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กลยุทธท่ี 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูสังคม 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
1. บัณฑิตปริญญาตรี ท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

ตัวช้ีวัด: ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 80 บรรลภุายใน 1 ป (ไมนอยกวารอยละ 85 บรรลุภายใน 2 ป) 
2. บัณฑิตมีทักษะการผลติสื่อแบบบูรณาการ เปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

ตัวช้ีวัด: ความพึงพอใจของนายจางตอทักษะท่ีใชปรับใชในการประกอบอาชีพของบัณฑิต ไมนอยกวาคาเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 
3. บัณฑิตไดใชทักษะปรับใชในการประกอบอาชีพของบัณฑิต (กรณีอาชีพอิสระ ใหใชการประเมินตนเอง) ไมนอยกวาคาเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 (เสริมขอ 1.1) 
4. รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับบัณฑติศกึษาท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตอจํานวนผลงานท้ังหมด คิดเปน

รอยละ 50 
5. ผลงานหรือโครงการความรวมมือจากนักศึกษากับสถานประกอบการหรือองคกรวิชาชีพสื่อในระดับดีเยี่ยม 
6. ความพึงพอใจจากอาจารยผูสอนท่ีมีตอทักษะวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการสอนไมนอยกวา ระดบั 4  จากคะแนนเต็ม 5 
7. รางวัลของนักศึกษาในระดับชาติ จํานวน 16 รางวัล ตอ 4 ป 
8. นักศกึษาท่ีมีผลการสอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษกอนสําเรจ็การศึกษา ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language อยูในระดับ 

B1 
แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

(Output) 
เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. มีการปรับปรุง
หลักสตูรใหมี
คุณภาพ
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประเทศและ
สงเสริมใหมี
ประสบการณจริง
ในการทํางาน 

หลักสตูรการ
สื่อสารแบบบูรณา
การท่ีตอบสนอง
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

1. ระดับ
ปริญญาตรี 
ภายใน ป2564 
(เริ่มใชป 2565) 
 
 
 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
ป.ตรี  
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

A1 โครงการปรับปรุง
หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน 

ปงบประมาณ 
2565 

70,000  

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

V1 โครงการปรับปรุง
หลักสตูร (ภาพยนตร
ดิจิทัล) 

ปงบประมาณ 
2565 

50,000 2565 (ทําเลม+เชิญผู
ทรงมาวิจารณ+ผานสภา
มหาวิทยาลยั) 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

B1 โครงการปรับปรุง
หลักสตูร (ปรับปรุงมาก) 

ปงบประมาณ 
2565 

20,000  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

T1 โครงการปรับปรุง
หลักสตูร (ปรับเปน
นานาชาติ) 

ปงบประมาณ 
2565 

20,000  

2. สงเสริม/พัฒนา
อาจารยใหมี
ความเปนเลิศใน
การออกแบบการ
สอน เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมินผลให
สามารถ
ตอบสนองทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 
21 

จํานวนอาจารยท่ี
ไดรับการอบรม
หรือพัฒนาดาน
การจัดการเรยีน
การสอนตามแนว
ทางการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 100 
จากจํานวน
อาจารยท้ังหมด 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
 

A2 โครงการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนเปน
ระบบดิจิทัล  

พฤศจิกายน 2564 
– เมษายน 2564 

50,000 รอยละ 100 จากจํานวน
อาจารยท้ังหมดท่ีขอทุน 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
 

A3 โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูแบบใหม 
ท่ีสอดคลองกับ ศตวรรษ
ท่ี 21 คณะการ
สื่อสารมวลชน 

เมษายน 2564 50,000 ไดกระบวนวิชาในระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอดคลอง
กับศตวรรษท่ี 21จํานวน 
2 วิชา 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
 

A4 โครงการสนับสนุน
การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

พฤศจิกายน 2564 35,000 จํานวนอาจารยท่ีเขา
รวมโครงการไมนอยกวา 
2 คน 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
 

A5 โครงการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา
สําหรับอาจารย 

พฤศจิกายน 2564 40,000 จํานวนอาจารยท่ีเขา
รวมโครงการไมนอยกวา 
2 คน 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร  
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

B2 โครงการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน
กระบวนวิชาระดับ
ปริญญาโทเปนระบบ
ดิจิทัล 

ปงบประมาณ 
2565 

30,000 - รอยละ 100 จาก
จํานวนอาจารย
ท้ังหมดท่ีขอทุน 

- จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 
10,000.- 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร  
รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

B3 โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูแบบใหมท่ี
สอดคลองกับศตวรรษท่ี 
21 ป 
2564-2565 (TLIC)  

ปงบประมาณ 
2565 

70,000 - จํานวน 2 ทุนๆ ละ 
35,000 บาท ท้ังน้ี ให
เสนอขอรับทุนจาก 
มช. กอน 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 
 

V2 โครงการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูแบบใหม 
ท่ีสอดคลองกับ ศตวรรษ
ท่ี 21 คณะการ
สื่อสารมวลชน
ภาพยนตรดิจิทัล 

ปงบประมาณ 
2565 

60,000 เนนกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย + กิจกรรม
กระบวนวิชา นํา
งบประมาณมารวมกัน 

   กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 

T2 โครงการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน
กระบวนวิชาระดับ
ปริญญาเอกเปนระบบ
ดิจิทัล (ใหม) 

ปงบประมาณ 
2565 

50,000 - รอยละ 100 จาก
จํานวนอาจารย
ท้ังหมดท่ีขอทุน 

จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 
25,000.- 

รองคณบดฝีาย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธและ
หนวยวิเทศ
สัมพันธ 

H 2.2 โครงการทุน
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ 

ปงบประมาณ 
2565 

30,000 
 

 

