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1.บัณฑิตคุณภาพสูสังคม
SDG 4

2.การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

สรางสรรคสังคม

SDG 1,2,3,4,7,9,11,13,17

4.สรางสมรรถนะทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนขององคกร
SDG 17

ยุทธศาสตร
ตามพันธกิจ

สถาบันการศึกษาดานการสื่อสารชั้นนํา

5.การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ
SDG 17

แผนยุทธศาสตรคณะการสือ่สารมวลชน 2564-2567

ยุทธศาสตร
สนับสนุน

2

วิสัยทัศน

เปาหมาย

3. การบริการวิชาการเพ่ือสังคม

เปนสุข

SDG 1,11
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ประเมินแผนเชิงระบบโดยภาพรวม
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• ยุทธศาสตรที่ 1: บัณฑิตคุณภาพสูสังคม
• ยุทธศาสตรที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคม
• ยุทธศาสตรที่ 3: การบริการวิชาการเพ่ือสังคมเปนสุข
• ยุทธศาสตรที่ 4: สรางสมรรถนะทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนขององคกร
• ยุทธศาสตรที่ 5: การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรตามพนัธกิจและยุทธศาสตรสนับสนุน



ยุทธศาสตรที่ 1 บัณฑิต
คุณภาพสูสังคม 

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด จาก 12 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 41.66

5:12 41.66



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

สอดคลองกับความตองการของประเทศและ

สงเสริมใหมีประสบการณจริงในการทํางาน

หลักสูตรการสื่อสารแบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน

1. ระดับปริญญาตรี 

(การสื่อสรมวลชน) 

ภายใน ป 2564 (เริ่ม

ใชป 2565)

2. ระดับปริญญาตรี 

(ภาพยนตรดิจิทัล) 

ภายใน ป 2565 (เริ่ม

ใชป 2566)

1. ธันวาคม 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยปจจุบันไดมีคืบหนา

งานวิจัยมาเปนระยะ ๆ

2. มกราคม 2564 ไดนัดประชุม คณะกรรมการ

ปรับปรุงกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ในชวงปลายเดือน 

มกราคม 2564

รอยละ 0 (อยูระหวางปรับปรุงหลักสูตร)
2. สงเสริม/พัฒนาอาจารยใหมีความเปนเลิศ

ในการออกแบบการสอน เทคนิคการสอนและ

การประเมินผลใหสามารถตอบสนองทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการอบรมหรือ

พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21

รอยละ 100 จากจํานวน

อาจารยท้ังหมด

12 คน จากท้ังหมด 26 คน คิดเปนรอยละ 46.15

รอยละ 46.15

3. สนับสนุนใหอาจารยมีการจัดการเรียนการ

สอนรวมกับสถานประกอบการหรือองคกร

วิชาชีพสื่อเพ่ิมข้ึน

จํานวนความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือองคกรวิชาชีพสื่อ

จํานวนสถานประกอบการ

หรือองคกรวิชาชีพสื่อ ไม

นอยกวา 130 แหง

113 แหง คิดเปน รอยละ 86.92

(ขอมูลไมเปนปจจุบัน ขอใหรวบรวมรายนามองคกรท่ี

มีความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภท)

รอยละ 86.92

4. พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ (Talent Mobility) จํานวนอาจารยท่ีไดเขารับการพัฒนา

ทักษะเชิงวิชาชีพ (Talent Mobility)

จํานวนไมนอยกวา รอยละ 

10 (2.4 คน) ของอาจารย

ท้ังหมด (24 คน)

ตอป

1 คน

รอยละ 50

ยุทธศาสตรที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

5. สนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ี

เก่ียวของกับการเรียนการสอนเขาอบรม

ทักษะวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตสื่อ 

จํานวนโครงการอบรมทักษะวิชาชีพ

เก่ียวกับการผลิตสื่อของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการเรียนการ

