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ประเมินแผนเชิงระบบโดยภาพรวม

4



5

• กลยุทธที่ 1: บัณฑิตคุณภาพสูสังคม
• กลยุทธที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคสังคม
• กลยุทธที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อสังคมเปนสุข
• กลยุทธที่ 4: สรางสมรรถนะทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององคกร
• กลยุทธที่ 5: การบริหารจัดการองคกรเพื่อความเปนเลิศ

แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 

(ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)



กลยุทธที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม 

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 12 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 41.66

5:12 41.66



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศและสงเสริมใหมี

ประสบการณจรงิในการทํางาน

หลักสูตรการสื่อสารแบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน

1. ระดับปริญญาตร ี(การ

สื่อสรมวลชน) ภายใน ป 

2564 (เริ่มใชป 2565)

2. ระดับปริญญาตร ี

(ภาพยนตรดิจิทัล) 

ภายใน ป 2565 (เริ่มใช

ป 2566)

1. ธันวาคม 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยปจจุบันไดมีผลการวิจัยเพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สื่อสารมวลชน

2. มกราคม 2564 ไดนัดประชุม คณะกรรมการปรบัปรุง

กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ในชวงปลายเดือน มกราคม 2564

รอยละ 0 (อยูระหวางปรับปรุงหลักสูตร)
2. สงเสริม/พัฒนาอาจารยใหมีความเปนเลิศในการ

ออกแบบการสอน เทคนิคการสอนและการ

ประเมินผลใหสามารถตอบสนองทักษะแหงศตวรรษ

ท่ี 21

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการอบรมหรอื

พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

รอยละ 100 จากจํานวน

อาจารยท้ังหมด

19 คน จากท้ังหมด 26 คน รอยละ 73.07

คิดเปนรอยละ 73.07

รอยละ 73.07

3. สนับสนุนใหอาจารยมีการจัดการเรยีนการสอน

รวมกับสถานประกอบการหรือองคกรวิชาชีพสื่อ

เพ่ิมข้ึน

จํานวนความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือองคกรวิชาชีพสื่อ

จํานวนสถานประกอบการหรือ

องคกรวิชาชีพสื่อ ไมนอยกวา 

130 แหง

143 แหง รอยละ 110

คิดเปน รอยละ 96.92

รอยละ 96.92

4. พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ (Talent Mobility) จํานวนอาจารยท่ีไดเขารับการพัฒนาทักษะ

เชิงวิชาชีพ (Talent Mobility)

จํานวนไมนอยกวา รอยละ 10 

(2.4 คน) ของอาจารยท้ังหมด 

(24 คน)

ตอป

ป 2564 จํานวน 0 คน

รอยละ 0

กลยุทธที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

5. สนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับการเรียนการสอนเขา

อบรมทักษะวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตสื่อ 

จํานวนโครงการอบรมทักษะ

วิชาชีพเก่ียวกับการผลิตสื่อของ

บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ

กับการเรียนการสอน

จํานวน 2 โครงการ / ป 2 โครงการ

1. โครงการอบรมทักษะเก่ียวกับการการผลิตสื่อ

2. โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ

หรือองคกรวิชาชีพสื่อ รอยละ 100
6. สนับสนุนหองคอมพิวเตอรท่ี

ตอบสนองตอการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21

มีหองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

กราฟฟค ตัดตอวิดิทัศน ตัดตอ

เสียง และตกแตงภาพนิ่ง

จํานวนหองคอมพิวเตอรสําหรับ

งานกราฟฟค ตัดตอวิดิทัศน ตัด

ตอเสียง และตกแตงภาพนิ่ง

จํานวน 20 หอง (ป 2564

จํานวน 5 หอง)

หอง Ez Studio 1, 2, และ 3

หองบันทึกเสียง 3 และ 4

รวมท้ังหมด 5 หอง 

คิดเปน รอยละ 25

รอยละ 25

กลยุทธที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

7. เพ่ิมหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรสําหรับการ

เรียนการสอนและการ

ฝกอบรม

มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวนไมนอยกวา 1 หอง

รองรับคอมพิวเตอรไดไมนอย

กวา 25 เครื่อง

ผลการดําเนินการ 

1. แจงเวียนคณะอนุกรรมการทุกกลุมวิชา เพ่ือขอขอสรุปภายในวันจันทรท่ี 12

กรกฎาคม 2564 โดยงานบริการการศึกษาจะนําขอมูลมารวบรวมและวิเคราะห

2. นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาการสื่อสารมวลชน ครั้งท่ี 11/2564 วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 และงาน

