
 

สรุปการรายงาน 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2564) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 



การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2564)  

ประจําปงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคล่ือนตัวช้ีวัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 เดือน 

1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนา

หลักสตูรและปรบัปรุง

การจัดการเรยีนรูสู

สากล 

1. สรางระบบชวยเหลือ กํากับ ตดิตาม ให

คําแนะนําในการพัฒนาหลักสตูรและ

ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ผานรูปแบบการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแนวใหม (New 

verification) 

2. บูรณาการ ICT  STEM  PBL Active 

Learning การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ปรากฏการณ/ปญหาของครูและนักเรียนเปน

ฐาน ในการจัดการเรียนรู และบูรณาการการ

จัดการเรียนรู/กิจกรรมเสริมหลักสตูร ใหมุง

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจติวิญญาณ

ความเปนครมูืออาชีพและสอดคลองตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

3. ใชกระบวนวิจัยเชิงประเมิน เพ่ือใหได

สารสนเทศท่ีชวยในการพัฒนาหลกัสูตรและ

ปรับปรุงการจดัการเรียนรูใหการผลิตครูมี

คุณธรรม มีคณุภาพ และมีคณุลักษณะและ

ทักษะในการพัฒนาผูเรียนแหงโลกอนาคต

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 

1. รอยละจํานวน

กระบวนวิชาท่ีใช 

ICT  STEM  PBL 

Active Learning 

การเรยีนรูขาม

วัฒนธรรม 

ปรากฏการณ/ปญหา

ของครูและนักเรียน

เปนฐานในการ

จัดการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

 1. จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ผูสอนเพ่ือรับทราบและเตรียมการบูรณาการ 

ICT  STEM  PBL Active Learning การ

เรียนรูขามวัฒนธรรม ปรากฏการณ/ปญหา

ของครูและนักเรียนเปนฐาน ในการจัดการ

เรียนรู 

2. จัดทําโครงการสนับสนุนกระบวนวิชาใหมี

การ บูรณาการการจัดการเรยีนรู/กิจกรรม

เสรมิหลักสูตร 

3. ติดตามและประเมินผลกระบวนวิชาในแต

ละหลักสตูรผานกระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิและแบบประเมินท่ีจดัทําข้ึน 

1. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.นํ้าผึ้ง อินทะเนตร) 

2. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห) 

3. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค) 

4. ผูชวยคณบดี  

(อ.ดร.นัฐจิรา บุศยด)ี 

5. ปฏิบัติการแทนคณบดีในงาน

วิเทศสัมพันธ  

(ผศ.ดร.บุษรี เพงเล็งด)ี 

6. ปฏิบัติการแทนคณบดีในงาน

วางแผนและงบประมาณ  

(อ.ดร.วชิรศรณ แสงสุวรรณ) 

7. ปฏิบัติการแทนคณบดีในงาน

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

(อ.ดร.พิมพพธู สุตานันต) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคล่ือนตัวช้ีวัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 เดือน 

2. ระดับสมรรถนะ/

คุณลักษณะ/ทักษะที่

จําเปนสําหรับเปน

พลเมืองโลกและการ

ประกอบอาชีพใน

อนาคต (ในการพฒันา

ผูเรียนแหงโลก

อนาคต) 

3.5 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

 1. วางแผนกระบวนวิจัยเชิงประเมิน ระดับ

สมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะที่จําเปน

สําหรับเปนพลเมืองโลกและการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

2. พัฒนาเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอมูล 

3. วิเคราะหและนําเสนอผลการประเมินผล 

 

 

 

1.2 พัฒนาและสงเสรมิการ

ใชภาษาอังกฤษในการ

จัดการเรียนรู 

1. สนับสนุนการใชภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนรูแตละกระบวนวิชาอยางนอย 1 ตอน 

และสนับสนุนใหมีการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตร 

2. พัฒนานักศึกษาโดยใชโปรแกรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ผานการใหคําปรึกษาแนะนํา

ของคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

3. แสวงหาความรวมมือกับประเทศตางๆ และ

หนวยงานนานาชาติในการรวมมือทางวิชาการ 

ท้ังดานการวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

อาจารย   

1. รอยละของจํานวน

กระบวนวิชาวิชาชีพครู

ท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ

อยางนอย 1 ตอนใน

ระดับปริญญาตรี  

 

60 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

       1.ดําเนินการเปดสอน กระบวนวิชาวิชาชีพ

ครูท่ีมีการจดัการเรียนการ สอนเปน

ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ตอนในระดับ 

ปริญญาตรี ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 จํานวน 9 กระบวนวิชา คือ 100501 

100308 100222 100312 100112 

100228 100311 100233 

1. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.นํ้าผึ้ง อินทะเนตร) 

2. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห) 

3. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค) 

4. ปฏิบัติการแทนคณบดีในงาน

วิเทศสัมพันธ  

(ผศ.ดร.บุษรี เพงเล็งด)ี 

5. ปฏิบัติการแทนคณบดีในงาน

วางแผนและงบประมาณ  

 (อ.ดร.วชิรศรณ แสงสุวรรณ) 

2. จํานวนหลักสตูร/

วิชาเอกท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

1 วิชา 

เอก 

(ป.เอก 

N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

     ไดมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการ

ดําเนินงานไปแลวบางสวน แตอยูระหวาง

ดําเนินการจัดเตรียมรายละเอียดเก่ียวกับ

หลักสตูร ซึ่งคาดวาจะเปดหลักสูตรท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใน

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคล่ือนตัวช้ีวัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 เดือน 