สอน

จํานวน 2 โครงการ / ป 2 โครงการ

1. โครงการอบรมทักษะเก่ียวกับการการผลิตสื่อ

2. โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน

ประกอบการหรือองคกรวิชาชีพสื่อ
รอยละ 100

(เฉพาะป 2564)
6. สนับสนุนหองคอมพิวเตอรท่ีตอบสนอง

ตอการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21

มีหองคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟฟค 

ตัดตอวิดิทัศน ตัดตอเสียง และตกแตง

ภาพนิ่ง

จํานวนหองคอมพิวเตอร

สําหรับงานกราฟฟค ตัด

ตอวิดิทัศน ตัดตอเสียง 

และตกแตงภาพนิ่งจํานวน 

20 หอง (ป 2564 จํานวน 

5 หอง)

คณะกรรมการจัดสรรพ้ืนท่ี กําลังดําเนินการหาพ้ืนท่ี

สําหรับดําเนินการ

(ขอมูลไมเปนปจจุบัน ขอใหฝายวิชาการ (ทุกหลักสูตร) 

นํามติท่ีประชุมเรื่องความตองการหองคอมพิวเตอรมา

ประชุมรวมกับฝาย IT และคณะกรรมการจัดสรรพ้ืนท่ี) รอยละ 0

(อยูระหวางการหาขอสรุปการนับจํานวน)

7. เพ่ิมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับ

การเรียนการสอนและการฝกอบรม

มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวนไมนอยกวา 1 หอง

รองรับคอมพิวเตอรไดไม

นอยกวา 25 เครื่อง

คณะกรรมการ IT ครั้งท่ี 4/2563 มีมติวาขอใหคณะ

พิจารณาจัดสรรพ้ืนท่ีให โดยคณะกรรมการ IT เตรียม

กําหนดมาตรฐานคอมพิวเตอร สําหรับ 25 เครื่อง รอยละ 0

(อยูระหวางการหาขอสรุปการนับจํานวน)

8. สรางหองเรียน/หองปฏิบัติการใหเหมาะ

กับสภาพการเรียนรูหลักสูตรภาพยนตร

ดิจิทัล

มีการปรับปรุง/จัดสภาพ หองให

เหมาะสมกับการทํางาน/การจัดการ

เรียนการสอน 

จํานวนเพ่ิมข้ึน 3 หอง 

(รวม 4 หอง)

หลักสูตรภาพยนตร ดิจิทัล ไดใหขอมูลวา มีหอง 2408 

กับหองคอมพิวเตอร  2201/1 และ 2201/2 พรอมใช

งาน และจากมติท่ีประชุมการจัดการหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563 หอง 

1305 (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Macintosh) พรอม

ใชงาน รอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

9. จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (สื่อ 

หนังสือ วารสาร online ภาพยนตร ฯลฯ) ให

เพียงพอและทันสมัย

มีการปรับปรุง/จัดสภาพ พ้ืนท่ีหอง

คนควาใหรองรับหนังสืออางอิง และสื่อ

การเรียนการสอนแบบออนไลน พรอม

ใหบริการสื่อสนับสนุนการเรียนรู

จํานวน 1 หอง/พ้ืนท่ี 1. อยูในระหวางหารือรวมกับหนวยบริการ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามบันทึกขอความท่ี 

อว 8393(1)-1321/256 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

ซ่ึงจะนําเขาประชุมในวาระพิจารณาของกรรมการ

ฝายหองคนควา คราวประชุมท่ี 1/2564 ตอไป 

2.ระบบ Netflix for Education (อยูระหวางการ

ทดลองใชงาน) ตั้งแต 1 ธ.ค. 2563 เปนตนมา รอยละ 0
10. สงเสริมและผลักดันใหการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะท่ี

จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

นักศึกษาเขารวมในระดับชาติ 

จํานวน 40 กิจกรรม (10 โครงการ

ตอป)

13 โครงการ

รอยละ 130
11. สนับสนุนใหมีการพัฒนาสนับสนุนทักษะ

ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสนับสนุน

ทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา

จํานวน 1 โครงการ 1 โครงการ

รอยละ 100

12. สนับสนุนการทําความรวมมือทางวิชาการ

และวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ (สนับสนุน

การจัด visiting professor)

จํานวนหนวยงาน/สถานประกอบการท่ีมี

รวมมือทางวิชาการและวิชาชีพดานสหกิจ

ศึกษาท้ังในและตางประเทศ

จํานวนหนวยงาน/สถาน

ประกอบการท่ีคณะดําเนินการ

ติดตอเพ่ือขอความรวมมือ จํานวน 

10 แหง (ป 2564 จํานวน 3 แหง)