บริการการศึกษาจะดําเนินการแกไข/ปรับปรุง/หาขอมูลเพ่ิมเติม

3. นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาพยนตรดิจิทัล ครั้งท่ี 7/2564 วันพุธท่ี 21 กรกฏาคม 2564 และงานบริการ

การศึกษาจะดําเนินการแกไข/ปรับปรุง/หาขอมูลเพ่ิมเติม

4. นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน ครั้งท่ี 

6/2564 วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เพ่ือสรุปมติและสงตอใหกับคณะกรรมการ

จัดสรรพ้ืนท่ีตอไป

5. นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน ครั้งท่ี 

15/2564 วันท่ี 8 กันยายน 2564 เห็นชอบใหมีการจัดซ้ือครุภัณฑและปรับปรุงหอง

สําหรับสตูดิโอถายภาพนิ่ง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31 ท่ีนั่ง ระบบถายทําภาพและ

เสียงหองสตูดิโอเล็ก รอยละ 0

8. สรางหองเรียน/

หองปฏิบัติการใหเหมาะ

กับสภาพการเรียนรู

หลักสูตรภาพยนตรดิจิทัล

มีการปรับปรุง/จัดสภาพ 

หองใหเหมาะสมกับการ

ทํางาน/การจัดการเรียนการ

สอน 

จํานวนเพ่ิมข้ึน 3 หอง (รวม 

4 หอง)

หลักสูตรภาพยนตร ดิจิทัล ไดใหขอมูลวา มีหอง 2408 กับหองคอมพิวเตอร  2201/1 

และ 2201/2 พรอมใชงาน และจากมติท่ีประชุมการจัดการหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563 หอง 1305 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

Macintosh) พรอมใชงาน รอยละ 100

กลยุทธที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

9. จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

(สื่อ หนังสือ วารสาร online ภาพยนตร 

ฯลฯ) ใหเพียงพอและทันสมัย

มีการปรับปรุง/จัดสภาพ พ้ืนท่ีหองคนควา

ใหรองรับหนังสืออางอิง และสื่อการเรียน

การสอนแบบออนไลน พรอมใหบริการสื่อ

สนับสนุนการเรียนรู

จํานวน 1 หอง/พ้ืนท่ี อยูระหวางการหารือ ดังนี้

1. คณะกรรมการฝายหองคนควาหารือไปยังคณะ

มนุษยศาสตรเพ่ือยายหนังสือท้ังหมดไปยัง

สํานักหอสมุด เนื่องจากมีระบบการจัดการรองรับ 

รวมถึงการจัดซ้ือหนังสือจากเงินรายไดควรจัดซ้ือตาม

ระบบของสํานักหอสมุด

2. พิจารณาปรับรูปแบบการใหบริการเปนสื่อดิจิทัล 

อิเล็กทรอนิกส ออนไลนเพ่ือใหรองรับการจัดการเรียน

การสอนในปจจุบัน รอยละ 0
10. สงเสริมและผลักดันใหการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถ

ตอบสนองทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ประกอบอาชีพในอนาคตและสอดคลอง

กับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

นักศึกษาเขารวมในระดับชาติ 

จํานวน 40 กิจกรรม 

(10 โครงการตอป)

13 โครงการ

รอยละ 130
11. สนับสนุนใหมีการพัฒนาสนับสนุน

ทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสนับสนุน

ทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา

จํานวน 1 โครงการ 1 โครงการ

รอยละ 100
12. สนับสนุนการทําความรวมมือทาง

วิชาการและวิชาชีพท้ังในและ

ตางประเทศ (สนับสนุนการจัด visiting 

professor)

