษา 2563) 

 -   

กลยุทธที่ 6.3 : พฒันาและสงเสริมโรงเรียนสาธิตเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ตัวชี้วัดที่ 6.3.1 จํานวนรายวิชาที่มีการนํากระบวนการ Active 

Learning มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 23 26 113.04 

ตัวชี้วัดที่ 6.3.2 รอยละของผูเกี่ยวของที่มีความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไปตอการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู  

รอยละ 80 73.10 91.38 

ตัวชี้วัดที่ 6.3.3 จํานวนอาจารยที่ผลิตผลงานดานวิชาการและ

นวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน 

ราย 15 15 100.00 

กลยุทธที่ 6.4 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูตามหลักสูตร เปนพลเมืองที่ดีและมีความเปนสากล 

ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 รอยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีผลการทดสอบ

วัดความรูพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) แตละ

รายวิชาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

รอยละ 90.00 93.01 103.34 

ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 รอยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีผลการทดสอบ

วัดความรูพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) แตละ

รายวิชาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

 

รอยละ 90.00 89.71 99.68 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 
ตัวชี้วัดที่ 6.4.3 รอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่

ผานการประเมินความสามารถทางภาษาของ 

CEFR ระดับ A2 

รอยละ 75.00 74.89 99.85 

ตัวชี้วัดที่ 6.4.4 รอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ผานการประเมินความสามารถทางภาษาของ 

CEFR ระดับ B1  

รอยละ 50.00 53.59 107.18 

กลยุทธที่ 6.5 : สงเสริมการใชแหลงเรยีนรูภูมิปญญาไทย และเน้ือหาที่เก่ียวกับภูมิปญญา ศิลปวฒันธรรมไทย 

ตัวชี้วัดที่ 6.5.1 จํานวนรายวิชาที่มีการนําศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 6 8 133.33 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 7.1 : บริหารจัดการแบบมีสวนรวมทัง้การวางแผน การปฏิบัต ิและการประเมินผลโดยใชหลักใชธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยและ

บุคลากรที่มีตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

ระดับ/

คาเฉลี่ย 

มาก/>3.51 3.99 113.68 

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยและ 

บุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการ โดยเนนการ

ใชความสุจริต ความโปรงใส ความเมตตา และ

ความเปนเหตุเปนผล 

ระดับ/

คาเฉลี่ย 

มาก/>3.51 4.01 114.25 

ตัวชี้วัดที่ 7.1.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

รอยละ 80 81.16 101.45 

กลยุทธที่ 7.2 : พฒันาระบบการบรหิารงานและบุคลากร 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น คน 3 5 166.67 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนเพื่อการ

พัฒนาบุคลากร  

(ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก) 

คน 5 7 140.00 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา

บุคลากรในการสื่อสารที่เปนสากลเพิ่มขึ้น 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.4 จํานวนชองทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ

คณะศึกษาศาสตรในรูปแบบสากล 

 

ชองทาง 2 4 200.00 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คิดเปน

รอยละ 

กลยุทธที่ 7.3 : บรหิารจัดการงบประมาณรายจายตามหลกัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 รอยละของรายไดหลังหักคาใชจายตอรายได รอยละ 10 20.55 205.50 

ตัวชี้วัดที่ 7.3.2 รอยละของยอดคงเหลือที่นําเขาเปนเงินรายได

จากยอดรับทั้งหมดของงานบริการวิชาการ 

รอยละ 33 40.18 121.76 

กลยุทธที่ 7.4 : สงเสริมใหนักศกึษา ศิษยเกา อาจารย บุคลากรผูเกษียณอายุราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการสวนรวม

ในการใหขอคิดเห็นเพื่อการบริหารองคกรและ

เกิดความรูสึกผูกพันกับคณะ 

โครงการ/

กิจกรรม 

8 9 112.50 

ตัวชี้วัดที่ 7.4.2 ระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ศิษย

เกา อาจารย บุคลากร ผูเกษียณอายุราชการ มี

สวนรวมในการใหขอคิดเห็นเพื่อการบริหาร

องคกรและเกิดความรูสึกผูกพันกับคณะ 

ระดับ/

คาเฉลี่ย 

มากที่สุด/ 

>4.51 

4.52 100.22 

กลยุทธที่ 7.5 : พฒันาคณะโดยรวมเพ่ือมุงสูความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx 

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุง

สูความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 100.00 

ตัวชี้วัดที่ 7.5.2 จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาตามแนวทาง 

EdPEx 

ระบบ 8 9 112.50 

 

 

 