4. กําหนดนโยบายในการรับอาจารยหรือ

บุคลากรตางชาติเขามาทํางานในฐานะ

อาจารย ผูสอนในคณะ 

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรม

ศึกษา 

3. รอยละของนักศึกษาท่ี

ผานการทดสอบตาม

กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ The 

Common European 

Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) ท่ี

ระดับ B1 

40 17.15 ในปการศึกษา 2562 ไดมีการสอบวัด

ความรู CMU e-Grad ของนักศึกษา

รหัส 58 เมื่อเดือน ธันวาคม 2562  

     ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3  ค ณ ะ ไ ด

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ภาษา อังกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร  เ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะทางดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) และ ไ ด

จัดทําโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการจัด

อบรมจากสถาบันภาษาดวย 

4. จํานวนขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการใน

ระดับนานาชาต ิ 

 

 

 

MOA 

1 

N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

 

      ไดติดตอประสานงานกับ

สถาบันการศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีป

ออสเตรเลีย และทวีปอเมริกา ซึ่งบางสถาบัน

มีการลงรายละเอียดในระดับความรวมมือ

บางแลว แตเน่ืองจากภาวการณระบาดของ

ไวรัส ทําใหการติดตอสื่อสาร ไดถูกชะลอไป

กอน 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคล่ือนตัวช้ีวัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 เดือน 

1.3 พัฒนาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

ครูใหมีความเปนมือ

อาชีพ 

1. ใชกระบวนการสะทอนผลการสังเกต 

วิเคราะหปญหาชัน้เรียน การปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา เปนฐานในการพัฒนา

นักศึกษา 

2. ปรับระบบการสะทอนผล การพัฒนา/

นิเทศ/ประเมินผลการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูผานระบบการนิเทศออนไลน 

3.  พัฒนาฐานขอมูลแฟมสะสมผลงาน (e-

Portfolio) ของนักศึกษารายบคุคลที่

เชื่อมโยงกับการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู โดยใชศาสตรการสอนแนวใหม และ

การรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

เพื่อสรางขอมูลขนาดใหญ (Big data) ใน

การบริหารและพัฒนานักศึกษา 

4. สรางเครือขายระหวางสถาบนัผลิตครู 

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

1. ความพึงพอใจของ

อาจารยพี่เลี้ยงและ

อาจารยนิเทศกในการ

ปฏิบัติกิจกรรม

สะทอนผลการพัฒนา

ของนักศึกษา 

 

 

 

4.0 4.55      หนวยพัฒนาการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู ไดมีการประเมินความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชพี

ครู ภาคเรียนที่ 2/2562 

1. หนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

จะนําผลการะประเมินมาประกอบการ

ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ฝ ก

ประสบการณวิชาชีพครูใหมีความเปนมือ

อาชีพ 

 2. พัฒนาฐานขอมูลออนไลน เชน  

การนิเทศ และ แฟมสะสมผลงาน  

(e-Portfolio) 

3. จัดเตรียมระบบการนิเทศแบบออนไลน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระในการ

เดินทางไปนิเทศในสถานทีไ่กล ๆ ของ

คณาจารย 

1. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.นํ้าผึ้ง อินทะเนตร) 

2. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห) 

3. ผูชวยคณบดี  

(อ.ดร.นัฐจิรา บุศยด)ี 

 

2. ระดับสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู

ของนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ

ครู 

 

 

 

4.0 4.60      หนวยพัฒนาการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู ไดมีการประเมินความ

คิดเห็นตอการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาค

เรียนที่ 2/2562 

     หนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

จะนําผลการะประเมินมาประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูใหมีความเปนมือ

อาชีพ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ตามพันธกิจ :  ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตรการสอนแนวใหม 

 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

2.1 สงเสริมและผลักดัน

ใหเกิดงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

1. สนับสนุนทุนวิจัยท่ีตอบสนองความหลากหลาย

ของบุคลากรในคณะตามพันธกิจคณะ  

มหาวิทยาลยั/สังคม และความเช่ียวชาญสวน

บุคคล 

2. สนับสนุนทุนการตีพิมพเผยแพรผลงานการ

วิจัย ท้ังแบบท่ัวไป และมุงเปา 

3. แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 

4. พัฒนาและจัดตั้งคลินิกวิจัย/ระบบพ่ีเลี้ยงจาก

คณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญเพ่ือให

ขอเสนอแนะในการออกแบบการวิจัยท่ีมี

คุณภาพและการตีพิมพในระดับนานาชาติ  

5. พัฒนาวารสารทางวิชาการของคณะเพ่ือเขาสู

ฐานขอมูล TCI Tier1 

6. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

ท่ีเนนศาสตรการสอนแนวใหม เพ่ือรับใชสังคม

และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศงานบรหิารงานวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. จํานวนผลงานวิจยัที่

ไดรับการตีพิมพใน

ฐานขอมูลที่มี

คุณภาพระดับ

นานาชาติ (Scopus, 

ISI) 

 

2 1      มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพใน

ฐานขอมูลท่ีมีคณุภาพระดับ  นานาชาติ 

Scopus จํานวน 1 เรื่อง และมีแนวโนมท่ี

ดีท่ีอาจารยหลายทานท่ีขับเคลื่อนการ

ตีพิมพผล งานเขาสูฐานนานาชาต(ิACI )

จํานวน 4เรื่อง   

     หนวยบริหารงานวิจัย ไดดําเนินการ

ดังน้ี 

1. การสนับสนุนงบประมาณในการ

เผยแพรผลงานวิชาการประเภทตาง 

ๆ เพ่ือเปนการกระตุนบรรยากาศการ

วิจัยในคณะ และเปนแรงจูงใจให

บุคลากรผลิตผลงานวิชาการ ท่ีมี

คุณภาพ สามารถเผยแพรผลงานได

อยางตอเน่ือง 

2. กิจกรรม Research Day ข้ึนเพ่ือใหผู

รวมโครงการมีความรูเรื่อง เทคนิค

การเ ขียนขอเสนอโครงการ วิจัย 

รวมท้ัง แนวทางการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และ แนว

ทางการประเมินและเกณฑการ

พิจารณาขอ เสนอโครงการ วิจั ย 

 