จํานวนหนวยงาน/สถานประกอบการท่ีมี

รวมมือทางวิชาการและวิชาชีพดานสหกิจ

ศึกษาท้ังในและตางประเทศ

จํานวนหนวยงาน/สถานประกอบการ

ท่ีคณะดําเนินการติดตอเพ่ือขอความ

รวมมือ จํานวน 10 แหง (ป 2564

จํานวน 3 แหง)

1 แหง

รอยละ 10

กลยุทธที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



กลยุทธที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคสังคม

บรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด จาก 8 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 25.00

2:8 25.00



แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. การตีพิมพวารสารวิชาการ

คณะการสื่อสารมวลชนอยาง

ตอเนื่องและอยูในฐานขอมูล

ระดับชาติ TCI

1. จัดพิมพวารสารการสื่อสาร มวลชน ปละ 

2 เลม

จํานวนผลงานวิชาการ 48

เรื่อง/4 ป

(อยางนอยไมต่ํากวา 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 

(TCI 1/SCOPUS 1)

จํานวน 2 ฉบับ

- ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

- ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

(อยูระหวางดําเนินการ เปดรับการตีพิมพวารสารการ

สื่อสารมวลชน ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 และ 2 อยางตอเนื่อง

และมีบทความท่ีสนใจตีพิมพจํานวนมาก) รอยละ 100
2. วารสารการสื่อสารมวลชนอยูใน

ฐานขอมูลระดับชาติ 

วารสารการสื่อสารมวลชนอยูในฐานขอมูลระดับชาติ 

(ปจจุบันอยูในกลุม TCI 2)
รอยละ 1002. การตีพิมพบทความวิชาการ

ในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือรายงานการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

ตองอยูในมาตรฐานตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด

1. จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพ
7 เรื่อง (จากเปาหมาย 13 เรื่อง)

รอยละ 53.84
2. จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) 

ในฐานขอมูล SCOPUS

0

3. การสนับสนุนทุนตีพิมพ

ผลงานวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติตองอยูในมาตราฐาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

1. จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนทุน

ตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ

สนับสนุนงบประมาณตีพิมพผลงานวิชาการ จํานวน 

31,887.78 บาท (รอยละ 7.97 จากเปา 400,000 บาท)

รอยละ 7.97 
2. การตีพิมพบทความวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

หรือรายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceeding) ตองอยูในมาตรฐาน Tier 1 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

จํานวน 6 เรื่อง (จากเปาหมาย 13 เรื่อง)

รอยละ 46.15

กลยุทธที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคม
ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงบูรณาการและ

นวัตกรรมการสื่อสารกับยุทธศาสตร 3

ดานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางสรรค

สังคม

จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช

ประโยชน

จํานวนผลงานวิจัยท่ี 12

เรื่อง/4 ป

1 เรื่อง

รอยละ 8.33
5. สนับสนุนใหคณาจารยไดรับทุน 

สนับสนนุงานวิจัยและนวตักรรมจาก

แหลงทุนภายนอกอยางตอเนื่อง

จํานวนงบประมาณทุนวิจัยท่ีสนับสนุนภายนอก

(PA 1,200,000 ตอป)

งานวิจัยและนวัตกรรมของ

คณาจารยถูกนําไปใช

ประโยชนในสังคมชุมชน

1 โครงการ 

500,000 บาท

รอยละ 41.60

กลยุทธที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคม



กลยุทธที่ 3 
การบริการวิชาการเพื่อสังคมเปนสุข

บรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 00.00

0:4 00.00



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. บูรณาการการดําเนินงานสํานักขาวอาง

แกวโดยรวมกันระหวางกลุมวิชาวารสาร

ศาสตรบูรณาการ สถานีวิทยุเสียง

สื่อสารมวลชน ศูนยนวัตกรรมการสื่อสาร

มีชองทางเผยแพรท่ีเปนทางการ 

(Official) ผานสื่อดิจิทัล

มีผูติดตาม จํานวน 50,000  

Follower ของ FM100

(4 ป) 

(ป 2564 จํานวน 12,500 คน)

มีผูติดตาม จํานวน 9,045 Follower

(คาความสําเร็จตอ 4 ป มีจํานวน 50,000  Follower คิด

เปนรอยละ 18.09) รอยละ 72.26 (เฉพาะป 2564)
2. การจัดเวทีสาธารณะตามประเด็นท่ีมี

ผลกระทบตอสังคม ชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม หรือภาคเหนือตอนบน

