
 

การรายงาน 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) 



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

ประจําปงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน  (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ตามพันธกิจ : ผลติบัณฑติครูที่มคีณุธรรม คณุภาพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลก 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

1.1 ขับเคลื่อนการพัฒนา

หลักสูตรและ

ปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูสูสากล 

1. สรางระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ให

คํ า แนะนํา ในการพัฒนาหลั กสู ต รและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผานรูปแบบการ

ท ว นส อบ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ แ น ว ใ ห ม  ( New 

verification) 

2. บูรณาการ ICT  STEM  PBL Active 

Learning ก า ร เ รี ย น รู ข า ม วั ฒ น ธ ร ร ม 

ปรากฏการณ/ปญหาของครูและนักเรียนเปน

ฐาน ในการจัดการเรียนรู และบูรณาการการ

จัดการเรียนรู/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหมุง

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณ

ความเปนครูมืออาชีพและสอดคลองตามมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา 

3. ใชกระบวนวิจัย เชิงประเมิน เพื่ อให ได

สารสนเทศที่ชวยในการพัฒนาหลักสูตรและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหการผลิตครูมี

1. รอยละจํานวนกระบวนวิชา

ที่ใช ICT  STEM  PBL 

Active Learning การ

เรียนรูขามวฒันธรรม 

ปรากฏการณ/ปญหาของครู

และนักเรียนเปนฐานในการ

จัดการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 87.74 สูงกวา  1. ประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูสอนทั้งในสวนวิชาเอกและวิชาชีพ

ครู 

2. นําเสนอแนวทางการบูรณาการ ICT  STEM  

PBL Active Learning การเรียนรูข าม

วัฒนธรรม ปรากฏการณ/ปญหาของครูและ

นักเรียนเปนฐาน ในการจัดการเรียนรู และ

บูรณาการการจัดการเรียนรู/กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ใหมุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตวิญญาณความเปนครูมืออาชีพและสอดคลอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สูการจัดการเรียนการ

สอนในแตละกระบวนวิชา 

3. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

คุณธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะและ

ทักษะในการพัฒนาผูเรียนแหงโลกอนาคต

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 

2. ระดับสมรรถนะ/

คุณลักษณะ/ทักษะที่จําเปน

สําหรับเปนพลเมืองโลกและ

การประกอบอาชีพใน

อนาคต (ในการพฒันา

ผูเรียนแหงโลกอนาคต) 

3.5 4.36 สูงกวา  1. ประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และ

อาจารยผูสอนทั้งในสวนวิชาเอกและวิชาชีพครู 

2 .นํ าเสนอแนวทางการประเมินสมรรถนะ/

คุณลักษณะ/ทักษะที่จําเปนสําหรับเปนพลเมือง

โลกและการประกอบอาชีพในอนาคต (ในการ

พัฒนาผูเรียนแหงโลกอนาคต) สูระดับกระบวนวิชา 

3. ดําเนินการประเมินสมรรถนะฯ  

4. จัดทํารายงานสรุปและนําเสนอผลสูการพัฒนา

และปรับปรุงตอไป 

1.2 พัฒนาและสงเสริม

การใชภาษาอังกฤษ

ในการจัดการเรียนรู 

1. สนับสนุนการใชภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนรูแตละกระบวนวิชาอยางนอย 1 ตอน 

และสนับสนุนใหมีการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

ทั้งหลักสูตร 

2. พัฒนานักศึกษาโดยใช โปรแกรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ผานการใหคําปรึกษาแนะนํา

ของคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

3. แสวงหาความรวมมือกับประเทศตางๆ และ

หนวยงานนานาชาติในการรวมมือทางวิชาการ 

1. รอยละของจํานวนกระบวน

วิ ช า วิ ช า ชี พ ค รู ที่ มี ก า ร

จัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 

ตอนในระดับปริญญาตรี  

 

60 40.74 ต่ํากวา   

2. จํานวนหลักสูตร/วิชาเอกที่

มีการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ 

 