1 แหง

รอยละ 10

ยุทธศาสตรที่ 1 บัณฑิตคุณภาพสูสังคม



ยุทธศาสตรที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคสังคม

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 8 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 12.5

1:8 12.50



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. การตีพิมพวารสารวิชาการคณะการ

สื่อสารมวลชนอยางตอเนื่องและอยูใน

ฐานขอมูลระดับชาติ 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)

อยูระหวางดําเนินการตีพิมพวารสารการ

สื่อสารมวลชน ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 และ 2 อยาง

ตอเนื่อง รอยละ 50 (ตีพิมพแลว 1 เลม)
2. วารสารการสื่อสารมวลชนอยูในฐานขอมูล

ระดับชาติ

มีการประเมินวารสารการสื่อสารมวลชน เพ่ือ

ปรับฐานขอมูลจากกลุม2 เปนกลุม TCI 1 

(รอผลการประเมิน)

รอยละ 0 (อยูระหวางการพิจารณา)
2. การตีพิมพบทความวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือรายงานการประชุม

วิชาการ (Proceeding) ตองอยูใน

มาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

1. จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ 9 เรื่อง 

รอยละ 69.23

รอยละ 69.23
2. จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) ใน

ฐานขอมูล SCOPUS

0

3. การสนับสนุนทุนตีพิมพผลงาน

วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติตองอยูในมาตราฐาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

1. จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนทุนตีพิมพ

ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ

สนับสนุนงบประมาณตีพิมพผลงานวิชาการ 

จํานวน 22,387.78 บาท คิดเปนรอยละ 5.59

รอยละ 5.59
2. การตีพิมพบทความวิชาการในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือรายงานการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) ตองอยูใน

มาตรฐาน tier 1 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

1

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคม



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

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

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางสรรคสังคม



ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริการวิชาการเพื่อสังคมเปนสุข

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 25.00

1:4 25.00



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

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 8,490 Follower ของ 

FM100

รอยละ 67.92

รอยละ 67.92
2. การจัดเวทีสาธารณะตามประเด็นท่ีมี

ผลกระทบตอสังคม ชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม หรือภาคเหนือตอนบน

มีการจัดเวทีสาธารณะ จํานวน 2 ครั้ง ตอป เลื่อนไปเปนเดือน มี.ค. เนื่องจากผลกระทบจาก

โรค Covid-19

มีการนําเสนอประเด็นท่ีมีผลกระทบตอสังคม 

นําเสนอในชองทางออนไลน
รอยละ 0

3. การจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็นใน

ประเด็นท่ีมีผลกระทบตอสังคม ชุมชนใน

จังหวัดเชียงใหม หรือภาคเหนือตอนบน

จัดทําโพลสํารวจความคิดเห็น จํานวน 3 ครั้ง ตอป โพลครั้งท่ี 1 FM 100 POLL

"ชาวเชียงใหมกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและ

การทองเท่ียวของภาครัฐ" 

(ไมไดใชงบประมาณ) ดําเนินการวันท่ี 1

พฤศจกิายน 2563 รอยละ 33.33
4. จัดทําฐานขอมูลผูใชบริการ จํานวนผูใชบริการท่ีกลับมาใชบริการซํ้า ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป ผูสนับสนุนเดิมของป 63 ท้ังหมดจํานวน 14 ราย 

ผูสนับสนุนตอสัญญาในป 64 จํานวน 9 ราย คิด

เปนรอยละ 64.3

ผูสนับสนุนยกเลิก จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 

35.7

มีผูสนับสนุนใหม จํานวน 1 ราย รอยละ 64.3 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือสังคมเปนสุข



ยุทธศาสตรที่ 4 
สรางสมรรถนะทางการเงินเพื่อความ

ยั่งยืนขององคกร

บรรลุเปาหมาย 0 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด
**อยูระหวางการปรับตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับ PA**

คิดเปนรอยละ N/A

0:4 N/A



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

1. โครงการ/กิจกรรม การหา

รายไดเชิงรุกจากหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไมนอยกวา 7 โครงการตอป เปาหมายตามแผนกลยุทธ ป 2564