มีการจัดเวทีสาธารณะ จํานวน 2 ครั้ง ตอป จํานวน 1 ครั้ง

1. เวทีแสดงวิสัยทัศน ผูสมัครนายกเทศมนตรีนคร

เชียงใหม วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564 

รอยละ 50
3. การจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็นใน

ประเด็นท่ีมีผลกระทบตอสังคม ชุมชนใน

จังหวัดเชียงใหม หรือภาคเหนือตอนบน

จัดทําโพลสํารวจความคิดเห็น จํานวน 3 ครั้ง ตอป จํานวน 2 ครั้ง

โพลครั้งท่ี 1 FM 100 POLL "ชาวเชียงใหมกับมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของภาครัฐ"  (ไมไดใช

งบประมาณ) ดําเนินการวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2563

โพลครั้งท่ี 2 FM 100 POLL ""คนเชียงใหมอยากฉีดวัคซีน

โควิด-19 หรือไม""  (ไมไดใชงบประมาณ) ดําเนินการวันท่ี 

21 พฤษภาคม 2564 รอยละ 66.66
4. จัดทําฐานขอมูลผูใชบริการ จํานวนผูใชบริการท่ีกลับมาใช

บริการซํ้า

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป ผูสนับสนุนเดิมของป 63 ท้ังหมดจํานวน 14 ราย  

ผูสนับสนุนตอสัญญาในป 64 จํานวน 9 ราย คิดเปนรอย

ละ 64.3 ผูสนับสนุนยกเลิก จํานวน 5 ราย คิดเปนรอย

ละ 35.7 มีผูสนับสนุนใหม จํานวน 1 ราย รอยละ 64.30 

กลยุทธที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือสังคมเปนสุข



กลยุทธที่ 4 
สรางสมรรถนะทางการเงินเพื่อความ

ยั่งยืนขององคกร

บรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 50.00

2:4 50.00



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. การหารายไดเชิงรุกจาก

หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลกําไรท่ีไดรับจากการดําเนินการ

ของ CIC จากหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กําไรจํานวน 3 ลานบาท

(ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหาร 

7 ตุลาคม 2563)

รายได (Billing) จํานวน 8,467,769.98 บาทกําไร จํานวน 1,482,710.39

บาท คิดเปนรอยละความสําเร็จ 49.42

(จากเปา 3 ลานบาท คิดรวมความสําเร็จกับขอ 2)

รอยละ 59.67

2. การหารายไดเชิงรุกจาก

หนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ/

เอกชน และองคกรระหวาง

ประเทศ

ผลกําไรท่ีไดรับจากการดําเนินการ

ของ CIC จากหนวยงานภายนอก 

ท้ังภาครัฐ/เอกชน และองคกร

ระหวางประเทศ

รายได (Billing) จํานวน 540,800 บาท

กําไร จํานวน 307,342 บาท คิดเปนรอยละความสําเร็จ 10.24

(จากเปา 3 ลานบาท คิดรวมความสําเร็จกับขอ 1)

3. การแสวงหาลูกคาใหม จํานวนลูกคาใหม ไมนอยกวา 3 รายตอป จํานวน 19 ราย

รอยละ 633.33

4. สรางวิชาสําหรับ Non-degreeจํานวนวิชา Non-degree ไมนอยกวา 2 วิชาตอป จํานวน 3 วิชา

1.หลักสูตรสรางอินฟลูเอนเซอร (New Gen Influencer)

2.หลักสูตร Intro to Influencer: เสนทางสูการเปนอินฟลูเอน

เซอร

3.หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Crisis management for Higher 

Education: การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤติ (สําหรับ

ผูบริหารระดับสูง)

รอยละ 150

กลยุทธที่ 4 สรางสมรรถนะทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนขององคกร



กลยุทธที่ 5 
การบริหารจัดการองคกรเพื่อความเปนเลิศ

บรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด จาก 15 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 40.00

6:15 40.00



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. พัฒนาองคกรตามแนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

(CMU-EdPEx)

