
 

สรุปการรายงาน 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) 



สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
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หนา 1

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

กลยุทธที่ 1.1 : สงเสริมและพัฒนาอาจารยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะแหงศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละของจํานวนกระบวนวิชาที่อาจารยผูสอน

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21

รอยละ 80 86.80 108.50 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่สามารถนําเครื่องมือ/วิธีการ

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเปน

พลเมืองโลกไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน

รอยละ 80 87.65 109.56 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละของจํานวนกระบวนวิชาที่นักศึกษามีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไปตอการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูแหง

ศตวรรษที่ 21

รอยละ 80 85.95 107.44 น.ทะเบียน ป.ตรี/น.ทะเบียน

บัณฑิตศึกษา/น.พัฒนาคุณภาพ

องคกร

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ

กลยุทธที่ 1.2 : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนสากล

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รอยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

รอยละ 36 57.96 161.00 น.ทะเบียน ป.ตรี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

ดานวิชาการ/การวิจัยในระดับนานาชาติ

รอยละ 36 38.27 106.31 น.วิเทศ/น.วิจัย/น.บุคคล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานวิชาการ/ปฏิบัติการแทนคณบดี

ในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศ

สัมพันธ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนดาน

วิชาการ/การวิจัยในระดับนานาชาติ

คน 13 60 461.54 น.วิเทศ/น.วิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานวิชาการ/ปฏิบัติการแทนคณบดี

ในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศ

แบบติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

ปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน



หนา 2

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)กับ

หนวยงานในระดับนานาชาติ

ขอตกลง 5 9 180.00 น.วิเทศ รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ

กลยุทธที่ 1.3 : ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ตัวชี้วัดที่  1.3.1  รอยละของบัณฑติที่ผานเกณฑการคัดเลือก เพื่อบรรจุ

เปนขาราชการครูในปแรกที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตศึกษาศาสตรที่

เขาสอบบรรจุ

รอยละ 80 57.65 72.06 น.ทะเบียน ป.ตรี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 รอยละของสาขาวิชาที่มีระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับมากที่สุดขึ้นไป

รอยละ 50 94.75 189.50 น.ทะเบียน ป.ตรี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ

การเปนพลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการ/

กิจกรรม

32 51 159.38 น.พัฒนา นศ. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความเปนลานนา/ผูชวย

คณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาใหมีความรู 

ทักษะและคุณลักษณะตามศาสตรของสาขาวิชา

โครงการ/

กิจกรรม

82 82 100.00 สาขาวิชา หน.ภาควิชา 3 ภาค

ตัวชี้วัดที่ 1.3.5 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับในการประกวด แขงขันทาง

วิชาการ/วิชาชีพ

รางวัล 7 44 628.57 น.พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครู/หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา/ธุรการภาควิชา 3 ภาค

รองคณบดีฝายพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู/รองคณบดี

ฝายพัฒนานักศึกษาและสงเสริม

ความเปนลานนา/ผูชวยคณบดีฝาย

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา/หน.

ภาควิชา 3 ภาค

ตัวชี้วัดที่ 1.3.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในการประกวด แขงขันทาง

วิชาการ/วิชาชีพ

คน 9 66 733.33 น.พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครู/หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา/ธุรการภาควิชา 3 ภาค

รองคณบดีฝายพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู/รองคณบดี

ฝายพัฒนานักศึกษาและสงเสริม

ความเปนลานนา/ผูชวยคณบดีฝาย

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา/หน.

ภาควิชา 3 ภาค



หนา 3

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

กลยุทธที่ 1.4 : ผลักดันใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ

การตอบรับหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ

บทความ 45 53 117.78 น.ทะเบียนบัณฑิต รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ

การตอบรับหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

บทความ 5 7 140.00 น.ทะเบียนบัณฑิต รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ

การเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ

บทความ 7 7 100.00 น.ทะเบียนบัณฑิต รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 จํานวนบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ

การเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บทความ 9 7 77.78 น.ทะเบียนบัณฑิต รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

กลยุทธที่ 1.5 : พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร มีคะแนนในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

รอยละ 60 N/A เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงระบบและ

รูปแบบของการประเมิน จึงไมสามารถนําผล

การประเมินมาเปรียบเทียบกันได

น.ประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ



หนา 4

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

กลยุทธที่ 2.1 : สรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม

ตัวชี้วัดที่  2.1.1 จํานวนหนังสือ/ตํารา นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตร

การสอนแนวใหม

เลม 5 8 160.00 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัดที่  2.1.2 รอยละของจํานวนอาจารยที่ไดนํานวัตกรรมการเรียนรู

และศาสตรการสอนแนวใหมไปปรับใชในการจัดการเรียนรู

รอยละ 23 39.51 171.78 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัดที่  2.1.3 จํานวนงานวิจัยที่เกิดจากการนํานวัตกรรมการเรียนรูและ

ศาสตรการสอนแนวใหมไปใช

เลม 5 5 100.00 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

กลยุทธที่ 2.2 : สงเสริมใหเกิดการสรางชุมชนแหงการเรียนรูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม

ตัวชี้วัดที่  2.2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการสรางชุมชนแหง

การเรียนรูระหวางอาจารยและนักศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม

2 6 300.00 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จํานวนชุมชนแหงการเรียนรูที่เกิดจากการดําเนินการ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตร

การสอนแนวใหม

จํานวนชุมชน 5 6 120.00 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 รอยละของจํานวนโครงการที่มีจํานวนคนที่เขารวมในแต

ละโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการสรางชุมชนแหงการเรียนรูระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมนอยกวา 30 คน

รอยละ 55 83.33 151.51 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

กลยุทธที่ 2.3 : ผลักดันใหมีการนํานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหมไปใชในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด 2.3.1 จํานวนหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอน

แนวใหมที่นําไปในสถานศึกษา

หลักสูตร 14 15 107.14 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัด 2.3.2 รอยละของจํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนคร้ังในการจัด

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหมที่นําไปใน

สถานศึกษา ไมนอยกวา 2 ครั้ง

รอยละ 80 86.67 108.34 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ตัวชี้วัด 2.3.3 จํานวนครูประจําการที่ไดรับการพัฒนาดวยนวัตกรรมการ

เรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหมไปใชในชั้นเรียน

คน 800 1184 148.00 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/ปฏิบัติการแทนในงาน

พัฒนานวัตกรรมฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนวใหม



หนา 5

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

กลยุทธที่ 3.1 : สนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยที่สรางความเปนเลิศทางวิชาการในดานการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ลานบาท 3.00 2.54 84.67 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

แสนบาท 3.00 0.25 8.33 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จํานวนงบประมาณที่คณะใหการสนับสนุน ในการทําวิจัย ลานบาท 1.00 1.30 130.00 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัย รอยละ 55 28.40 51.64 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

กลยุทธที่ 3.2 : ผลักดันใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการเผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับชาติ

รอยละ 26 11.11 42.73 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการเผยแพรใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รอยละ 5 6.17 123.40 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

รอยละ 25 9.88 39.52 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 รอยละของอาจารยที่มีบทความที่ไดรับการเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รอยละ 21 4.94 23.52 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 รอยละของอาจารยที่มีบทความของอาจารยที่ไดรับการ

อางอิงในฐานขอมูล TCI และ SCOPUS

รอยละ 10 2.00 20.00 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 วารสารศึกษาศาสตรสารไดรับการตีพิมพเผยแพร ฉบับ 3 3 100.00 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

กลยุทธที่ 3.3 : สนับสนุนการผลิตงานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อแกปญหาการจัดการศึกษาของทองถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จํานวนงานวิจัยสถาบันที่นําไปใชแกปญหาการบริหาร

จัดการภายในขององคกร

เรื่อง 3 3 100.00 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 จํานวนงานวิจัยที่ชวยแกปญหาการจัดการศึกษาของ

ทองถิ่นและประเทศ

เรื่อง 12 14 116.67 น.บริหารงานวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย/

ผูชวยคณบดีฝายบริหารงานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ศาสตรการสอนแนวใหมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา



หนา 6

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

กลยุทธที่ 4.1 : สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จํานวนหลักสูตร/โครงการการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ

คุณภาพของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับตามความ

ตองการของสถาบันการศึกษา

หลักสูตร/

โครงการ

43 30 69.77 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี/รองคณบดีฝายบริการ

วิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จํานวนครั้งในการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ

ของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้ง 95 104 109.47 น.บุคคล/น.พัฒนาคุณภาพองคกร รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธรองคณบดีฝายบริการ

วิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ระดับและคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ ระดับ/

คาเฉลี่ย

มากท่ีสุด/

>4.51

4.54 100.67 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี

กลยุทธที่ 5.1 : สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมลานนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด 5.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