คณะกรรมการ
บริหาร  
หนวย
บริหารงาน
บุคคล 

P1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกสําหรับ
อาจารย 

ปงบประมาณ 
2565 

200,000 จํานวนอาจารยท่ีไดรับ
การสนับสนุนใหศึกษา
ตอระดับปรญิญาเอกไม
นอยกวา 1 คน 

3. สนับสนุนให
อาจารยมีการ
จัดการเรียนการ
สอนรวมกับ
สถาน
ประกอบการหรือ

จํานวนความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือ
องคกรวิชาชีพสื่อ 

จํานวนสถาน
ประกอบการ
หรือองคกร
วิชาชีพสื่อ ไม
นอยกวา 130 
แหง 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
 

A5 โครงการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา
สําหรับอาจารย 
(ซ้ํา) 

พฤศจิกายน 2564 40,000 จํานวนอาจารยท่ีเขา
รวมโครงการไมนอยกวา 
2 คน 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 

B4 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนา

มีนาคม –เมษายน 
2564 

350,000 โครงการศึกษาดูงาน 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

องคกรวิชาชีพสื่อ
เพ่ิมข้ึน 

ศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

กรรมการ 
บริหารหลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 

V3 โครงการจดัการเรียน
การสอนรวมกับสถาน
ประกอบการหรือองคกร
วิชาชีพสื่อ 

ปงบประมาณ 
2565 

780,000 จํานวนความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือ
องคกรวิชาชีพสื่อ 
 

กรรมการบริหาร
หลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 
 

V4 โครงการสหกิจศึกษา 
4.1 จัดหาความรวมมือ
สหกิจศึกษากับสถานระ
กอบการ 10 แหง 
(คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร) 
4.2 เตรียมความพรอม
ใหแกนักศึกษา 
4.3 การฝกอบรมสหกิจ
สําหรับอาจารย 

ปงบประมาณ 
2565 

90,000 จํานวนความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือ
องคกรวิชาชีพสื่อ 

4. พัฒนาทักษะเชิง
วิชาชีพ (talent 
Mobility) 

จํานวนอาจารยท่ี
ไดเขารับการ
พัฒนาทักษะเชิง
วิชาชีพ (talent 
Mobility) 

จํานวนไมนอย
กวา รอยละ 10 
ของอาจารย
ท้ังหมด ตอป 

รองคณบดฝีาย
บริหาร หนวย
บริหารงาน
บุคคล 

P3 โครงการเสริมปก
วิชาชีพอาจารยใหม 
(Talent Mobility) 

ปงบประมาณ 
2565 

20,000  

5. สนับสนุน
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการท่ี
เก่ียวของกับการ
เรียนการสอนเขา
อบรมทักษะ

จํานวนโครงการ
อบรมทักษะ
วิชาชีพเก่ียวกับ
การผลิตสื่อของ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการท่ี

จํานวน 2 
โครงการ / ป 

หัวหนาสํานัก
วิชา 
 

D1 โครงการอบรม
ทักษะเจาหนาท่ี
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนและพนักงาน
ปฏิบัติงานชวยสอน 

ปงบประมาณ 
2565 

30,000 จํานวนโครงการอบรม
ทักษะเจาหนาท่ี
สนับสนุนการเรยีน
การสอนและพนักงาน
ปฏิบัติงานชวยสอน  



5 
 

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

วิชาชีพเก่ียวกับ
การผลิตสื่อ  

เก่ียวของกับการ
เรียนการสอน 

6. สนับสนุนหอง
คอมพิวเตอรท่ี
ตอบสนองตอการ
เรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 

มีหองคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟ
ฟค ตัดตอวิดิทัศน 
ตัดตอเสียง และ
ตกแตงภาพน่ิง 

จํานวนหอง
คอมพิวเตอร
สําหรับงาน
กราฟฟค ตัดตอ
วิดิทัศน ตัดตอ
เสียง และ
ตกแตงภาพน่ิง
จํานวน 20 หอง 
(ป 2564 
จํานวน 5 หอง) 

รองคณบดฝีาย
วิชาการผูชวย
คณบดฝีาย
บริหารท่ัวไป ฯ  
 

หองตัดตอ  
(ใตอาคารสตูดิโอทีวี) 

ปงบประมาณ 
2565 

(งบประมาณ
เงินแผนดิน) 

 

7. เพ่ิม
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
สําหรับการเรียน
การสอนและการ
ฝกอบรม 

มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

จํานวนไมนอย
กวา 1 หอง
รองรับ
คอมพิวเตอรได
ไมนอยกวา 25 
เครื่อง 

รองคณบดฝีาย
วิชาการหัวหนา
สํานักวิชา 
ผูชวยคณบดี
ฝายบรหิาร
ท่ัวไป ฯ  

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไมนอยกวา 
25 เครื่อง 

ปงบประมาณ 
2565 

  

8. สรางหองเรยีน/
หองปฏิบัติการให
เหมาะกับสภาพ
การเรยีนรู
หลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 

มีการปรับปรุง/จดั
สภาพ หองให
เหมาะสมกับการ
ทํางาน/การ
จัดการเรียนการ
สอน  

จํานวนเพ่ิมข้ึน 3  
หอง (รวม 4 
หอง) 
**วิชาการขอ
ปรับเหลือ 1 
หอง 

รองคณบดฝีาย
วิชาการประธาน
หลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 
 

หองปฏิบัติการของ
หลักสตูรภาพยนตร 
ดิจิทัล 

มีนาคม 2564   

9. จัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
(สื่อ หนังสือ 

มีการปรับปรุง/จดั
สภาพ พ้ืนท่ีหอง
คนควาใหรองรับ
หนังสืออางอิง 

จํานวน 1 หอง/
พ้ืนท่ี 

ประธาน
กรรมการฝาย
หองคนควา 
 

จัดสรรพ้ืนท่ีและการ
ใหบริการของหนวยหอง
คนควา 

ปงบประมาณ 
2565 

- หองคนควาอยูระหวาง
ปรับรูปแบบการ
ใหบริการเปนสื่อดิจิทัล 
อิเล็กทรอนิกส ออนไลน
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