 

1. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.นํ้าผึ้ง อินทะเนตร) 

2. ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานวางแผนและ

งบประมาณ  

 (อ.ดร.วชิรศรณ แสง

สุวรรณ) 

2. รอยละของอาจารยที่

มีผลงานวิจัย/

วิชาการ/

สิ่งประดษิฐ/งาน

สรางสรรค 

 

50 43.24  

3.จํานวนการอางอิง

ผลงานวิจัย

(Citations) ใน

ฐานขอมูล 

16 6  
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

 

 

 

 

 

3.  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ  ท่ีเนนศาสตรการสอน

แนวใหม เ พ่ือรับใชสังคมและการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

4. สนับสนุนงบประมาณสาํหรับทํา

ผลงานวิจัย จํานวน 1,300,000 บาท 

 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีแนวทางใน

การสงเสริมใหคณาจารยทําวิจยัมากข้ึน 

เชน  

     -ปรับเปลี่ยนสัดสวนภาระงานใหมี

ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

     -กําหนดโจทยงานวิจัย โดยใช

วิสัยทัศน 

    -Work shopวิจัยเพ่ือพัฒนาโจทย

วิจัย  

    -กําหนด Mentor , มีการติดตามเปน

ระยะ 

-มีคลินิกวิจัย 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการกํากับ

และขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

2.2 สนับสนนุการพัฒนา

และเผยแพรงานวิจัย 

ตําราทางดานศาสตร

การสอนแนวใหม   

1. สนับสนุนโครงการที่ดําเนนิการเก่ียวของกับ

ศาสตรการสอนแนวใหม 

2. สนับสนุนการเขียนตาํรา และผลงานทาง

วิชาการดานศาสตรการสอนแนวใหม  

3. สนับสนุนอาจารยไปศึกษา/อบรม/ทําวิจยั/

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานศาสตรการสอนแนว

ใหมและการวิจัยทางการศึกษายัง

มหาวิทยาลยัชัน้นาํในตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนตาํรา หรือ 

หนังสือเลมเล็ก 

(booklet) ที่เก่ียวของกับ

ศาสตรการสอนแนว

ใหม 

5 2        ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห

คณาจารยจํานวนตํารา หรือ หนังสือ

เลมเล็ก (booklet) ที่เก่ียวของกับศาสตร

การสอนแนวใหม โดยอาจสนับสนุนให

คณาจารยที่เคยรับทุนตําราดําเนินให

แลวเสร็จ หรือสนับสนุนทุนเพิ่มเติมใน

การจัดทําหนังสือเลมเล็ก 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

2. ปฏิบัติการแทนคณบดีในงาน

วางแผนและงบประมาณ  

 (อ.ดร.วชิรศรณ แสง

สุวรรณ) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ตามพันธกิจ :  รับใชสังคมดวยการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใชศาสตรการสอนแนวใหมในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

3.1 เตรียมระบบบริการ

วิชาการเพ่ือตอบสนอง

การเรยีนรูตลอดชีวิต 

โดยจดัตั้งศูนยการศึกษา

ตลอดชีวิตของคณะ

ศึกษาศาสตรเพ่ือรองรับ

กลุมผูเรียนอ่ืน เชน ศิษย

เกา ผูสูงอายุ ผูเรยีนดอย

โอกาส ฯลฯ  

1. ปรับปรุงอุปกรณ หองถายทํา และพ้ืนท่ีศูนย

การศึกษาตลอดชีวิตของคณะ 

2. ออกแบบระบบ และผลติสื่อการจัดการเรยีน

การสอนท่ีสอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวิต 

3. พัฒนาบุคลากรและคณาจารยใหมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต และ

ระบบการจัดการเรยีนการสอน 

4. สื่อสารการตลาดเพ่ือกระตุนใหผูเรยีน

ลงทะเบียนเขาศึกษาในรายวิชาท่ีเปดสอน 

1.จํานวนวิชาท่ีเปดสอน

ของศูนยการศึกษาตลอด

ชีวิตของคณะ

ศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

2 2 

 

      คณะฯ ไดดําเนินการประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหรือเก่ียวกับวิชาท่ีเปดสอน  

ประกอบดวย 2 รายวิชา  ไดแก วิชา

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

(055771) และ วิชาหลักการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา (055707) 

 

1. คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร  
2. ปฏิบัติการแทนคณบด ี

ในงานศิษยเกาสัมพันธ 

และงานธนาคารหนวยกิจ 

(อ.ดร.ปริยานุช วุฒิ ชู

ประดิษฐ) 

3.2 พัฒนาหลักสูตรการ

บริการวิชาการเชิงรุก 

โดยใชศาสตรการสอน

แนวใหมในการพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวัย  

1. พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการเชิงรุก 

โดยใชศาสตรการสอนแนวใหมในการ

พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ทัง้ในรูปแบบ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course) 

แบบบูรณาการผานงานปกติ (On the job 

training) แบบผสมผสาน (Blended) และ

แบบออนไลน (Online) 

1. จํานวนหลักสตูรการ

บริการวิชาการเชิงรุก 

โดยใชศาสตรการสอน

แนวใหมในการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวง

ชีวิต 

 

 