มีการดําเนินงานอยางเปนระบบครบ

ท้ัง 7 หมวด (ตามขอกําหนดของ 

CMU-EdPEx)

ผานเกณฑการประเมิน CMU-

EdPEx ระดับ 300

ไมผาน Screening EdPEx200 ประจําป 2563

จะสง Screening EdPEx200 ประจําป 2564

รอยละ 0
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

ทันสมัย ตอบสนองการบริหาร 

และการดําเนินงานของคณะ

อยางมีประสิทธิภาพ (Big 

Data)

1. ใชระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย รอยละ 100 รอยละ 100

2. มีระบบ e-Faculty (budget, 

project, HR, store, Building)

รอยละ 100

มีระบบปละอยางนอย 1 ระบบ

ระบบ e-Project

(เร่ิมใชงานระบบแลวแตอยูระหวางการพัฒนาให

สอดคลองกับการใชงานของ User)

รอยละ 100
3. มีระบบ e-One Click Service ใน

การใหบริการคณาจารย บุคลากร 

(เชน ระบบการลา, การยืมคืน

อุปกรณโสตของนักศึกษา, การ

ใหบริการบุคลากรและนักศึกษา, 

ระบบใหบริการหองเรียน 

หองปฏิบัติการ)

มี 2 ระบบ ตอ 4 ป 2 ระบบ (ระบบใหบริการหองเรียน 

หองปฏิบัติการ: e-Room, ระบบการยืมคืน

อุปกรณโสตของนักศึกษา: e-Borrow)

(เร่ิมใชงานระบบแลวแตอยูระหวางการพัฒนาให

สอดคลองกับการใชงานของ User)

รอยละ 100

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

3. สรางสภาพแวดลอมการ

ทํางานใหสงเสริมการ

ดําเนินงานแบบบูรณาการ โดย

มุงเนนการบริหารงานใน

แนวราบ เปนองคกรแหงการ

เรียนรูและมีความสุขภายใต

แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู

ภายใตแนวคิด “สื่อสาร 

สรางสรรค แบงปน” (We 

Communicate, We Create, 

We Share)

1. การประชุมคณาจารยและบุคลากร

ของคณะ (ปกติและ Zoom)

จํานวนการประชุม 8 ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง 

-ครั้งท่ี 1/2564 ประชุมออนไลน (23 เมษายน 64)

-ครั้งท่ี 2/2564 ประชุมออนไลน (14 พฤษภาคม 64)

-ครั้งท่ี 3/2564 ประชุมออนไลน (17 สิงหาคม 64)

ครั้งท่ี 4/2564 รอยละ 12.5
2. จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางบุคลากรในคณะ (CCS -

Communicate-Create-Share)

มีการสัมมนาอยางนอย 4 ครั้งตอป 

(การแลกเปลี่ยนเรียนรู KM)

3 ครั้ง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใน

ระบบ O365

2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูหนวยบริการการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีฯ

3. การทําวาระการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา

คณะ รอยละ 75.00
3. มีพ้ืนท่ีสวนกลางเพ่ือใหบุคลากรพบปะ

หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จํานวนอยางนอย 1 พ้ืนท่ี (ไมนอย

กวา 6 ตรม.) ตอจํานวนบุคลากร 7

คน

ชั้น 1 จํานวน 27.929 ตร.ม.

ชั้น 2 จํานวน 22.68 ตร.ม.

ชั้น 3 จํานวน 18.585 ตร.ม.

ชั้น 4 จํานวน 39.885 ตร.ม.

อาคารเรียน หองวิชาการ จํานวน 23.78 ตร.ม.

รวมจํานวน 10 พ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ีใชสอย 132.85 ตรม.