วารสาร online 
ภาพยนตร ฯลฯ) 
ใหเพียงพอและ
ทันสมัย 

และสื่อการเรียน
การสอนแบบ
ออนไลน พรอม
ใหบริการสื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู 

เพ่ือใหรองรับการจดัการ
เรียนการสอนในปจจุบัน 

10. สงเสริมและ
ผลักดันใหการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
สามารถ
ตอบสนองทักษะ
ท่ีจําเปนสําหรับ
การประกอบ
อาชีพในอนาคต
และสอดคลอง
กับการเรยีนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

จํานวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการและ
วิชาชีพท่ีนักศึกษา
เขารวมใน
ระดับชาติ  

จํานวน 40 
กิจกรรม 
(10 โครงการตอ
ป) 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 
 

A6 โครงการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา
สําหรับนักศึกษา 

พฤศจิกายน 2564 20,000 จํานวนอาจารยท่ีเขา
รวมโครงการไมนอยกวา 
2 คน 

   กรรมการบริหาร
หลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 
 

V5 โครงการจดัทํา
ภาพยนตรและจัดฉาย
แกสาธารณะอยางมือ
อาชีพ (ป 3 เทอม 1) 
 

ปงบประมาณ 
2565 

200,000 - นักศึกษาจํานวน 2 
รุน ๆ ละ 100,000 
บาท คือรหัส 62 
และรหัส 63) 

- จํานวนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ท่ีนักศึกษาเขารวม
ในระดับชาต ิ

   กรรมการบริหาร
หลักสตูร
ภาพยนตรดิจิทัล 
 

V6 เทศกาลภาพยนตร
นักศึกษาโลก ป 65 - 66 

ปงบประมาณ 
2565 

80,000 - จํานวนผลงานท่ีเขา
ประกวดในเทศกาล 

- จํานวนหนวยงาน/
สถานประกอบการ
ท่ีมีรวมมือทาง
วิชาการและ
วิชาชีพดานสหกิจ
ศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ 

   ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา  
 

C1 โครงการอาจารยท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือ
เปาหมายการเปน
บัณฑิตท่ีสมบูรณสูสังคม 
(ป 1) 

ปงบประมาณ 
2565 

10,000 - 3 
R ไดแก Reading 
(การอาน), การ
เขียน
(Writing) และ 
คณิตศาสตร (Arith
metic)      

- 4 C (Critical 
Thinking - การคิด
วิเคราะห, 
Communication-
 การ
สื่อสาร Collabora
tion-การรวมมือ 
และ Creativity-
ความคิดสรางสรรค 
รวมถึงทักษะชีวิต

    C2 โครงการอาจารยท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือ
เปาหมายการเปน
บัณฑิตท่ีสมบูรณสูสังคม 
(ป 2) 

ปงบประมาณ 
2565 

10,000 

    C3 โครงการอาจารยท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือ
เปาหมายการเปน
บัณฑิตท่ีสมบูรณสูสังคม 
(ป 3) 

ปงบประมาณ 
2565 

10,000 

    C4 โครงการอาจารยท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือ

ปงบประมาณ 
2565 

10,000 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

เปาหมายการเปน
บัณฑิตท่ีสมบูรณสู
สังคม (ป 4)  

และอาชีพ และ
ทักษะดาน
สารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการ
ดานการศึกษาแบบ
ใหม  
ทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 
 ความรู

เก่ียวกับ
โลก (Global 
Awareness 

 ความรู
เก่ียวกับ
การเงิน 
เศรษฐศาสตร 
ธุรกิจ และ
การเปน
ผูประกอบการ
 (Financial, 
Economics, 
Businessand
 Entreprene
urial 
Literacy) 

 ความรูดาน
การเปน
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

พลเมืองท่ี
ดี (Civic 
Literacy) 

 ความรูดาน
สุขภาพ (Heal
th Literacy) 

- ความรูดาน
สิ่งแวดลอม (Envir
onmental 
Literacy) 

    C5 คายวิชาการ
สื่อสารมวลชน “สานฝน
ปนสื่อ” ครั้งท่ี 8   

ปงบประมาณ 
2565 

15,000   
และ
งบประมาณ
จากสโมสร
นักศึกษา
คณะฯ 

-  

    C6 คายวิชาการ
ภาพยนตรดิจิทัล “สาน
ฝนปนหนัง” ครั้งท่ี 
1 (30 คน)  

ปงบประมาณ 
2565 

15,000 -  

    C7 คายอาสาพัฒนาและ
บําเพ็ญประโยชน ภาค
การศึกษาท่ี 1/2564  

ปงบประมาณ 
2565 

 

15,000  
และ
งบประมาณ
จากสโมสร
นักศึกษา
คณะฯ 

-  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

    C8 คายอาสาพัฒนาและ
บําเพ็ญประโยชน ภาค
การศึกษาท่ี 2/2564  

ปงบประมาณ 
2565 

 

15,000   
และ
งบประมาณ
จากสโมสร
นักศึกษา
คณะฯ 

-  

    C9 การแขงขันกีฬา
ภายในและระหวาง
คณะ  

ปงบประมาณ 
2565 

งบประมาณ
จากสโมสร
นักศึกษา
คณะฯ 

-  

    C10 โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ “ติดปก
พิราบขาว” และปอย
ฟลมเฟสติวัล  

ปงบประมาณ 
2565 

15,000 
และ
งบประมาณ
จากสโมสร
นักศึกษา
คณะฯ 

-  

    C11 โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
(ภาษา โปรแกรม 
บุคลิกภาพ เขียนเรซเูม 
เตรียมพรอมกอนออกไป
ทํางาน)  

ปงบประมาณ 
2565 

15,000 -  

    C12 สงเสรมินักศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
(การประกวดและ
แขงขัน)  

ปงบประมาณ 
2565 

(100,000 ซึ่ง
ตั้งอยูในงบ
ดําเนินงาน) 

-  

   หองคนควา E1 Inspiration day อยางนอย 1 ครั้ง 20,000 ตัวช้ีวัด:  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

- จํานวนผูเขารวม 
- การวดัผลการ

เรียนรู้จาก

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

(คลิปสมัภาษณ์

ความรู้สึกจาก

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ) 

   ประธาน
หลักสตูร
ภาพยนต ดิจิทัล 
(คุณศิรลิักษณ) 

V7 โครงการจดัทํา
ภาพยนตรและจัดฉาย
แกสาธารณะอยางมือ
อาชีพ (ป 3 เทอม 1) 

พฤศจิกายน 2564 
– เมษายน 2564 

100,000  

11. สนับสนุนใหมี
การพัฒนา
สนับสนุนทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ใหแก นศ. 