5 3    เนื่องจากสถานการณ COVID-19 

จึงปรับหลักสูตรเปนการอบรม 

Online แบบ Real time ดังนี ้

1. การพัฒนาสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนรูแบบ  

Active Learning สําหรับอาจารย

ระดับอุดมศึกษา 

1. ประชุมคณาจารยเพื่อดําเนินการ

จัดทําหลักสูตรการบริการวชิาการ

เชิงรุก โดยใชศาสตรการสอนแนว

ใหมในการพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวติ โดยปรับรูปแบบการอบรม

ใหเปนรูปแบบอบรม Online แบบ 

Realtime 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร

  

2. ปฏิบัติการแทนคณบด ี

ในงานพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา  

(อ.ดร.พิมพพธู สุตานันต) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

 

 

2. “นวัตกรรมการยกระดับ

สมรรถนะและคุณลักษณเด็กไทย 

ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชงิ

พื้นที”่ 

3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

Active Learning  

เพื่อยกระดับสมรรถนะและคุณ

ลักษณเด็กไทย 

 

 

 

 

2. เตรียมทรัพยากรในการอบรม 

Online แบบ Realtime เชน 

Computer  I-Pad  ระบบเสียง 

ตลอดจนโปรแกรมในการเรียน 

Online เชน Zoom Meeting,  

Facebook 

3. จัดทํา Storyboard ของหลักสูตรการ

บริการวชิาการเชิงรุก ทุกหลักสูตร 

4. ประชุม วิทยากรและทีมงานเพื่อ

ดําเนินการอบรม Online แบบ 

Realtime 

5. ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 

ใหกับกลุมเปาหมาย  

6. ทดลองอบรม พรอมประเมิน

รูปแบบการอบรมและความพึง

พอใจของกลุมเปาหมาย 

7. นําผลจากขอ 6 มาสะทอนเพื่อ

พัฒนารูปแบบอบรม Online แบบ 

Realtime คร้ังตอไป 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

3.3 บริการวิชาการแกครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนคนทุกชวงวัย 

โดยใชศาสตร 

การสอนแนวใหม  

1. ผลักดันใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกดวย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอน

แนวใหม  ในพื้นที่การศึกษาที่มปีญหา  

พื้นที่หางไกล  เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืนในการ

จัดการศึกษาเชิงพืน้ที่   

2. จัดทําโครงการเพื่อ Re-skill, Up-skill 

สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุก

ชวงวัย 

3. สนับสนุนใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกทุก

รูปแบบที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

ใหแกสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั้ง

ในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลยั 

1. รอยละของผูรับบริการ

ท่ีนําเอาศาสตรการสอน

แนวใหมไปใช 

 

 

60 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

       เนื่องจากกิจกรรมที่ไดกําหนดไว

เปน กิจกรรมที่ ต องมาอยู รวม กัน 

ประกอบกับการใหงดการจัดกิจกรรม

ที่มีคนตองมารวมกันกลุมใหญ  

   จึงทําใหคณะฯ ตองงดกิจกรรมตาง ๆ

แตก็ไดปรับรูปแบบดาํเนินการ ซึ่งอยู

ระหวางการดําเนนิการ และเก็บ

รวบรวมขอมูล 

1. ปรับการเก็บขอมูลของโครงการ

การบูรณาการองคความรูและภูมิ

ปญญาอัตลักษณเชิงพื้นที่สู

หองเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนา

ลุมน้ําทาใหสวยใสไรมลพิษ โดยให

โรงเรียนสงผลงานผานonline กลุม 

Facebook และตอบผาน Google 

form  

2. ปรับรูปแบบอบรมเปน Online 

แบบ Realtime  จากนัน้หลังการ

อบรม 1 เดือนจะทําการติดตาม

ผูรับบริการทีน่ําเอาศาสตรการสอน

แนวใหมไปใช ผานonline กลุม 

Facebook และ Google form 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร

  

2. ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา  

(อ.ดร.พิมพพธู สุตานันต) 

2. จํานวนโครงการการ

บริการวิชาการท่ี

เก่ียวกับการจดั

การศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

2 1        เนื่องจากสถานการณ COVID-

19 จึงปรับหลักสูตรเปนการอบรม 

Online แบบ Real time ดังนี้ 

1. ดําเนนิการประชุมเพื่อปรับโครงการ

การบริการวิชาการใหเปนรูปแบบ

อบรม Online แบบ Realtime 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

 การพัฒนาสมรรถนะดานการจดัการ

เรียนรูแบบ Active Learning สําหรับ

อาจารยระดับอุดมศึกษา 

2. เตรียมทรัพยากรในการอบรม 

Online แบบ Realtime เชน 

Computer  I-Pad  ระบบเสียง ตลอดจน

โปรแกรมในการเรียน Online เชน Zoom 

Meeting,  Facebook 

3. จัดทํา Storyboard ของโครงการ

การบริการวิชาการ 

4. ประชุม วทิยากรและทมีงานเพื่อ

ดําเนนิการอบรม Online แบบ Realtime 

5. ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 

ใหกับกลุมเปาหมาย  

6. ทดลองอบรมพรอมประเมินรูปแบบ

การบริการวิชาการและความพึง

พอใจของกลุมเปาหมาย 

7. นําผลจากขอ 6 มาสะทอนเพื่อ

พัฒนารูปแบบบริการวชิาการแบบ 

Online แบบ Realtime คร้ังตอไป 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

3.รอยละของผูรับบริการ 

Re-skill, Up-skill แลว

สะสมเปนหนวยกิตใน

ธนาคารหนวยกิต 

(Credit Bank) 

 

 

20 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

 1.กําหนดรูปแบบการดาํเนินงานใหมี

ความสอดคลองกับสถานการณใน

ปจจุบนั โดยมุงปรับหลักสตูรระยะสั้น 

ใหใชออนไลนใหมากข้ึนกวาที่กําหนดไว 

2. สงขอมูลหลักสูตรไปใหวิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิตของทาง

มหาวิทยาลยั เพื่อเปดรับผูเรียน 

3.4 ดําเนินการจัดตั้ง 

ศูนยวิจัยและทดสอบ

สมรรถนะเด็กไทย  

1. วิเคราะหคลังขอสอบเกาของสาขาวชิาการ

วัดและประเมนิผลที่มีนักศึกษาไดทําการ

สรางไว ทดลองหาคุณภาพซ้ําและนาํเขา

คลังขอสอบ 

2. สนับสนุนใหคณาจารยคณะศึกษาศาสตร

และโรงเรียนสาธิตฯ ออกแบบเคร่ืองมือใน

การทดสอบสมรรถนะทางวชิาการ ทาง

สมอง ทางภาษา ทางพืน้ฐานอาชีพ ฯลฯ 

ตามความถนัด 

3. พัฒนาระบบการทดสอบและวัดผลแบบ 

ออนไลน 

1. จํานวนฉบับ/ชุด

ขอสอบสมรรถนะทาง

วิชาการ ทางสมอง ทาง

ภาษา ทางพ้ืนฐาน

อาชีพ ฯลฯ ตามความ

ถนัด 

 

 

10 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

     คณะฯ ไดมีการประชุมเพื่อปรึกษา

หรือเพื่อกําหนดรูปแบบในการ

ดําเนินงาน และอยูระหวางการเสนอ

โครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการ

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําชุด

ขอสอบสมรรถนะทางวิชาการ ทางสมอง 

ทางภาษา ทางพ้ืนฐานอาชีพ ฯลฯ ตาม

ความถนัด 

โดยกลุมเปาหมายผูรับบริการ แบง

ออกเปน 6 กลุม คือ  

1. นักเรียน  

   -วัดมาตรฐานการศึกษาชาติและ 

นานาชาติ  

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร

  

2. ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา  

(อ.ดร.พิมพพธู สุตานันต) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

4. พัฒนาบุคลากรในคณะและโรงเรียนสาธิต 

และคณาจารยในมหาวิทยาลัย 

5. เชื่อมโยงเครือขายศิษยเกาในแตละโรงเรียน 

เพื่อประชาสัมพนัธการใหการบริการ การ

ทดสอบ 

   -วัดทักษะ 

2. นักศึกษา 

   -วัด Literacy ในการเขาทํางาน 

3. บุคลากรทางการศึกษา (ครู) 

-วัดความถนัดวิชาชีพ 

-วัดสุขภาพจิตและการปรับตัว การคิด 

4. บุคคลท่ัวไป 

-วัดทักษะอาชีพ 

-วัดสุขภาพจิต 

-วัดความฉลาดทางดิจิตอล (DQ 8 

ทักษะ) 

5. บริการวิชาการ 

-บริการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา

ในการจัดและประเมินผล 

6. ผลการวัดและประเมินไปพัฒนาวิชาชีพ 

(หลักสูตร วิจัย นวัตกรรม) 

 

2. จํานวนรายไดจากการ

บริการจากการทดสอบ  

 

 

  -     
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ยุทธศาสตรที่ 4 ตามพันธกิจ :  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมลานนา และรักษาสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

4.1 สรางวัฒนธรรมการมี

สวนรวมดานการศึกษา

และนวัตกรรมลานนา

บนพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม 

ใหกับนักศึกษาและ

บุคลากรในคณะ

ศึกษาศาสตร  

 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู     

อัตลักษณลานนารวมกับการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมสภาพแวดลอมดาน

ลานนาสรางสรรค เชน กาดนัดลานนาศึกษาฯ

(ลด โ ลกร อน )  แต ง ก ายล า นนา  ดนตรี

ศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ดานพหุวัฒนธรรมลานนา 

นวัตกรรมลานนา ความเช่ือและการจัดการ

สิ่งแวดลอมลานนา 

 

1.รอยละของนักศึกษา 

คณาจารย และบุคลากร

คณะศึกษาศาสตรท่ีมี

วัฒนธรรมการมีสวนรวม

ดานการศึกษา ดานพหุ

วัฒนธรรมลานนา และดาน

ลานนาสรางสรรคผานการ

จัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอ่ืนท่ีคณะจดัข้ึน 

 

70 

 

N/A* 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

     เนื่องจากกิจกรรมที่ไดกําหนดไว

เปน กิจกรรมที่ ต องมาอยู รวม กัน 

ประกอบกับการใหงดการจัดกิจกรรม

ที่มีคนตองมารวมกันกลุมใหญ  

      จึงทําใหคณะฯ ตองงดกิจกรรม

ตาง ๆ 

อยูในระหวางการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดกรรมใหมีความเหมาะสมกับ

สถานการณที่เกิดข้ึน 

1. รองคณบด ี(ผศ.ดร.อุไร

วรรณ หาญวงค) 

2. หัวหนาภาควิชาพ้ืนฐาน

และการพัฒนา

การศึกษา 

3. หัวหนาภาควิชา

หลักสตูร การสอนและ

การเรยีนรู 

4. หัวหนาภาควิชา

อาชีวศึกษาและการ

สงเสริมสุขภาวะ 

5. ปฏิบัติการแทนคณบดี

ในงานวิเทศสัมพันธ (อ.