1 วิชา 

เอก 

(ป.เอก 

0 ต่ํากวา   
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

ทั้งดานการวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

อาจารย   

4. กํ าหนดนโยบายในการรับอาจารยหรือ

บุคลากรต างชาติ เข ามาทํางานในฐานะ

อาจารย ผูสอนในคณะ 

3. รอยละของนักศึกษาที่ผาน

การทดสอบตามกรอบ

มาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ The 

Common European 

Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) ที่

ระดับ B1 

40 17.15 ต่ํากวา      ในปงบประมาณ 2563 คณะได

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทักษะทางดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) 

     คณะฯ ไดจดัโครงการยกระดบัมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรตามกรอบมาตรฐาน CEFR และ

ไดจัดซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

โปรแกรม DynEd  

ตั้งแตปงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาดวยการฝกทักษะการสื่อสารทั้ง 4 

ทักษะผาน Application ที่มีการเก็บขอมูล

พฤติกรรมการใชงานของผูเขาเรียนพรอมทั้งนํามา

วิเคราะหและทําการปรับเปลี่ยนบทเรียนโดย

อัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน

ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาไดเขามาศึกษาใน

คณะฯ จนสาํเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงาน 

โดยคณะฯ จําเปนตองจดัใหมีเครื่องมือดังกลาว ให

อาจารยใชเปนเครื่องมือในการเรยีนการสอนตาม

หลักสูตร และนักศึกษาสามารถฝกฝนทักษะดาน

ภาษาไดดวยตนเองทัง้แบบ Offline และ Online 

ผานเครือขาย internet ทั้งภายในและภายนอก

คณะ 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

4. จํานวนขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการในระดับ

นานาชาต ิ 

 

 

 

MOA 

1 

0 ต่ํากวา 1. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทํา

ให แนว โน มที่ ส ถ าบั นการศึ กษ า

ตางประเทศจะมีกิจกรรมความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางกันเกิดการชะลอ

ตัว  

2. รูปแบบของกิจกรรมความรวมมือ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากไม

สามารถเดินทางระหวางประเทศได 

1. สงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางวชิาการใน

รูปแบบออนไลน เชน ZOOM meeting, 

ZOOM Webinar ฯลฯ 

2. แสวงหาความเปนไปไดในการพฒันาความ

รวมมือกับสถาบันท่ีเคยมคีวามรวมมือระหวาง

กัน 

3. จัดการศึกษาแนวทางสรางรูปแบบความรวมมือ

ทางวิชาการกับกลุมประเทศที่สอดคลองกับ

แนวนโยบายของภาครัฐ เชน Travel Bubble 

 

 

1.3 พัฒนาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

ครูใหมีความเปนมือ

อาชีพ 

1. ใชกระบวนการสะทอนผลการสังเกต 

วิเคราะหปญหาชั้นเรียน การปฏิบตังิานใน

สถานศึกษา เปนฐานในการพฒันานักศึกษา 

2. ปรับระบบการสะทอนผล การพฒันา/นิเทศ/

ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ผานระบบการนิเทศออนไลน 

3.  พฒันาฐานขอมูลแฟมสะสมผลงาน (e-

Portfolio) ของนักศึกษารายบคุคลทีเ่ชื่อมโยง

1. ความพึงพอใจของอาจารย

พี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก

ในการปฏิบัติกิจกรรม

สะทอนผลการพัฒนาของ

นักศึกษา 

 

 

 

4.0 4.75 สูงกวา  1. หนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จะนําผล

การะประเมินมาประกอบการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหมี

ความเปนมืออาชีพ 

 2. พฒันาฐานขอมูลออนไลน เชน การนิเทศ และ 

แฟมสะสมผลงาน (e-Portfolio) 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

กับการฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยใช

ศาสตรการสอนแนวใหม และการรวมมือใน

การพัฒนาชุมชนอยางยัง่ยืน เพื่อสรางขอมูล

ขนาดใหญ (Big data) ในการบริหารและ

พัฒนานักศึกษา 

4. สรางเครือขายระหวางสถาบันผลติคร ู

สถานศึกษาเพื่อพฒันาระบบการฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ู

2. ระดับสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของ

นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพคร ู

 

 

 

 

 

 

4.0 4.59 สูงกวา       หนวยพฒันาการปฏิบตัิงานวชิาชีพครู จะนํา

ผลการะประเมินมาประกอบการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการฝกประสบการณวชิาชีพครูใหมี

ความเปนมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ตามพันธกิจ :  ผลติและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตรการสอนแนวใหม 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

2.1 สงเสริมและผลักดัน

ใหเกิดงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

1. สนับสนุนทุนวิจัยทีต่อบสนองความหลากหลาย

ของบคุลากรในคณะตามพันธกิจคณะ  

มหาวิทยาลัย/สังคม และความเชีย่วชาญสวนบคุคล 

2. สนับสนุนทุนการตีพิมพเผยแพรผลงานการวิจัย 

ทั้งแบบทั่วไป และมุงเปา 

3. แสวงหาแหลงทุนวิจยัจากแหลงทุนภายนอก 

4. พฒันาและจดัตัง้คลินิกวิจยั/ระบบพ่ีเลีย้งจาก

คณาจารยที่มีความเชีย่วชาญเพื่อให

ขอเสนอแนะในการออกแบบการวิจัยที่มี

คุณภาพและการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ 

5. พฒันาวารสารทางวิชาการของคณะเพื่อเขาสู

ฐานขอมูล TCI Tier1 

6. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  ที่

เนนศาสตรการสอนแนวใหม เพื่อรับใชสังคม

และการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

7. พฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพในฐานขอมูลที่

มีคุณภาพระดบั

นานาชาต ิ(Scopus, ISI) 

 

 

2 7 สูงกวา   

2. รอยละของอาจารยที่มี

ผลงานวิจยั/วิชาการ/

สิ่งประดษิฐ/งาน

สรางสรรค 

 

 

50 64.47 สูงกวา  

3.จํานวนการอางอิง

ผลงานวิจยั(Citations) ใน

ฐานขอมูล 

16 8 ต่ํากวา  
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

2.2 สนับสนุนการพัฒนา

และเผยแพร

งานวิจัย ตาํรา

ทางดานศาสตรการ

สอนแนวใหม   

1. สนับสนุนโครงการทีด่ําเนินการเกี่ยวของกับ

ศาสตรการสอนแนวใหม 

2. สนับสนุนการเขยีนตาํรา และผลงานทาง

วิชาการดานศาสตรการสอนแนวใหม  

3. สนับสนุนอาจารยไปศึกษา/อบรม/ทําวิจัย/

แลกเปลีย่นเรียนรูดานศาสตรการสอนแนวใหม

และการวิจัยทางการศึกษายังมหาวิทยาลยัชั้น

นําในตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนตํารา หรือ 

หนังสือเลมเล็ก (booklet) 

ที่เกี่ยวของกับศาสตรการ

สอนแนวใหม 

5 5 เทากับ   
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ยุทธศาสตรที่ 3 ตามพันธกิจ :  รับใชสังคมดวยการบรกิารวิชาการเชิงรุกโดยใชศาสตรการสอนแนวใหมในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

3.1 เตรียมระบบบริการ

วิชาการเพื่อ

ตอบสนองการเรยีนรู

ตลอดชีวติ โดยจัดตัง้

ศูนยการศึกษาตลอด

ชีวิตของคณะ

ศึกษาศาสตรเพื่อ

รองรับกลุมผูเรียนอ่ืน 

เชน ศษิยเกา 

ผูสูงอายุ ผูเรียนดอย

โอกาส ฯลฯ  

1. ปรับปรงุอุปกรณ หองถายทาํ และพื้นที่ศูนย

การศึกษาตลอดชีวิตของคณะ 

2. ออกแบบระบบ และผลิตสื่อการจดัการเรยีน

การสอนที่สอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวติ 

3. พฒันาบุคลากรและคณาจารยใหมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกบัการศึกษาตลอดชีวติ และ