โครงการสนับสนุน
การพัฒนา
สนับสนุนทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ใหแก นศ 

จํานวน 1 
โครงการ  

รองคณบดฝีาย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
หนวยวิเทศ
สัมพันธ 
 

H4 โครงการเตรยีม 
ความพรอมเพ่ือสอบ 
วัดระดบัภาษาอังกฤษ
กอนสําเร็จการศึกษา 
CMU e-Grad  
 

ตุลาคม 2564 10,000  

    H5 โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมพรอมเขาสูการ
ทํางาน 
 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

10,000  

    H6 โครงการพัฒนา 
ทักษะการฟงและการ 
พูดภาษาอังกฤษ 
 

ปงบประมาณ 
2565 

10,000  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
(Output) 

เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

12. สนับสนุนการทํา
ความรวมมือทาง
วิชาการและ
วิชาชีพท้ังในและ
ตางประเทศ 
(สนับสนุนการจัด 
visiting 
professor) 

จํานวนหนวยงาน/
สถาน
ประกอบการท่ีมี
รวมมือทาง
วิชาการและ
วิชาชีพดานสหกิจ
ศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศ 

จํานวนหนวยงาน/
สถานประกอบการ
ท่ีคณะดําเนินการ
ติดตอเพ่ือขอความ
รวมมือ จํานวน 10 
แหง 
(ป 2564 
จํานวน 3 แหง) 

รองคณบดฝีาย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 
หนวยวิเทศ
สัมพันธ 
 

โครงการสรางเครือขาย
ความรวม มือทาง
วิชาการและวิชาชีพ (รม
ใหญ) 

ปงบประมาณ 
2565 

200,000 - โครงการแสวงหา
เครือขายความ
รวมมือท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 

- โครงการ 
International 
Staff 

- โครงการสนับสนุน
กิจกรรมภายใต
ความรวมมือกับ
เครือขายองคกร
วิชาชีพสื่อ 

กรรมการบริหาร
หลักสตูร 

B4 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มีนาคม –เมษายน 
2564 

350,000 โครงการศึกษาดูงาน 
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กลยุทธท่ี 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคม  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

1. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรอยูในฐานขอมูลระดับชาติ จํานวน 15 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง/เปาหมาย 4 ป 

2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 12 เรื่อง/เปาหมาย 4 ป 

3. จํานวนผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและ/หรือผลงานวิจัยท่ีไดตอบโจทยยุทธศาสตร 3 ดานของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 เรื่อง/ เปาหมาย 4 ป 

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย  ป 
2565 

ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วัน-เวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. การตีพิมพ
วารสารวิชาการ
คณะการ
สื่อสารมวลชน
อยางตอเน่ืองและ
อยูในฐานขอมูล
ระดับชาติ TCI 

1. จัดพิมพวารสาร
การสื่อสาร 
มวลชน ปละ2 
เลม 

2. วารสารการ
สื่อสารมวลชนอยู
ในฐานขอมูล
ระดับชาต ิ

จํานวนผลงาน
วิชาการ 48 เรื่อง/
4 ป 
(อยางนอยไมต่ํา
กวา 12 เรื่อง/ป) 
หรือ 
ปท่ี 1 (2563) 
จํานวน 12 เรื่อง 
ปท่ี 2 (2564) 
จํานวน 13 เรื่อง 
(TCI 12/SCOPUS 
1) 
ปท่ี 3 (2565) 
จํานวน 25 เรื่อง 
(TCI 20/SCOPUS 
2) 
ปท่ี 4 (2566) 
จํานวน 13 เรื่อง 

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F7 โครงการทุนผูชวย
ปฏิบัติงานวิจัย (RA) 

ตลอด
ปงบประมาณ  

201,600  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F10 โครงการทุน
สนับสนุนการตีพิมพและ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดานการ
สื่อสารและสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

400,000  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F11 โครงการจัดทํา
วารสารการ 
สื่อสารมวลชน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

120,000  

2. การตีพิมพ
บทความวิชาการ
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ หรือ
รายงานการประชุม
วิชาการ 

1. จํานวนบทความ
วิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพ 

2. จํานวนการ
อางอิง
ผลงานวิจัย 
(Citations) ใน

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

 
 
 
 
 

F10 โครงการทุน
สนับสนุนการตีพิมพและ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดานการ
สื่อสารและสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ(ซ้ํา) 

ตลอด
ปงบประมาณ 

400,000  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย  ป 
2565 

ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วัน-เวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

(Proceeding) 
ตองอยูใน
มาตรฐานตามท่ี
มหาวิทยาลยั
กําหนด 

ฐานขอมูล 
SCOPUS 

(TCI 1/SCOPUS 
1) 
 
 

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F11 โครงการจัดทํา
วารสารการ 
สื่อสารมวลชน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

(ซ้ํา)  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F12 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

200,000  

3. การสนับสนุนทุน
ตีพิมพผลงาน
วิชาการใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติตองอยู
ในมาตราฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

1. จํานวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนทุน
ตีพิมพผลงานวิชาการ
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
2. การตีพิมพบทความ
วิชาการใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ หรือ
รายงานการประชุม
วิชาการ 
(Proceeding) ตองอยู
ในมาตรฐาน tier 1 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F10 โครงการทุน
สนับสนุนการตีพิมพและ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดานการ
สื่อสารและสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ

ตลอด
ปงบประมาณ 

(ซ้ํา)  

4. สนับสนุนทุนวิจัย
เชิงบูรณาการและ
นวัตกรรมการ

จํานวนผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมท่ีถูก
นําไปใชประโยชน 

จํานวนผลงานวิจัย
ท่ี 12 เรื่อง/4 ป 

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F1 โครงการทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

200,000  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย  ป 
2565 

ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วัน-เวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

สื่อสารกับ
ยุทธศาสตร 3 ดาน
ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือสรางสรรค
สังคม 

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F2 โครงการทุนวิจัยเพ่ือ
รับใชสังคม 

ตลอด
ปงบประมาณ 

100,000  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F3 โครงการทุนวิจัย
พัฒนาเครือขายขาม
สถาบัน 
 

ตลอด
ปงบประมาณ 

100,000  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F4 โครงการทุนวิจัยเพ่ือ
การบูรณาการขามสาขา 

ตลอด
ปงบประมาณ 

300,000  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F5 โครงการทุนวิจัยและ
สรางสรรคดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

ตลอด
ปงบประมาณ 

30,000  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F6 โครงการทุนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสถาบัน/ทุนเพ่ือ
จัดทําผลงานเชิงวิเคราะห
หรือสังเคราะห/ทุนเพ่ือ
ผลิตผลงานสรางสรรค 
(สําหรับบุคลากร) 

ตลอด
ปงบประมาณ 

50,000  

5. สนับสนุนให
คณาจารยไดรับทุน 
สนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมจาก
แหลงทุนภายนอก
อยางตอเน่ือง 

จํานวนงบประมาณ
ทุนวิจัยท่ีสนับสนุน
ภายนอก 

งานวิจัยและ
นวัตกรรมของ
คณาจารยถูก
นําไปใชประโยชน
ในสังคมชุมชน 

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

F8 โครงการสงเสรมิ
ศักยภาพนักวิจัย 

ตลอด
ปงบประมาณ 

20,000 บาท  

หนวยบริหาร
งานวิจัย 

- ประชาสัมพันธทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก  
- สนับสนุนการเดินทาง 
เบ้ียเลีย้ง ท่ีพักสําหรับ
คณาจารยขอทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกตาม
ยุทธศาสตร   

ตลอด
ปงบประมาณ 
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กลยุทธท่ี  3: บริการวิชาการเพ่ือสังคมเปนสุข 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
3.1 รายการของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ไดรับรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ ไมนอยกวา 1 รางวัล / 4 ป บรรลุภายใน 4 ป 

- สงรายการมรดกลานนาท่ีเคยไดรับรางวัลมาแลวประกวดทุกป 
- กําหนดแผน ตัวช้ีวัด ตามประเภทรายการท่ีเฉพาะ และตอบโจทยของคณะ (เชน ประเภทลานนา ประเภทสิ่งแวดลอม) 
- มรดกลานนา ความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะหรือไม (เกณฑการใหรางวัล เพ่ือใชเกณฑมาเปนแนวทางในการทําใหไดรับรางวัลน้ี) 
- ตั้งศูนยวิจัยของคณะ เพ่ือใหบริการวิชาการเพ่ือสังคม ในการทํา survey ตาง ๆ 
- Outcome คือ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

3.2 จํานวนผูติดตามผูฟงสถานีวิทยุฯ ผานชองทางออนไลน ไมนอยกวา 7,000 ครั้ง / ป บรรลุภายใน 4 ป (10,000 – 20,000 ครั้ง) 
- ปท่ี 1 มีผูติดตาม (Follower) ไมนอยกวา รอยละ 20 จากปกอนหนา 
- ปท่ี 2 มีผูติดตาม (Follower) ไมนอยกวา รอยละ 20 จากปกอนหนา 
- ปท่ี 3 มีผูติดตาม (Follower) ไมนอยกวา รอยละ 20 จากปกอนหนา 
- ปท่ี 4 มีผูติดตาม (Follower)  ไมนอยกวา รอยละ 20 จากปกอนหนา 
- เพ่ิมชองทางการเขาถึงสื่อออนไลนใหครอบคลุมในทุกแพลตฟอรม เดิม เว็บไซต แฟนเพจ YouTube  ระยะตอไปวางแนวทางเพ่ิมเติมความเคลื่อนไหว ชองทาง twitter  / 

Instagram / line (line FM100 ปจจุบันมีเพ่ือน 451 คน แตควรทํา Line official) 
- ยอด like ใน Facebook 
- นับจากยอด Follower 7,000 คน 
- ทีมสรางนวัตกรรม (รายการใหมๆ) และ การเก็บขอมูลผลตอบตอบรับ 

3.3 จํานวนการเขาถึง ผูฟงสถานีวิทยุฯ ผานชองทางออนไลน ไมนอยกวา 7,000 ครั้ง / ป บรรลุภายใน 4 ป (10,000 – 20,000 ครั้ง) 
- ปท่ี 1 มีผูเขาถึงรายการตางๆ ผานชองทางออนไลน จํานวน 200,000 ครั้ง / ป 
- ปท่ี 2 มีผูเขาถึงรายการตางๆ ผานชองทางออนไลน จํานวน 200,000 ครั้ง / ป 
- ปท่ี 3 มีผูเขาถึงรายการตางๆ ผานชองทางออนไลน จํานวน 200,000 ครั้ง / ป 
- ปท่ี 4 มีผูเขาถึงรายการตางๆ ผานชองทางออนไลน จํานวน 200,000 ครั้ง / ป 