ดร.ภักดีกุล รตันา) 

6. เลขานุการคณะฯ 

 

2. การมสีวนรวมในการจดัทํา

คลังความรูพรอมใช

นวัตกรรมและบทเรยีนท่ี

สามารถแกไขปญหาสาํคญั

และเสรมิพลัง 

(Empowerment) ของชุมชน 

ทองถ่ินและสังคม 

2 

ประเด็น/

หัวขอท่ี

เขามามี

สวนรวม 

1 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

4.2 สงเสริมและสนับสนุน

นโยบายการอนุ รักษ

และรักษาสิ่งแวดลอม 

 

1. สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

1 . ร อ ยละของจํ า น วน

หน วยการ ใช พลั ง ง าน

ไฟฟาเทียบกับปท่ีผานมา 

 

 

 

 

ลดลง  

5 

 

N/A 

(ส้ินสุดวันท่ี 

30 ก.ย. 63) 

 

ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2563 เพ่ิมข้ึน 

24.29 

1. ประชาสัมพนัธใหตระหนักถึงการใช

พลังงานรวมกัน โดยผานสื่อใน

ชองทางตาง ๆ  

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช

พลังงานสิน้เปลือง 

3. เก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่ทาํให

เกิดผลกระทบเร่ืองพลังงาน 

1. ผูชวยคณบดี (อํานาจ 

เลิศปญญาธิกุล) 

2. ปรับภูมิทัศน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวภายในคณะ 2. รอยละจํานวนพ้ืนท่ีสี

เขียวท่ีเพ่ิมข้ึนเทียบกับ

พ้ืนท่ีท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

 1. หนวยอาคารสถานทีฯ่ ไดมีการ

ประชุมปรึกษาหรือเก่ียวกับการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว เชน  

   - ปรับปรุงพืน้ที่เสื่อมโทรม 

   - การจัดทําสวนแบบแนวตัง้ใน

คณะฯ 

   - จัดตกแตงเพิ่มตนไม ดอกไม จุด

บริเวณภายในอาคารคณะ

ศึกษาศาสตร ใหมีมากข้ึน 

  - จัดทําพืน้ที่สาํหรับอนุบาล เพาะชาํ 

ตนไม ดอกไม แบบใสกระถางหรือ

วัสดุธรรมชาต ิ 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

   - สรางธนาคารตนไมของคณะฯ 

2. ดําเนนิการสาํรวจขนาดบริเวณพื้นที่

ทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตรพรอม

ทั้งทําผังประกอบเพื่อใหไดขอมูลที่

ถูกตอง ชัดเจน 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนเลิศ 
 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

5.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 

ใหเปนแหลงผลิตครูและ

สาธิตการจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพ  

1. รวมกับคณะศึกษาศาสตร และ

หนวยงานตาง ๆ ในการเปนแหลง

ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาวิธีการที่เปน

แบบอยางที่ดีหรือนวัตกรรมในการ

จัดการสถานศึกษา 

3. สงเสริมใหมีกิจกรรมการสาธิตการ

จัดการศึกษาที่เปนแบบอยางทีด่ ี

1. จํานวนรายวิชาหรือ

กิจกรรมที่มีสวนรวมในการ

ผลิตบัณฑิตหรือบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4  ทางโรงเรียนและคณะ มีหลักสูตรในการพัฒนา

บุคลากรของทางคณะและโรงเรียนสาธิต โดย

ใหบุคลากรจากท้ังสองแหง ไดเขารวมกิจกรรม

ดวยกัน เชน การจัดอบรมการใชเทคโนโลยีใน

การเรยีนการสอน การสอนแบบออนไลน เพ่ือ

นําเครื่องมือเหลาน้ี มาตอยอด หรอืรวมมือกัน

ในการจัดการเรียนการสอนสําหรบันักศึกษา 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน

สาธิตฯ (อ. ดร.ศักดา 

สวาทะนันทน) 

2. รองคณบด ี(ผศ. ดร.

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

5.2 พัฒนาคณาจารยสาธิต

ใหมีสมรรถนะในการ

จัดการเรียนรูใหแก

นักเรียนและการรวม

ผลิตบัณฑิต 

1. จัดกิจกรรมที่สนับสนนุการทาํงาน

ทางวชิาการรวมกันระหวาง

คณาจารยคณะศึกษาศาสตรและ

คณาจารยสาธิตเพื่อพัฒนาผลงาน

ทางวชิาการและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

2. จัดกิจกรรมสนับสนนุใหคณาจารย

สาธิตพฒันางานวิจัยหรือนวัตกรรม

ที่สนบัสนนุการเรียนการสอนแนว

ใหม 

3. จัดกิจกรรมที่สนับสนนุหรือสงเสริม

ใหคณาจารยสาธิตไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูหรือนําเสนอผลงานทาง

วิชาการ 

1. จํานวนคูความรวมมือใน

การพัฒนาผลงานทาง

วิชาการรวมกันระหวาง

อาจารยสาธิตกับอาจารย

สังกัดคณะศึกษาศาสตร  

 

 

 

 

 

5 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

       อยูในระหวางการดําเนินการ 

ซึ่งโรงเรียนไดมีการปรึกษาหารือรวมกับคณะ 

โดยใหมีการบูรณาการความรวมมือกันเพื่อ

พัฒนาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอน 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน

สาธิตฯ (อ. ดร.ศักดา 

สวาทะนันทน) 

2. รองคณบด ี(ผศ. ดร.

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 

 

2. จํานวนกิจกรรมผลงานวจิัย

หรือนวัตกรรมทีส่นบัสนนุการ

เรียนการสอนแนวใหม 

 

 

 

 

 

 

5 7       
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

5.3 พัฒนานักเรียนโรงเรียน

สาธิตฯ ใหเปนพลเมือง

ไทยและเปนพลเมือง

โลกที่มีคุณภาพ  

1. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR 

1. รอยละของนักเรียนระดับ ม.

ตน ที่มีระดบัคะแนนตัง้แต A2 

ข้ึนไป 

 

 

 

70 75.32 ทดสอบนักเรยีนชวงภาคเรยีนท่ี 2  

ปการศึกษา 2562 

     ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนได

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ภาษา อังกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร  เ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะทางดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน

สาธิตฯ (อ. ดร.ศักดา 

สวาทะนันทน) 

2. รองคณบด ี(ผศ. ดร.