ระบบการจัดการเรียนการสอน 

4. สื่อสารการตลาดเพื่อกระตุนใหผูเรยีน

ลงทะเบยีนเขาศึกษาในรายวิชาที่เปดสอน 

1.จํานวนวิชาที่เปดสอนของ

ศูนยการศึกษาตลอดชีวติ

ของคณะศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 12 สูงกวา คณะฯ ไดเปดสอน ทั้งหมด 12 รายวิชา คือ 

1. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

(Research Methodology in Education)  

2. การพัฒนาสมรรถนะดานความรูในการ

วิจัยเพื่อพัฒนางาน 

3. การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบ

โครงรางการวิจัย เพื่อพัฒนางาน และ

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

4. การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห

ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ

พัฒนางาน 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมใน

ยุคดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหมใน

ยุคดิจิทัล ระดับปฐมวัย 

7. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู

ศิลปะในศตวรรษที่ 21 

8. การเรียนรูวิทยาศาสตรที่บูรณาการ

รวมกับเทคโนโลยี 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

9. การเรียนรูวิทยาศาสตรที่บูรณาการ

รวมกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

10. การวิเคราะหขอมูลการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรดวย

โปรแกรม Mplus 

11. การใหการปรึกษาเด็กและวัยรุน

เบื้องตนในยุคดิจิทัล 

12. การจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษาในยุค

ดิจิทัล 

 

และมีผูสมัครเขาเรียน  จํานวน 3 รายวิชา 

คือ  

1. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

(Research Methodology in Education) 

จํานวน 4 คน 

2. การพัฒนาสมรรถนะดานความรูในการ

วิจัยเพื่อพัฒนางาน จํานวน 2 คน 

3. การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห

ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ

พัฒนางาน จํานวน 1 คน 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

3.2 พัฒนาหลักสตูรการ

บริการวิชาการเชงิรุก 

โดยใชศาสตรการ

สอนแนวใหมในการ

พัฒนาศักยภาพคน

ทุกชวงวยั  

1. พฒันาหลักสตูรการบริการวิชาการเชงิรุก 

โดยใชศาสตรการสอนแนวใหมในการพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวัย ทัง้ในรูปแบบหลักสตูร

อบรมระยะสั้น (Short course) แบบบูรณา

การผานงานปกติ (On the job training) 

แบบผสมผสาน (Blended) และแบบ

ออนไลน (Online) 

1. จํานวนหลักสตูรการ

บริการวิชาการเชงิรุก โดย

ใชศาสตรการสอนแนว

ใหมในการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวง

ชีวิต 

 

5 5 เทากับ  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 บริการวิชาการแกคร ู

บุคลากรทางการ

ศึกษา ตลอดจนคน

ทุกชวงวยั โดยใช

ศาสตร 

การสอนแนวใหม  

1. ผลักดันใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกดวย

นวัตกรรมการเรียนรูและศาสตรการสอนแนว

ใหม  ในพื้นที่การศึกษาที่มีปญหา  พื้นที่

หางไกล  เพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืนในการจัด

การศึกษาเชิงพื้นที ่  

2. จัดทําโครงการเพื่อ Re-skill, Up-skill 

สําหรับครแูละบุคลากรทางการศึกษาในทุก

ชวงวยั 

3. สนับสนุนใหมีการบริการวิชาการเชงิรุกทุก

รูปแบบทีเ่กี่ยวของกับการจดัการศึกษา ใหแก

สถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาทัง้ใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลยั 

1. รอยละของผูรับบริการที่

นําเอาศาสตรการสอน

แนวใหมไปใช 

60 91.20 สูงกวา   

2. จํานวนโครงการการ

บริการวิชาการที่เกีย่วกับ

การจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

2 2 เทากับ    

3. รอยละของผูรับบริการ 

Re-skill, Up-skill แลว

สะสมเปนหนวยกติใน

ธนาคารหนวยกติ 

(Credit Bank) 