กําไรจํานวน 4,000,000 บาท

เปาหมายตามคํารับรอง (PA) ป 

2564

กําไรจํานวน 5,000,000 บาท

แบงเปน 
กําไรจาก CIC 3,000,000 บาท

กําไรจาก FM100 1,400,000 บาท

Non-degree 500,000 บาท

ฝายวิจัย 100,000 บาท

(ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหาร 7

ตุลาคม 63)

CIC จํานวน 7 โครงการ รายรับจํานวน 4,283,817.49 บาท คิดเปน

กําไร จํานวน 685,216.39 บาท รอยละ 23.18
**คณะจะดําเนินการปรับตัวชี้วัดและ

เปาหมายใหสอดคลองกับ PA โดยใช

ตัวชี้วัดเปนจํานวนเงินกําไรเทานั้น**

2. โครงการ/กิจกรรม การหา

รายไดเชิงรุกจากหนวยงาน

ภายนอก ท้ังภาครัฐ/เอกชน 

และองคกรระหวางประเทศ

ไมนอยกวา 3 โครงการตอป CIC จํานวน 2 โครงการ รายรับจํานวน 242,000 บาท คิดเปนกําไร 

จํานวน 242,000 บาท รอยละ 23.18

**คณะจะดําเนินการปรับตัวชี้วัดและ

เปาหมายใหสอดคลองกับ PA โดยใช

ตัวชี้วัดเปนจํานวนเงินกําไรเทานั้น**

3. การแสวงหาลูกคาใหม ไมนอยกวา 3 รายตอป 2 ราย ไดแก

1. ผลิตวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธโรงพยาบาลอมกอย กําไร 30,000

บาท

2. โครงการการสรางมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปร

รูปผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือลดการใชพลังงาน กําไร 5,782.49 บาท

4. สรางวิชาสําหรับ non-

degree

จํานวนวิชาไมนอยกวา 2

วิชาตอป

เปาหมายตามแผนกลยุทธ ป 2564

กําไรจํานวน 100,000 บาท

เปาหมายตามคํารับรอง (PA) ป 2564

กําไรจํานวน 500,000 บาท

(ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหาร 7

ตุลาคม 63)

สรางหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ชื่อหลักสูตร New Gen 

Influencer: ติดอาวุธ สรางกลยุทธ นักสื่อสารยุคใหม โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจในอาชีพการเปนอินฟลเูอนเซอรผานการ

เรียนรูภายใตหลักสูตร ฯ สรางอาชีพชวยภาคธุรกิจเชื่อมตอกับลูกคา

ผานการรีวิว/แนะนําสินคาและบริการ ชวยกระตุนยอดขายและการ

ทองเท่ียวหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**คณะจะดําเนินการปรับตัวชี้วัดและ

เปาหมายใหสอดคลองกับ PA โดยใช

ตัวชี้วัดเปนจํานวนเงินกําไรเทานั้น**

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสมรรถนะทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนขององคกร



ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการองคกรเพื่อความเปนเลิศ

บรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด จาก 15 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 46.66

7:15 46.66



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

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 มี ระบบปละอยาง

นอย 1 ระบบ

ระบบ e-Project

(เร่ิมใชงานระบบแลวแตอยูระหวางการพัฒนาให

สอดคลองกับการใชงานของ User)

**คณะจะดําเนินการปรับตัวชี้วัดใหม**
3. มีระบบ e-One Click Service ใน

การใหบริการคณาจารย บุคลากร 

(เชน ระบบการลา, การยืมคืน

อุปกรณโสตของนักศึกษา, การ

ใหบริการบุคลากรและนักศึกษา, 

ระบบใหบริการหองเรียน 

หองปฏิบัติการ)

มี 2 ระบบ ตอ 4 ป อยูระหวางพัฒนาระบบใหบริการหองเรียน 

หองปฏิบัติการ 

(e-Room), การยืมคืนอุปกรณโสตของนักศึกษา

(เร่ิมใชงานระบบแลวแตอยูระหวางการพัฒนาให

สอดคลองกับการใชงานของ User)