คิดเปนรอยละ 215.28 รอยละ 215.28

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

3. สรางสภาพแวดลอม

การทํางานใหสงเสริม

การดําเนินงานแบบ

บูรณาการ โดยมุงเนน

การบริหารงานใน

แนวราบ เปนองคกร

แหงการเรียนรูและมี

ความสุขภายใตแนวคิด

องคกรแหงการเรียนรู

ภายใตแนวคิด “สื่อสาร 

สรางสรรค แบงปน” 

(We Communicate, 

We Create, We 

Share)

4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให

บุคลากรแตละหนวยงานไดจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน 

แตละหนวยมีการขอใช

งบประมาณ ปละ 1 ครั้ง

2 หนวย จาก 21 หนวย 

รอยละ 9.52
5. มีการสนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาความรู

ความสามารถในสายงานที่เก่ียวของ

รอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด

(บุคลากร 74 คน รอยละ 80

= 60 คน)

4 คน

รอยละ 8.69
6. มีการศึกษาดูงาน และ/หรือประกอบ

กิจกรรมสรางสรรครวมกันทั้งคณะ

จํานวน 2 ปตอครั้ง (ป 2564 ป 

2566)

1 ครั้ง (โครงการสังสรรคปใหม)

รอยละ 50
7. มีชองทางในการใชสือ่สังคมออนไลนและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตอกับ

คณาจารย และบุคลากรทุกคนในคณะ 

มีผูใชงานไมนอยกวารอยละ 

100

รอยละ 100

รอยละ 100

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

4. สรางวัฒนธรรมองคกรแหง

คุณธรรม โปรงใสมีธรรมาภบิาล 

สรางสรรคบรรยากาศการทํางาน

ท่ีทําใหทุกคนมีความสุข (Happy 

Workplace)

1. อัตราการลาออกของผูท่ีมีผลการประเมินในระดับ

ดีมาก

ไมเกินรอยละ 2 ตอป คิดเปน รอยละ 2.77 คาความสําเร็จ คือ 

รอยละ 0 (อ.ดร.เมริสา และคุณจิตรา

พรรณ) รอยละ 0
2. มีหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได

ไมมีขอรองเรียนในระบบการประเมิน 0 ขอรองเรียน

รอยละ 100
3. ผลประเมินความสุขของบุคลากรในองคกร มากกวารอยละ 70 (รอยละ 70, 75, 

80, 85) จากการสํารวจของ

มหาวิทยาลัย มากกวารอยละ 70 จาก

การสํารวจของคณะ

ป 2564 คะแนนความสุขเฉลี่ยภาพรวม 

รอยละ 60.10

คาเฉลี่ยความสุขจากการสํารวจของ

มหาวิทยาลัย รอยละ 60.10
4. ผลประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ 100 จากบุคลากรท้ังหมดของ

คณะ (ประเมินจากคะแนนตามความ

คาดหวังของสมรรถนะดานการยึดม่ันใน

ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม)

ยังไมมีการดําเนินการ

กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ
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บรรลุเปาหมาย
จํานวน 17 เปาหมาย

รอยละ 39.53

ยังไมบรรลุเปาหมาย
จํานวน 26 เปาหมาย

รอยละ 60.46

บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลความสําเร็จตามเปาหมาย
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OUTPUT
การบรรลุเปาหมายแยกตามกลยุทธ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

กลยุทธท่ี 1 กลยุทธท่ี 2 กลยุทธท่ี 3 กลยุทธท่ี 4 กลยุทธท่ี 5

บรรลุ 41.67 25.00 0.00 50.00 40.00

ไมบรรลุ 58.33 75.00 100.00 50.00 60.00

คา
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โครงการท่ีดําเนินการแลวจํานวน 
58 โครงการ
รอยละ 63.04

โครงการยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 27 โครงการ

รอยละ 29.35

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน 
7 โครงการ
รอยละ 7.61

รายงานผลการประเมินตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2564

ผลความสําเร็จตามโครงการ
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OUTPUT

ผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3 กลยุทธที่ 4 กลยุทธที่ 5
จัดแลว 48.78 82.35 75.00 68.75 71.43

กําลังดําเนินการ 7.32 0.00 25.00 0.00 21.43

ยังไมไดจัด 43.90 17.65 0.00 31.25 7.14

48.78

82.35
75.00

68.75 71.43

7.32
0.00

25.00

0.00

21.43

43.90

17.65
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31.25

7.14คา
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ระยะท่ี 13
จะดําเนินการทบทวนแผนของคณะตอไป

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 



โดยผลการดําเนินงานของแตละฝายงาน
แตละฝายงานจะเปนผูนําเสนอตอไป
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