3.4 ความพึงพอใจตอเน้ือหารายการท่ีเปนประโยชนตอสังคม อยูในระดับไมนอยกวา 4 จาก 5 บรรลุภายใน 1 ป 
- การจัดทําแบบสํารวจผลการรับฟงออนไลนเปนประจําทุกป  

3.5 สํานักขาวอางแกวไดรับรางวัลจากการรายงานขาว ระดับชาติ / นานาชาติ ไมนอยกวา 4 รางวัล / 4 ป บรรลุภายใน 4 ป 
3.6 จํานวนการเขาถึงผูรับขาวผานชองทางออนไลน ไมนอยกวา 10,000 ครั้ง / ป บรรลุภายใน 4 ป 
3.7 ความพึงพอใจตอเน้ือหาขาวท่ีเปนประโยชน อยูในระดับไมนอยกวา 4 จาก 5 บรรลุภายใน 1 ป 

- ทําแบบสํารวจออนไลน ใตโพสตขาว (ทานชอบขาวน้ีระดับใด)  หรือสํารวจผลการรับฟงออนไลนประจําป 
 



18 
 

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. บูรณาการการดําเนินงาน

สํานักขาวอางแกวโดย

รวมกันระหวางกลุมวิชา

วารสารศาสตรบูรณาการ 

สถานีวิทยุเสยีง

สื่อสารมวลชน ศูนย

นวัตกรรมการสื่อสาร 

มีชองทางเผยแพรท่ี

เปนทางการ 

(Official) ผานสื่อ

ดิจิทัล 

มีผูตดิตาม จาํนวน 

50,000  Follower 

สถานีวิทยุเสยีง

สื่อสารมวลชน 

ศูนยนวัตกรรม

การสื่อสาร 

แขนงวิชา 

I3 โครงการสาน

สัมพันธผูฟง FM100 

(การจัดกิจกรรมเพ่ือ

เช่ือมความสมัพันธ

กับผูฟง) 

ปงบประมาณ 

2565 

15,000 เพ่ิมความผูกพัน

กับลูกคา 

GA2 โครงการสาน

สัมพันธ+ผูมีสวนได

สวนเสยี ของศูนย

นวัตกรรมการ

สื่อสาร  

ปงบประมาณ 

2565 

50,000 เกิดลูกคาใหม 

ไมนอยวา 5 ราย 

I6 โครงการสํารวจ

ผลการรับฟง

ออนไลน 

ปงบประมาณ 

2565 

15,000 รับฟงความ

ตองการของ

ลูกคา 

2. การจัดเวทีสาธารณะตาม

ประเด็นท่ีมีผลกระทบตอ

สังคม ชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม หรือภาคเหนือ

ตอนบน 

มีการจัดเวที

สาธารณะ 

จํานวน 2 ครั้ง ตอป สถานีวิทยุเสยีง

สื่อสารมวลชน 

 

I1 โครงการการจดั

เวทีสาธารณะตาม

ประเด็นท่ีมี

ผลกระทบตอสังคม 

ชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม หรือ

ภาคเหนือตอนบน  

จํานวน 2 ครั้ง / 

ปงบประมาณ 

15,000  ( รูปแบบ3 ON 

= ON AIR + 

ON LINE + ON 

GROUND หรือ 

2 ON เปนอยาง

นอยตาม

สถานการณ) 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

3. การจัดทําโพลสํารวจ

ความคิดเห็นในประเด็นท่ี

มีผลกระทบตอสังคม 

ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม 

หรือภาคเหนือตอนบน 

จัดทําโพลสํารวจ

ความคิดเห็น 

จํานวน 3 ครั้ง ตอป สถานีวิทยุเสยีง

สื่อสารมวลชน

และสาํนักขาว

อางแกว 

 

I2 โครงการจัดทํา

โพล (ON LINE) 

สํารวจความคิดเห็น

ในประเด็นท่ีมี

ผลกระทบตอสังคม 

ชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม หรือ

ภาคเหนือตอนบน 

จํานวน 3 ครั้ง / 

ปงบประมาณ 

 

15,000 

 

ชองทางออนไลน 

4. จัดทําฐานขอมูล

ผูใชบริการ 

จํานวนผูใชบริการท่ี

กลับมาใชบริการซ้ํา 

ไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 

สถานีวิทยุเสยีง

สื่อสารมวลชน 

รายช่ือผูใชบริการซ้ํา 

(ตอสัญญา) 

ปงบประมาณ 

2565 

ไมใช

งบประมาณ 
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กลยุทธท่ี 4: สรางสมรรถนะทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนขององคกร  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ศูนยนวัตกรรมการสื่อสาร: ตั้งเปาหมายกําไรในป 2563 ไมต่ํากวา 3,000,000 บาท ในป 2564 จํานวน 4,000,000บาท ในป 2565 จํานวน  5,000,000 บาท และในป 2566 ไม
นอยกวา 6,000,000 บาท 
หลักสตูร Non degree: รายไดจากการใหบริการทางการศึกษาแบบ non degree 80,000 บาท 
ศูนยนวัตกรรมการสื่อสาร 

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. การหารายไดเชิงรุกจาก
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ผลกําไรท่ีไดรับจากการ
ดําเนินการของ CIC จาก
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

กําไรจํานวน 3 
ลานบาท 
(ตามมติท่ีประชุม
กรรมการบริหาร 7 
ตุลาคม 2563) 

ศูนย
นวัตกรรม 

การสื่อสาร  

G1 โครงการพัฒนา
ผูประกอบการรายใหม 
(Startup) ของคณะ
การสื่อสารมวลชน มช. 
ประกอบไปดวย 3 
โครงการยอย 
G1.1 โครงการจดุ
ประกายการเปน
ผูประกอบการ 
Startup (Inspiration) 
G1.2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การคดิ
เชิงสรางสรรคเพ่ือ
คนหาโอกาสทางธุรกิจ 
G1.3 โครงการพัฒนา
ผูประกอบการรายใหม
ดานการสื่อสาร 
(Media Startup) 

ปงบประมาณ 
2565 

150,000 โครงการริเริม่
สราง
ผูประกอบการ
รายใหม 
(Startup 

PA1 โครงการท่ีอยู
ภายใตการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 
2565 

งบประมาณ
จากแหลง

 



21 
 

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด (Output) เปาหมาย   ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ของศูนยนวัตกรรมการ
การสื่อสาร  
(โครงการจากแหลงทุน
ภายใน มช.) 