**คณะจะดําเนินการปรับตัวชี้วัดใหม**

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

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)

1. การประชุมคณาจารยและบุคลากรของ

คณะ (ปกติและ Zoom)

จํานวนการประชุม 8 ครั้ง จํานวน 1 ครั้ง 

(วันที่ 20 ต.ค.63) รอยละ 12.5
2. จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากรในคณะ (CCS -Communicate-

Create-Share)

มีการสัมมนาอยางนอย 4 ครั้ง

ตอป (การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

KM)

3 ครั้ง 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบ 

O365

2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูหนวย

บริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ฯ

3. การทําวาระการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการประจํา

คณะ รอยละ 75
3. มีพื้นที่สวนกลางเพื่อใหบุคลากรพบปะหรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จํานวนอยางนอย 1 พื้นที่ (ไม

นอยกวา 6 ตรม.) ตอจํานวน

บุคลากร 7 คน

1. โถงอาคารบริหาร

2. หองประชุมฝายตาง ๆ **คณะจะดําเนินการปรับตัวช้ีวัดใหม

ขอฝายอาคารรายงานผลดวย**

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

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

3 หนวย จาก 21 หนวย คิดเปน

รอยละ 14.28

รอยละ 14.28
5. มีการสนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาความรู

ความสามารถในสายงานที่เก่ียวของ

รอยละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด

(บุคลากร 74 คน รอยละ 80

= 60 คน)

25 คน (รอยละ 41.66 จากบุคลากร 

60 คน)

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

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ



ตารางสรุปการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

แผนดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ

ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

รอยละความสําเร็จตอเปาหมาย

4. สรางวัฒนธรรมองคกรแหง

คุณธรรม โปรงใสมีธรรมาภบิาล 

สรางสรรคบรรยากาศการทํางาน

ท่ีทําใหทุกคนมีความสุข (Happy 

Workplace)

1. อัตราการลาออกของผูท่ีมีผลการประเมินในระดับ

ดีมาก

ไมเกินรอยละ 2 ตอป 1 คน (รอยละ 1.35)

รอยละ 100
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

**HR กรุณาสํารวจโดยคณะหรือขอปรับ

ตัวชี้วัดดวย**
คาเฉลี่ยความสุขจากการสํารวจของ

มหาวิทยาลัย รอยละ 60.10
4. ผลประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม รอยละ 100 จากบุคลากรท้ังหมดของ

คณะ (ประเมินจากคะแนนตามความ

คาดหวังของสมรรถนะดานการยึดม่ันใน

ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม)

อยูระหวางการดําเนินการ

**HR กรุณาสํารวจโดยคณะหรือขอปรับ

ตัวชี้วัดดวย**

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรเพ่ือความเปนเลิศ
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บรรลุเปาหมาย
จํานวน 14 เปาหมาย

รอยละ 32.56

ยังไมบรรลุเปาหมาย
จํานวน 29 เปาหมาย

รอยละ 67.44

บรรลุเปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

รายงานผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 (ครึ่งปแรก)

ผลความสําเร็จตามเปาหมาย
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OUTPUT
การบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2564 (คร่ึงปแรก)
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5

บรรลุ 33.33 25.00 25.00 75.00 46.67

ไมบรรลุ 66.67 75.00 75.00 25.00 53.33
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โครงการท่ีดําเนินการแลว
จํานวน 46 โครงการ

รอยละ 29.87

โครงการยังไมไดดําเนินการ
จํานวน 45 โครงการ

รอยละ 48.70

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 33 โครงการ

รอยละ 21.42

รายงานผลการประเมินตามแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 (ครึ่งปแรก)

ผลความสําเร็จตามโครงการ



24

OUTPUT

การบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2564 (คร่ึงปแรก) 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5
จัดแลว 28.77 0.00 22.22 66.67 33.33

กําลังดําเนินการ 13.70 80.00 33.33 33.33 8.89

ยังไมไดจัด 57.53 20.00 44.44 0.00 57.78
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ระยะท่ี 13
จะดําเนินการทบทวนแผนของคณะตอไป

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 



โดยผลการดําเนินงานของแตละฝายงาน
แตละฝายงานจะเปนผูนําเสนอตอไป
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