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 

 

2. รอยละของนักเรียนระดับ ม.

ปลาย ที่มีระดบัคะแนนตัง้แต 

B1 ข้ึนไป 

 

 

 

70 55.62 ทดสอบนักเรยีนชวงภาคเรยีนท่ี 2  

ปการศึกษา 2562 

      ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนได

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ภาษา อังกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร  เ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะทางดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) 

 

2. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกของ

ผูเรียน 

3. ระดับสมรรถนะพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกของ

ผูเรียน 

 

 

 

3.00 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

       อยูในระหวางการดําเนินการ 

ซึ่งโรงเรียนกําลังเตรียมดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือจัดทําขอกําหนด เกณฑการ

พิจารณาผูเรียนในแตละดาน เชน การเรยีน 

เทคโนโลยี พฤติกรรม การคดิวิเคราะห 
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ยุทธศาสตรที่ 6 :  บริหารจัดการองคกรเชิงบูรณาการแนวใหมที่มีธรรมาภบิาล 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

6.1 พัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตรโดยรวม

เพื่อมุงสูความเปนเลิศ

ตามแนวทาง EdPEx 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

องคกรโดยเชื่อมโยงการดําเนนิงาน

ทั้ง 7 หมวด 

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการ

ทํางานใหเปนระบบและเนนการมี

สวนรวม 

ผลประเมินตามเกณฑประเมิน

คุณภาพการศึกษาเพื่อ 

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

(คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

200 N/A 

(อยู

ระหวาง 

สง สกอ.) 

 1. จัดประชุมวางแผน เพื่อเตรียมการเขาสู

การประเมิน EdPEx ในแตละป

การศึกษา (Plan) 

2. ตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานเพื่อ

รับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมยอยใน

แตละหมวดของ EdPEx ผานระบบ

โครงการของ E-Project และดําเนินการ

ตามแผนงานโครงการ (Do) 

3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแตละ

หมวด (Check) 

4. สะทอนสูการปรับปรุงกิจกรรมและ

แผนงานโครงการในแตละหมวด และ

จัดทําเลมรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) เพื่อเขาสูกระบวนการประเมิน 

(Act) 

 

 

 

1. รองคณบด ี 

(ผศ.ดร.สมเกียรติ อินท

สิงห) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

6.2 ปรับปรุงระบบ

งบประมาณการเงิน การ

พัสดุ โดยใชเทคโนโลยี

เพื่อบริหารจัดการเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดคาใชจาย 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ

จัดการงบประมาณ การเงนิและ

พัสดุ และใชเทคโนโลยีเพื่อบริหาร

จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด

คาใชจาย 

2. จัดสรรงบประมาณดานยุทธศาสตร

ใหมีสัดสวนมากกวางานประจาํ 

1. รอยละของคาใชจายดาน

วัสดุ (กระดาษ หมึก คา

ถายเอกสาร) ลดลงเมื่อ

เทียบกับปทีผ่านมา  

 

 

 

 

5 N/A 

(ส้ินสุดวันท่ี 

30 ก.ย. 63) 

 

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

ลดลง รอยละ 69.86 

1. ประชาสัมพนัธนโยบายใหตระหนักถึง

การประหยัด เพื่อลดคาใชจาย 

2. กําหนดใหหนวยงานทบทวนข้ันตอน

การดําเนินใหมีความรวดเร็ว และ

พัฒนาในรูปแบบออนไลน เพื่อลดการ

ใชกระดาษ  

3. ปรับเปลี่ยนการซื้อหมึกพิมพเปนการ

เชาเคร่ืองพิมพ และเก็บสถิติการใช

ขอมูลในดานตาง ๆ  

1. รองคณบด ี(ผศ. ดร.

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 

6.3 ปฏิรูประบบการ

บริหารงานบุคคลและ

พัฒนาบุคลากร 

1. สรางระบบติดตามชวยเหลือ

สนับสนนุการใหคําแนะนํา แก

บุคลากรทั้งสายวชิาการและสาย

สนับสนนุในการพฒันางานวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสขุ 

(Happiness) ในการทํางาน 

ความสัมพันธอันดีและความรัก

ผูกพันในองคกร (Organizational 

engagement) 

1. รอยละความผูกพันของ

บุคลากรที่มีตอคณะฯที่อยู

ในระดับสงู 

 

 

 

 

 

80 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

      คณะฯ ใชแนวคิดของ Happy 

University & Healthy University ในการ

เสริมสรางความสุขในการทํางาน 

ความสัมพันธอันดีและความรักผูกพันใน

องคกร เชน 

- ออมอยางไร ชีวีเปยมสุข ปลดทุกข 

ปลอดหนี้ สุขใจวัยเกษียณ (Happy 

Money) 

-เสริมสรางความสัมพันธทีด่ีในองคกร 

1. รองคณบด ี(ผศ. ดร.