20 28.57 สูงกวา   
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

3.4 ดําเนินการจัดตั้ง 

ศูนยวิจัยและทดสอบ

สมรรถนะเด็กไทย  

1. วิเคราะหคลงัขอสอบเกาของสาขาวิชาการวดั

และประเมินผลท่ีมีนักศึกษาไดทําการสรางไว 

ทดลองหาคุณภาพซ้ําและนําเขาคลงัขอสอบ 

2. สนับสนุนใหคณาจารยคณะศึกษาศาสตรและ

โรงเรียนสาธิตฯ ออกแบบเครื่องมือในการ

ทดสอบสมรรถนะทางวิชาการ ทางสมอง ทาง

ภาษา ทางพื้นฐานอาชพี ฯลฯ ตามความถนัด 

3. พัฒนาระบบการทดสอบและวดัผลแบบ 

ออนไลน 

4. พฒันาบุคลากรในคณะและโรงเรียนสาธติ 

และคณาจารยในมหาวิทยาลยั 

5. เชื่อมโยงเครือขายศิษยเกาในแตละโรงเรียน 

เพื่อประชาสัมพันธการใหการบริการ การ

ทดสอบ 

1. จํานวนฉบบั/ชุดขอสอบ

สมรรถนะทางวิชาการ 

ทางสมอง ทางภาษา ทาง

พื้นฐานอาชีพ ฯลฯ ตาม

ความถนัด 

 

10 10 เทากับ   

2. จํานวนรายไดจากการ

บริการจากการทดสอบ  

 

 

 

  - -    
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ยุทธศาสตรที่ 4 ตามพันธกิจ :  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม นวตักรรมลานนา และรกัษาสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

4.1 สรางวฒันธรรมการมี

สวนรวมดานการศึกษา

และนวัตกรรมลานนา

บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรม 

ใหกับนักศึกษาและ

บุคลากรในคณะ

ศึกษาศาสตร  

 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู     

อัตลักษณลานนารวมกับการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมสภาพแวดลอมดาน

ลานนาสรางสรรค เชน กาดนัดลานนาศึกษา

ฯ(ลดโลกรอน) แตงกายลานนา ดนตรี

ศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ ดานพหุวัฒนธรรมลานนา 

นวัตกรรมลานนา ความเชื่อและการจัดการ

สิ่งแวดลอมลานนา 

 

1. รอยละของนักศึกษา 

คณาจารย และบุคลากร

คณะศึกษาศาสตรที่มี

วัฒนธรรมการมีสวนรวม

ดานการศึกษา ดานพหุ

วัฒนธรรมลานนา และ

ดานลานนาสรางสรรคผาน

การจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมอ่ืนท่ีคณะจัด

ขึ้น 

 

70 

 

100 สูงกวา   

2. การมีสวนรวมในการจดัทําคลงั

ความรูพรอมใชนวตักรรมและ

บทเรยีนที่สามารถแกไขปญหา

สําคญัและเสริมพลงั 

(Empowerment) ของชมุชน 

ทองถิ่นและสงัคม 

2 
ประเด็น/

หัวขอที่

เขามามี

สวนรวม 

2  
ประเด็น/ 

หัวขอที ่

เขามามี 

สวนรวม 

เทากับ 
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กลยุทธ วิธีการ KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

4.2 สงเสริมและสนับสนุน

นโยบายการอนุรักษ

และรักษาสิ่งแวดลอม 

 

1. สงเสริมการใชทรัพยากรหมุนเวียนอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

1.รอยละของจํานวนหนวย

การใชพลังงานไฟฟาเทียบ

กับปที่ผานมา 

 

 

 

 

ลดลง  

5 

 

เพิ่มขึ้น 

31.62 

ต่ํากวา ขอมูลเดือน ส.ค. 63  

2. ปรับภูมิทัศน เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน

คณะ 

2. รอยละจํานวนพื้นที่สี

เขียวทีเ่พิ่มขึ้นเทยีบกับ

พื้นที่ทั้งหมด 

 

 

5 เพิ่มขึ้น  

2.56 
ต่ํากวา   
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ยุทธศาสตรที่ 5 ตามพันธกิจ : พฒันาโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนเลศิ 
 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