ทุนภายใน 
มช. 

2. การหารายไดเชิงรุกจาก
หนวยงานภายนอก ท้ัง
ภาครัฐ/เอกชน และ
องคกรระหวางประเทศ 

ผลกําไรท่ีไดรับจากการ
ดําเนินการของ CIC จาก
หนวยงานภายนอก ท้ัง
ภาครัฐ/เอกชน และ
องคกรระหวางประเทศ 

ศูนย
นวัตกรรม 
การสื่อสาร  

PA2 โครงการท่ีอยู
ภายใตการดําเนินงาน
ของศูนยนวัตกรรมการ
การสื่อสาร  
(โครงการจากแหลงทุน
ภายนอก มช.) 

ปงบประมาณ 
2565 

งบประมาณ
จากแหลง

ทุนภายนอก 
มช. 

 

3. การแสวงหาลูกคาใหม จํานวนลูกคาใหม ไมนอยกวา 3 ราย
ตอป 

ศูนย
นวัตกรรม 
การสื่อสาร  

G4 โครงการสาน
สัมพันธและผูมสีวนได
สวนเสยี ของศูนย
นวัตกรรมการสื่อสาร  

ปงบประมาณ 
2565 

50,000  

4. สรางวิชาสําหรับ Non-
degree 

จํานวนวิชา Non-
degree 

ไมนอยกวา 2 วิชา
ตอป 

ศูนย
นวัตกรรม 
การสื่อสาร  

หลักสตูร
ประกาศนียบัตร  

ปงบประมาณ 
2565 

รายไดจากผู
ลงทะเบียน 

 

5. การหารายไดเชิงรุกจาก
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
หนวยงานภายนอก ท้ัง
ภาครัฐ/เอกชน และ
องคกรระหวางประเทศ 

รายไดจากคาธรรมเนียม
บริหารจดัการ
โครงการวิจัย (หัก 7% 
เพ่ือเขาคณะ)  

รายไดอยางนอยไม
ต่ํากวาปละ 
80,000 บาท 

คณาจารย
และ 
หนวยบริหาร
งานวิจัย 

รายไดจากการบริหาร
จัดการโครงการวิจยั 

ปงบประมาณ 
2565 

80,000  
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กลยุทธท่ี 5: การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศผานเกณฑการประเมิน CMU-EdPEx ระดับมากกวา 300 

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1. พัฒนาองคกร

ตามแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย 
(CMU-EdPEx) 

มีการดําเนินงานอยาง
เปนระบบครบท้ัง 7 
หมวด (ตามขอกําหนด
ของ CMU-EdPEx) 

ผานเกณฑการ
ประเมิน CMU-
EdPEx ระดับ 
300 

หนวยประกันคณุภาพ
การศึกษา 

M1 การจัดการองคกร
ตามแนวทาง CMU-
EdPEx 
(SAR CMU-EdPEx) 
(การสํารวจความเปน
บัณฑิตช้ันนํา) 

ปการศึกษา 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 

 

หนวยประกันคณุภาพ
การศึกษา 

M2 โครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการดานการ
ดําเนินงานตามแนวทาง 
CMU EdPEx) 

ปการศึกษา 
2565 

32,000  

2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
ตอบสนองการ
บริหาร และการ
ดําเนินงานของ
คณะอยางมี
ประสิทธิภาพ(Big 
Data) 

1. ใชระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 100 หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบ MIS  
(คณะใชระบบ CMU MIS 
ท้ัง 12 ระบบ) 

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 

 

2. มีระบบ e-Faculty 
(budget, project, 
HR, store, 
Building) 

รอยละ 100 
มีระบบปละอยาง
นอย 1 ระบบ 

ผูชวยคณบดีฝาย
บริหารท่ัวไป  
หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หนวยธุรการและสาร
บรรณ 
หนวยบริหารงาน
บุคคล 
หนวยพัสด ุ
หนวยนโยบายและ
แผน  
และผูเปนเจาของ
ขอมูลทุกหนวยงาน 

ระบบ e-Faculty ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
3. มีระบบ e-One 

Click Service ใน
การใหบริการ
คณาจารย 
บุคลากร 
(เชน ระบบการลา, 
การยืมคืนอุปกรณ
โสต ของนักศึกษา, 
การใหบริการ
บุคลากรและ
นักศึกษา, ระบบ
ใหบริการหองเรยีน 
หองปฏิบัติการ) 

มี 2 ระบบ ตอ 4 
ป 

รองคณบดฝีายบริหาร 
ผูชวยคณบดีฝาย
บริหารท่ัวไป  
เลขานุการคณะ 
หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หนวยโสตทัศนูปกรณ 
หนวยบริการ
การศึกษา ป.ตร ี
หนวยพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

Version 2 
e-Room, e-Project, e-
Borrow  
Version 1 
e-SIS 

ปงบประมาณ 
2565 

  

3. สราง
สภาพแวดลอม
การทํางานให
สงเสริมการ
ดําเนินงานแบบ
บูรณาการ โดย
มุงเนนการ
บริหารงานใน
แนวราบ เปน
องคกรแหงการ
เรียนรูและมี
ความสุขภายใต
แนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู
ภายใตแนวคิด 

1. การประชุม

คณาจารยและ

บุคลากรของคณะ 

(ปกติและ Zoom) 

จํานวนการประชุม 
8 ครั้ง  

หนวยธุรการและสาร
บรรณ 

Q1 กิจกรรมการประชุม
คณาจารยและบุคลากร 

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 

 