โครงการ-

กิจกรรม

13 16 123.08 น.พัฒนาคุณภาพ นศ./น.ธุรการ

ภาควิชา 3 ภาค/ สนง.คณะ

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความเปนลานนา/

หน.ภาควิชา 3 ภาค/เลขานุการคณะ

ตัวชี้วัด 5.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่

เสริมสรางอัตลักษณความเปนลานนาและความเปนไทย

โครงการ-

กิจกรรม

13 13 100.00 น.พัฒนาคุณภาพ นศ./น.ธุรการ

ภาควิชา 3 ภาค/ สนง.คณะ

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความเปนลานนา/

หน.ภาควิชา 3 ภาค/เลขานุการคณะ

กลยุทธที่ 5.2 : สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อาหาร สุขภาพ ผูสูงอายุและลานนาสรางสรรค

ตัวชี้วัด 5.2.1 จํานวนโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน

โครงการ-

กิจกรรม

13 16 123.08 น.พัฒนาคุณภาพ นศ./น.ธุรการ

ภาควิชา 3 ภาค/ สนง.คณะ

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความเปนลานนา/

หน.ภาควิชา 3 ภาค/เลขานุการคณะ

ตัวชี้วัด 5.2.2 จํานวนโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับดานอาหาร สุขภาพและ

การดูแลสูงอายุ

โครงการ-

กิจกรรม

7 8 114.29 น.พัฒนาคุณภาพ นศ./น.ธุรการ

ภาควิชา 3 ภาค/ สนง.คณะ

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความเปนลานนา/

หน.ภาควิชา 3 ภาค/เลขานุการคณะ

ตัวชี้วัด 5.2.3 จํานวนโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับดานลานนาสรางสรรค 

กีฬาพื้นบาน

โครงการ-

กิจกรรม

9 9 100.00 น.พัฒนาคุณภาพ นศ./น.ธุรการ

ภาควิชา 3 ภาค/ สนง.คณะ

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความเปนลานนา/

หน.ภาควิชา 3 ภาค/เลขานุการคณะ

ยุทธศาสตรที่ 4 บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมลานนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



หนา 7

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

กลยุทธที่ 6.1 : สนับสนุนพันธกิจการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร

ตัวชี้วัด 6.1.1 รอยละของจํานวนอาจารยสังกัดโรงเรียนสาธิตที่รวมสอน 

หรือรวมทําหนาที่อาจารยพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศก

รอยละ 65 66.13 101.74 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ตัวชี้วัด 6.1.2 จํานวนนักศึกษาที่มีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู การ

จัดการเรียนรู การสังเกตการสอนรวมถึงการใชโรงเรียนสาธิตเปนแหลงใน

การฝกประสบการณวิชาชีพ

คน 33 52 157.58 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

กลยุทธที่ 6.3 : พัฒนาและสงเสริมโรงเรียนสาธิตเปนองคกรแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัด 6.3.1 จํานวนรายวิชาที่มีการนํากระบวนการ Active Learning 

มาใชในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 23 26 113.04 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ตัวชี้วัด 6.3.2 รอยละของผูเกี่ยวของที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปตอ

การพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

รอยละ 80 73.10 91.38 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ตัวชี้วัด 6.3.3 จํานวนอาจารยที่ผลิตผลงานดานวิชาการและนวัตกรรม

ดานการจัดการเรียนการสอน

ราย 15 15 100.00 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

กลยุทธที่ 6.4 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูตามหลักสูตร เปนพลเมืองที่ดีและมีความเปนสากล

ตัวชี้วัด 6.4.1 รอยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีผลการทดสอบวัดความรู

พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) แตละรายวิชาสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

รอยละ 90.00 93.01 103.34 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ตัวชี้วัด 6.4.2 รอยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีผลการทดสอบวัดความรู

พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) แตละรายวิชาสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

รอยละ 90.00 89.71 99.68 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ตัวชี้วัด 6.4.3 รอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานการ

ประเมินความสามารถทางภาษาของ CEFR ระดับ A2

รอยละ 75.00 74.89 99.85 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ตัวชี้วัด 6.4.4 รอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผานการ

ประเมินความสามารถทางภาษาของ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 50.00 53.59 107.18 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

กลยุทธที่ 6.5 : สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาไทย และเนื้อหาที่เกี่ยวกับภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด 6.5.1 จํานวนรายวิชาที่มีการนําศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นมา บูรณา

การในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 6 8 133.33 รร.สาธิตฯ คณบดี/ผอ.สาธิตฯ

ยุทธศาสตรที่  6  พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหมีความเปนเลิศเพื่อสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร



หนา 8

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

กลยุทธที่ 7.1 : บริหารจัดการแบบมีสวนรวมทั้งการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลโดยใชหลักใชธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 7.1.1 ระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรที่มี

ตอการบริหารงานแบบมีสวนรวม

ระดับ/

คาเฉลี่ย

มาก/>3.51 3.99 113.68 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี

ตัวชี้วัด 7.1.2 ระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยและ บุคลากรที่มี

ตอการบริหารจัดการ โดยเนนการใชความสุจริต ความโปรงใส ความเมตตา

 และความเปนเหตุเปนผล

ระดับ/

คาเฉลี่ย

มาก/>3.51 4.01 114.25 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี

ตัวชี้วัด 7.1.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร

รอยละ 80 81.16 101.45 น.วางแผนฯและประกัน ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและ

สนับสนุนยุทธศาสตร

กลยุทธที่ 7.2 : พัฒนาระบบการบริหารงานและบุคลากร

ตัวชี้วัด 7.2.1 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น คน 3 5 166.67 น.บุคคล รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัด 7.2.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

(ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก)

คน 5 7 140.00 น.บุคคล รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัด 7.2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใน

การสื่อสารที่เปนสากลเพิ่มขึ้น

โครงการ/

กิจกรรม

1 1 100.00 น.บุคคล รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ

ตัวชี้วัด 7.2.4 จํานวนชองทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธคณะ

ศึกษาศาสตรในรูปแบบสากล

ชองทาง 2 4 200.00 น.วิเทศ รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศ

สัมพันธ/ปฏิบัติการแทนคณบดีใน

งานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ

กลยุทธที่ 7.3 : บริหารจัดการงบประมาณรายจายตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด 7.3.1 รอยละของรายไดหลังหักคาใชจายตอรายได รอยละ 10 20.55 205.50 น.การเงิน คณบดี

ตัวชี้วัด 7.3.2 รอยละของยอดคงเหลือที่นําเขาเปนเงินรายไดจากยอดรับ

ทั้งหมดของงานบริการวิชาการ

รอยละ 33 40.18 121.76 น.การเงิน คณบดี

กลยุทธที่ 7.4 : สงเสริมใหนักศึกษา ศิษยเกา อาจารย บุคลากรผูเกษียณอายุราชการ มี

สวนรวมในการใหขอคิดเห็นเพื่อการบริหารองคกรและเกิดความรูสึกผูกพันกับคณะ

ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล



หนา 9

ผลการ

ดําเนินงาน

 คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

ปงบประมาณ 2562

กลยุทธ/ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับดูแล

หนวยนับ เปาหมาย

รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 7.4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการสวนรวมในการให

ขอคิดเห็นเพื่อการบริหารองคกรและเกิดความรูสึกผูกพันกับคณะ

โครงการ/

กิจกรรม

8 9 112.50 น.ธุรการ/น.บุคคล คณบดี/เลขานุการคณะ

ตัวชี้วัด 7.4.2 ระดับ/คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ศิษยเกา 

อาจารย บุคลากร ผูเกษียณอายุราชการ มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น

เพื่อการบริหารองคกรและเกิดความรูสึกผูกพันกับคณะ

ระดับ/

คาเฉลี่ย

มากท่ีสุด/

>4.51

4.52 100.22 น.พัฒนาคุณภาพองคกร คณบดี

กลยุทธที่ 7.5 : พัฒนาคณะโดยรวมเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามแนวทาง EdPEx

ตัวชี้วัด 7.5.1 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุงสูความเปน

เลิศตามแนวทาง EdPEx

โครงการ/

กิจกรรม

3 3 100.00 น.วางแผนฯและประกัน ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

องคกร

ตัวชี้วัด 7.5.2 จํานวนระบบงานที่ไดรับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx ระบบ 8 9 112.50 น.วางแผนฯและประกัน ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

องคกร

สรุป ผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  56 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ยังไมถึงระยะเวลาในการสรุปผลการดําเนินงาน (N/A) 1 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   13 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดทั้งหมด 70 ตัวชี้วัด

รอยละของตัวชี้วัดที่ประสบผลสําเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร เทากับ 81.16