5.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ 

ใหเปนแหลงผลติครู

และสาธิตการจัด

การศึกษาที่มคีุณภาพ  

1. รวมกับคณะศึกษาศาสตร และหนวยงานตาง 

ๆ ในการเปนแหลงผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

2. สงเสริมใหมีการพฒันาวิธีการทีเ่ปน

แบบอยางทีด่ีหรือนวัตกรรมในการจัดการ

สถานศึกษา 

3. สงเสริมใหมีกิจกรรมการสาธติการจัด

การศึกษาทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ี

1. จํานวนรายวชิาหรือ

กิจกรรมที่มีสวนรวมในการ

ผลิตบัณฑติหรือบคุลากร

ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 12 สูงกวา   
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

5.2 พัฒนาคณาจารย

สาธิตใหมีสมรรถนะใน

การจัดการเรียนรู

ใหแกนักเรียนและการ

รวมผลิตบัณฑติ 

1. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานทาง

วิชาการรวมกันระหวางคณาจารยคณะ

ศึกษาศาสตรและคณาจารยสาธิตเพื่อพัฒนา

ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการจดัการ

เรียนการสอน 

2. จัดกิจกรรมสนับสนุนใหคณาจารยสาธติ

พัฒนางานวิจัยหรือนวตักรรมที่สนับสนุนการ

เรียนการสอนแนวใหม 

3. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนหรือสงเสริมให

คณาจารยสาธติไดแลกเปลีย่นเรียนรูหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. จํานวนคูความรวมมือใน

การพัฒนาผลงานทาง

วิชาการรวมกันระหวาง

อาจารยสาธติกับอาจารย

สังกัดคณะศึกษาศาสตร  

 

 

 

 

 

5 10 สูงกวา อยูในระหวางการจัดทําเอกสารคูความ

รวมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ระหวางอาจารยสาธิตและคณาจารยคณะ

ศึกษาศาสตร จํานวน 10 คูความรวมมือ 

 

กิจกรรม/แผนงานที่ดาํเนินการ 

1. โรงเรียนสาธติ ไดจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ

เพื่อพัฒนาผลงานและความกาวหนาทางวิชาการ

ใหแกอาจารยสาธิต (ระยะที่ 1)ภาคเรยีนที่ 1 ป

การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 

2. ผลของการจดักิจกรรมตามขอ 1 สงผลใหมี

อาจารยสาธติที่มีความตองการใหโรงเรียนจดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลงานและ

ความกาวหนาทางวชิาการจํานวน 37 ราย และ

ตองการใหโรงเรยีนสาธติจัดคณาจารยของคณะ

ศึกษาศาสตรเพื่อรวมพฒันาผลงานและ

ความกาวหนาทางวชิาการจํานวน 10 ราย 

3. โรงเรียนสาธติและคณะศึกษาศาสตร กําลงั

พิจารณาจัดหาคณาจารยสังกดัคณะศึกษาศาสตร

ที่มีความรูและความเชีย่วชาญตรงตามลักษณะ

งานทางวิชาการที่อาจารยสาธิตมคีวามตองการ

ในการพัฒนาและจะจัดทาํเอกสารคูความรวมมือ

ในการพัฒนาผลงานวิชาการดังกลาวตอไป 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

1. จํานวนกิจกรรม

ผลงานวิจยัหรือนวัตกรรม

ที่สนับสนุนการเรียนการสอน

แนวใหม 

 

5 7 สูงกวา       

 

5.3 พัฒนานักเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ ให

เปนพลเมืองไทยและ

เปนพลเมืองโลกที่มี

คุณภาพ  

1. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรู

ความสามารถทางภาษาองักฤษตามมาตรฐาน 

CEFR 

1. รอยละของนักเรียนระดบั 

ม.ตน ทีม่ีระดับคะแนนตัง้แต 

A2 ขึ้นไป 

 

 

 

70 75.32 สูงกวา      ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนได

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทักษะทางดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) 

 

 

2. รอยละของนักเรียนระดบั 

ม.ปลาย ที่มีระดบัคะแนน

ตั้งแต B1 ขึ้นไป 

 

 

 

70 55.62 ต่ํากวา       ในปงบประมาณ 2563 โรงเรียนได

ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทักษะทางดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) 
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

2. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกของผูเรยีน 

3. ระดับสมรรถนะพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกของ

ผูเรียน 

 

 

 

3.00 0 ต่ํากวา อยูในระหวางการดําเนินงาน เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของ COVID 

19 สงผลใหการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ

สมรรถนะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มี

ขอจํากัดในการดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนที่ไดกําหนดไว 

1. โรงเรียนสาธิตฯไดดําเนินการจัดกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยของ

โรงเรียน เพื่อปรับแผนงานและโครงการเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะผูเรียนดังกลาวใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ไดมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก

อาจารยสาธิต ในการจัดทําหลักสูตรและกิจกรรม

อิงมาตรฐานสมรรถนะ เมื่อวันอังคารที่  20 

ตุลาคม 2563 เพื่อใหอาจารยสาธิตไดนําความรู

มาพัฒนาการดําเนินการ และจัดทําแผนงาน-

กิจกรรมใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ

สําหรับภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
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ยุทธศาสตรที่ 6 :  บริหารจดัการองคกรเชิงบูรณาการแนวใหมที่มีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

6.1 พัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตรโดยรวม

เพื่อมุงสูความเปนเลิศ

ตามแนวทาง EdPEx 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพองคกรโดย

เชื่อมโยงการดาํเนินงานท้ัง 7 หมวด 

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให

เปนระบบและเนนการมีสวนรวม 

ผลประเมินตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

เพื่อ ดาํเนินการที่เปนเลศิ 

(EdPEx) (คะแนน) 

 

 

200 0 ต่ํากวา     คณะฯ ไดเขารวมโครงการพัฒนา

ค ุณภาพการศ ึกษ าสู คว ามเป นเ ล ิศ 

: EdPEx200 รุนที่ 7 พ.ศ. 2562 แตผล

ปรากฏวายังไมผานการประเมินระดับ 

200 คะแนน  

    ทั้งนี้ คณะฯ อยูระหวางรอหนังสือจาก 

สป.อว.แจงผลอยางเปนทางการพรอม

รายงานขอมูลปอนกลับ (Feedback 

report)รอ รา ย ง า นข อมู ล ป อนกลั บ 

(Feedback report) เพื่อเปนขอเสนอแนะในการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปน

เลิศในปตอไป 

 

6.2 ปรับปรงุระบบ

งบประมาณการเงิน การ

พัสด ุโดยใชเทคโนโลยี

เพื่อบริหารจดัการเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพและลด

คาใชจาย 

1. พฒันาระบบฐานขอมูลดานการจดัการ

งบประมาณ การเงินและพัสด ุและใช

เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดคาใชจาย 

2. จัดสรรงบประมาณดานยุทธศาสตรใหมี

สัดสวนมากกวางานประจํา 

1. รอยละของคาใชจายดาน

วัสดุ (กระดาษ หมึก คา

ถายเอกสาร) ลดลงเมื่อ

เทียบกับปที่ผานมา  

 

 

5 66.32 สูงกวา   
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

6.3 ปฏิรูประบบการ

บริหารงานบคุคลและ

พัฒนาบคุลากร 

1. สรางระบบตดิตามชวยเหลือสนับสนุนการให

คําแนะนํา แกบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความสขุ (Happiness) 

ในการทํางาน ความสัมพันธอันดแีละความรัก

ผูกพันในองคกร (Organizational 

engagement) 

3. การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อลดขั้นตอนในการ

ทํางาน 

4. สงเสริมและพัฒนาบคุลากรใหมีสมรรถนะ

การปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ (ดาน

ภาษาอังกฤษ IT) 

1. รอยละความผูกพันของ

บุคลากรที่มีตอคณะฯที่

อยูในระดับสูง 

 

 

 

 

 

80 87 

 