2. จัดการสัมมนา

แลกเปลีย่นเรยีนรู

ระหวางบุคลากรใน

คณะ (CCS -

Communicate-

Create-Share) 

มีการสมัมนาอยาง
นอย 4 ครั้งตอป 
(การแลกเปลี่ยน
เรียนรู KM) 

สํานักงานคณะ Q3 โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูดานการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานคณะ (อยาง
นอย 2 ครั้ง) 
 

ปงบประมาณ 
2565 

9,600  

3. มีพ้ืนท่ีสวนกลาง

เพ่ือใหบุคลากร

พบปะหรือ

จํานวนอยางนอย 
1 พ้ืนท่ี (ไมนอย
กวา 6 ตรม.) ตอ

รองคณบดฝีายบริหาร 
เลขานุการคณะ 
หนวยบริหารงาน
บุคคล 

พ้ืนท่ีสวนกลางบริเวณโถง
อาคารบริหาร และ 
common room ตาง ๆ  

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
“สื่อสาร 
สรางสรรค 
แบงปน” (We 
Communicate, 
We Create, We 
Share) 

แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 

จํานวนบุคลากร 7 
คน 

หนวยธุรการและสาร
บรรณ 
หนวยอาคารสถานท่ี 

4. มีการจัดสรร

งบประมาณ

สนับสนุนเพ่ือให

บุคลากรแตละ

หนวยงานไดจดั

กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ทํางานของ

หนวยงาน  

แตละหนวยมีการ
ขอใชงบประมาณ 
ปละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝีายบริหาร  
(หนวยบริหารงาน
บุคคล) 

P6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานวิชาการและ
วิชาชีพของคณาจารยและ 
บุคลากร 

ปงบประมาณ 
2565 

150,000 อบรม 
ประชุม 
สัมมนา ท้ัง
ในและนอก
สถานท่ี แบบ
รายกลุมงาน) 

(75 คน X 
2,000 บาท 

5. มีการสนับสนุน

บุคลากรใหพัฒนา

ความรู

ความสามารถใน

สายงานท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 80 ของ
บุคลากรท้ังหมด 
(บุคลากร 74 คน 
รอยละ 80  
= 60 คน) 

รองคณบดฝีายบริหาร  
(หนวยบริหารงาน
บุคคล) 

P2 โครงการสนับสนุน
การศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทของบุคลากร 

ปงบประมาณ 
2565 

122,800  

   P5 โครงการพัฒนาทักษะ
การทํางานของคณาจารย
และบุคลากร 

ปงบประมาณ 
2565 

10,000  

   P7 โครงการเพ่ือพัฒนา
ทักษะ (reskills/upskills) 
บุคลากรเปนรายบุคคล
ดวยการลงทะเบียนแบบ
ออนไลน 

ปงบประมาณ 
2565 

150,000  
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
6. มีการศึกษาดูงาน 

และ/หรือประกอบ

กิจกรรมสรางสรรค

รวมกันท้ังคณะ 

จํานวน 2 ปตอ
ครั้ง  
(ป 2565  
ป 2566) 

รองคณบดฝีายบริหาร  
(คุณกรรณิกา) 
ฝายกิจกรรมพิเศษ 

K1 โครงการ Mass 
Comm สมัพันธสังสรรคป
ใหม 

เดือนธันวาคม 25,000  

7. มีชองทางในการใช

สื่อสังคมออนไลน

และระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ติดตอกับคณาจารย 

และบุคลากรทุกคน

ในคณะ  

มีผูใชงานไมนอย
กวารอยละ 100  
 
 

รองคณบดฝีายบริหาร  
(Admin ของทุก
ชองทาง) 

ชองทางการสื่อสารใน
องคกรโดยใชสื่อสังคม
ออนไลน  

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 

Facebook 
Group 

TEAMS 
LINE ZOOM 

8. สรางวัฒนธรรม
องคกรแหง
คุณธรรม โปรงใส
มีธรรมาภิบาล 
สรางสรรค
บรรยากาศการ
ทํางานท่ีทําใหทุก
คนมีความสุข 
(Happy 
Workplace) 

1. อัตราการลาออก
ของผูท่ีมีผลการ
ประเมินในระดับดี
มาก 

ไมเกินรอยละ 2 
ตอป 

รองคณบดฝีายบริหาร  
(คุณกรรณิกา) 

P8 ความผูกพันของ
บุคลากร (Workforce 
Engagement) 

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 

 

2. มีหลักเกณฑการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยาง
เปนธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได 

ไมมีขอรองเรียนใน
ระบบการประเมิน 

รองคณบดฝีายบริหาร  
เลขานุการคณะ 
หนวยบริหารงาน
บุคคล 

ระบบจัดการขอรองเรยีน ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 

 

3. ผลประเมิน
ความสุขของ
บุคลากรในองคกร 

มากกวารอยละ 
70  (รอยละ 70, 
75, 80, 85) จาก

รองคณบดฝีายบริหาร  
เลขานุการคณะ 

การสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรเก่ียวกับ

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 
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แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม วันเวลาท่ีจัด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
การสํารวจของ
มหาวิทยาลยั 
มากกวารอยละ 
70  จากการ
สํารวจของคณะ 

หนวยบริหารงาน
บุคคล 

ความสุขของบุคลากรใน
องคกร 

4. ผลประเมินดาน
คุณธรรม จรยิธรรม 

รอยละ 100 จาก
บุคลากรท้ังหมด
ของคณะ 
(ประเมินจาก
คะแนนตามความ
คาดหวังของ
สมรรถนะดานการ
ยึดมั่นในความ
ถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม) 

รองคณบดฝีายบริหาร  
เลขานุการคณะ 
หนวยบริหารงาน
บุคคล 

การสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและบุคลากร
เก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ปงบประมาณ 
2565 

ไมใช
งบประมาณ 
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