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 

2. ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานวางแผนและ

งบประมาณ  

(อ.ดร.วชิรศรณ แสง

สุวรรณ) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

3. การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อ

ลดข้ันตอนในการทาํงาน 

4. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะการปฏิบัตงิานที่มี

ประสิทธิภาพ (ดานภาษาอังกฤษ IT) 

-สงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร 

-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     อีกทั้งยังสนบัสนนุและพัฒนาให

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได

เขาสูความรูดานวิชาการเพื่อนําไปสูการ

เปนองคกรแหงความเปนเลิศทางศาสตร

การการสอนแนวใหมอยางตอเนื่อง  

2. ระดับสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

3.5 N/A 
(อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ) 

        อยูในระหวางการดําเนนิการกําหนด

สมรรถนะการปฏิบัตงิานของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

 

6.4 ปฏิรูประบบการสื่อสาร

องคกรและนักศึกษาเกา

สัมพันธ 

1. ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสมัพันธคณะ

ศึกษาศาสตรใหครอบคลุมทุกชองทาง

การสื่อสาร เชน เว็บไซต social 

media 

2. ศึกษาดูงานดานประชาสัมพันธเชิงรุก

และการผลิตสื่อท่ีทันสมัย 

1. ระดับการรับรูภาพลักษณ/

ขอมูลขาวสารหนวยงานของ

นักศึกษาและบุคลากรภายใน

สวนงาน 

 

 

3 1  1. ดําเนินโครงการพฒันาระบบการ

ประชาสัมพนัธเชิงรุกคณะศึกษาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรม 

ดังนี ้

1. ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานศิษยเกาสัมพันธและ

งานธนาคารหนวยกิจ

 (อ.ดร.ปริยานุช 

วุฒิ ชูประดิษฐ) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

3. ประชาสัมพันธเชิงรุก: ศาสตรการสอน

แนวใหม (EDUCMU TODAY)  

4. ปรับปรุง พัฒนา และออกแบบ

ชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

เชน เสียงตามสาย ไลน เฟซบุก 

เว็บไซต ปายประกาศ 

5. สานสรางความรวมมือดานการสื่อสาร

องคกรและสื่อมวลชน 

6. ประสานความรวมมือกับสมาคม

นักศึกษาเกาในการใหทุนการศึกษาแก

นักศึกษาปจจุบัน 

7. จัดกิจกรรมสานสัมพันธอันดีกับ

สมาคมนักศึกษาเกาคณะศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

- สานสรางความรวมมือดานการ

สื่อสารองคกรและสื่อมวลชน 

-ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพนัธคณะ

ศึกษาศาสตร 

-ประชาสัมพนัธเชิงรุก: ศาสตรการสอน

แนวใหม (EDUCMU TODAY) 

2. ปรับปรุง พัฒนา และออกแบบชองทาง

การสื่อสารใหตรงกลุมเปาหมาย และมี

ความทันสมัย 

2. จํานวนเงนิบริจาคจาก

นักศึกษาเกา 

 

 

 

 

200,000 

บาท 

 

200,500 

บาท 

 1. จัดทําฐานขอมูลนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร 

2. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพนัธ

ระหวางนักศึกษาเกากับคณะ

ศึกษาศาสตร เชน กิจกรรมผาปา การ

จัดทําจุลสารสัมพันธ กิจกรรมปก

บานเฮาจาวศึกษา กิจกรรมสัญจร 

3. จัดกรรมพบปะระหวางนักศึกษาเกากับ

นักศึกษาปจจบุันที่ไดรับทุนการศึกษา 

1. รองคณบด ี(ผศ.ดร.อุไร

วรรณ หาญวงค) 

2. ปฏิบัติการแทนคณบดี

ในงานศิษยเกาสัมพันธ

และงานธนาคารหนวย

กิจ (อ.ดร.ปริยานุช 

วุฒิ ชูประดิษฐ) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ กิจกรรม/แผนงาน ท่ีจะดําเนินการ 

ตอไป เพ่ือให KPI สามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

ผูรับผิดชอบในการ

กํากับและขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด  

(KPI Owner) 

คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน  
รอบ 6 

เดือน 

6.5 พัฒนาระบบการจัดการ

ความรู (KM) ของคณะ

ศึกษาศาสตร 

1. กําหนดเปาหมายใหชัดเจนโดยพิจารณาจาก

ยุทธศาสตรหรือปญหาขององคกร 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมผาน

กระบวนการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลง  (Change 

Management Process : CMP) 

3. จัดทํากระบวนการจัดการความรู (KM 

Process) 

1. จํานวนองคความรูท่ีไดรับ

จากการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

6 2  1. ดําเนินโครงการการบริหารจัดการความรู

เพื่อพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการสู

องคกร EDCMU   

2. ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู

เก่ียวกับการการตีพิมพในฐานขอมูลที่มี

คุณภาพระดับนานาชาติ  

1. รองคณบด ี(ผศ. ดร.

ทิพยรัตน นพฤทธ์ิ 

2. ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานวางแผนและ

งบประมาณ  

(อ.ดร.วชิรศรณ แสง

สุวรรณ) 
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สรุปผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 

 

ผลการประเมินของตัวช้ีวัด 
จํานวนตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 รวม 

(บรรลุ) สูงกวาคาเปาหมาย 2    2 1 5 

(บรรลุ) เทากับคาเปาหมาย   1    1 

(ไมบรรลุ) ต่ํากวาคาเปาหมาย 1 4 2 1 2 2 12 

(N/A) ยังไมสิ้นสดุระยะเวลาในการประเมิน/ 

อยูในระหวางดําเนินการ 
5  3 3 2 4 17 

รวม 8 4 6 4 6 7 35 

 
หมายเหต ุ  เนื่องจากคณะฯ ไดมีการทบทวนตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 และเร่ิมบริหารงานภายใตตามแผนพัฒนาการศึกษา     

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2564) ตัง้แตชวงเดือนกุมภาพันธ 2563 ทีผ่านมา จึงทําใหตัวช้ีวัดสวนใหญอยูในระหวาง

ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6 รวม

2 2
1

5

1 11

4
2

1
2 2

12

5
3 3

2
4

17

(บรรลุ) สูงกวาคาเปาหมาย (บรรลุ) เทากับคาเปาหมาย

(ไมบรรลุ) ตํ่ากวาคาเปาหมาย (N/A) ยังไมส้ินสุดระยะเวลาในการประเมิน/อยูในระหวางดําเนินการ