สูงกวา   

2. ระดับสมรรถนะการ

ปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

3.5 5 สูงกวา   

6.4 ปฏิรูประบบการสื่อสาร

องคกรและนักศึกษาเกา

สัมพันธ 

1. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร

ใหครอบคลุมทุกชองทางการสื่อสาร เชน เว็บไซต 

social media 

2. ศึกษาดูงานดานประชาสัมพันธเชิงรุกและการ

ผลิตสื่อที่ทันสมัย 

3. ประชาสัมพันธเชิงรุก: ศาสตรการสอนแนวใหม 

(EDUCMU TODAY)  

1. ระดับการรับรูภาพลักษณ/

ขอมูลขาวสารหนวยงาน

ของนักศึกษาและบุคลากร

ภายในสวนงาน 

 

 

 

3 3 เทากับ   
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กลยุทธ วิธกีาร KPI 

ปงบประมาณ 2563 

หมายเหต ุ
กิจกรรม/แผนงาน ที่จะดําเนินการตอไป  

เพื่อให KPI สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน  

รอบ 12 เดือน 

สูงกวา/

เทากับ/ 

ต่ํากวา 

4. ปรับปรุง พัฒนา และออกแบบชองทางการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เชน เสียงตามสาย ไลน 

เฟซบุก เว็บไซต ปายประกาศ 

5. สานสรางความรวมมือดานการสื่อสารองคกร

และสื่อมวลชน 

6. ประสานความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกาใน

การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาปจจุบัน 

7. จัดกิจกรรมสานสัมพันธอันดีกับสมาคมนักศึกษา

เกาคณะศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

 

2. จํานวนเงินบริจาคจาก

นักศึกษาเกา 

 

 

200,000 

บาท 

 

318,500  

บาท 
สูงกวา   

6.5 พัฒนาระบบการ

จัดการความรู (KM) 

ของคณะศึกษาศาสตร 

1. กําหนดเปาหมายใหชัดเจนโดยพิจารณาจากยุทธศาสตร

หรือปญหาขององคกร 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมผานกระบวนการบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Process : CMP) 

3. จัดทํากระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

1. จํานวนองคความรูที่ไดรับ

จากการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

6 5 ต่ํากวา        คณะฯ ไดสงเสริมใหมกีารจัดการความรูภายใน

องคกร  เพื่อถายทอดองคความรู โดยกําหนดให

หนวยงานตางๆ ภายในคณะศึกษาศาสตรเขารวม

กิจกรรม 1 หนวยงาน 1 องคความรูสูนวัตกรรมการ

เรียนรู และใหแตละหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม

นําเสนอนวัตกรรมการเรียนรู เพื่อถายทอดให

หนวยงานอื่นไดรับความรูจากองคความรูนั้นใน

กิจกรรม EDU km Day พรอมทั้งจัดใหมีการ

ประกวดผลงานนวัตกรรมการเรียนรู "Best EDU 

km Awards" ใหกับหนวยงานที่นําเสนอผลงาน

นวัตกรรมการเรียนรูยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน 

 

ผลการประเมินของตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรที ่6 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(บรรลุ) สูงกวาคาเปาหมาย 4 50 2 50 3 50 1 25 4 66.67 4 57.14 18 51.43 

(บรรลุ) เทากบัคาเปาหมาย 0 0 1 25 3 50 1 25 0 0 1 14.29 6 17.14 

(ไมบรรลุ) ต่ํากวาคาเปาหมาย 4 50 1 25 0 0 2 50 2 33.33 2 28.57 11 31.43 

รวม 8 100 4 100 6 100 4 100 6 100 7 100.00 35 100.00 

 

สรุป  ในภาพรวมของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563-2564) ประจําปงบประมาณ 2563 

รอบ 12 เดือน  (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) คณะฯ สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด ท้ังสิ้น 24 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.57 และดาํเนินการยังไมถึงเปาหมายของ

ตัวชี้วัด ท้ังสิ้น 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 31.43 
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(บรรลุ) สูงกวาคาเปาหมาย 50 50 50 25 66.67 57.14 51.43

(บรรลุ) เทากับคาเปาหมาย 0 25 50 25 0 14.29 17.14

(ไมบรรลุ) ต่ํากวาคาเปาหมาย 50 25 0 50 33.33 28.57 31.43
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