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กลยุทธ์ แผนงาน และตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2562) 

 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
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ค าน า 

 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ผนวกแผนการบริหารงานหลัก 4 ปี           

(พ.ศ.2558-2564) เข้ากับยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ดา้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ ซึ่งมี

การถ่ายทอด และเผยแพร่ตอ่บุคลากรทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยก าหนดให้

ทุกคณะจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น คณะจึงมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ 

แผนงาน และตัวชี้วัดใหส้อดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน และน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารคณะมนุษยศาสตรอ์ย่างมปีระสิทธิภาพ ต่อไป 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา  สุขเกษม 

       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

             1 พฤษภาคม 2562 
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วสิัยทัศน์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยช้ันน า รับผดิชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศที่ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

 1.ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

 2.ท าการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม 

 3.บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 4.ท านุบ ารุงและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

วิสัยทัศนค์ณะมนษุยศาสตร์ 

 

“ สถาบันชั้นน าด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ระดับสากล ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ” 
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พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงในระดับสากล มุ่งเน้นคุณธรรมและความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และการ

ท่องเที่ยว  

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ และน าไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคม

โลกโดยมุ่งเน้นการท าวิจัยทั้งแบบสายตรง และแบบบูรณาการ 

3. บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตามความต้องการของสังคม 

4. ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างดี และอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมภิาคอาเซียน 

6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนา (Lanna Innovation) 

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชงิบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  (Environment and Energy Innovation) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นผู้น าในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ และแบ่งปันด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. คณะให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.  Carbon footprint ลดลง 10% เทียบกับปี 59 

 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. สร้างวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะ ด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้แก่

สังคมภายใน (นักศึกษา บุคลากร) และสังคม

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

มีกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ในด้านการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตแิก่คณะ และชุมชน 

สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.การจัดกิจกรรมเพื่อลดร่องรอยคารบ์อน 

และการลดการใชโ้ฟม ภายในคณะฯ 

2. ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

การช ารุดของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

3. รณรงคใ์หน้ักศึกษา คณาจารย์และ

บุคลากรสายปฏิบัติการรู้รักษาสิ่งแวดล้อม 

การใชน้้ า ไฟฟ้า และกระดาษอย่างประหยัด 

ผา่น Poster ,Web site ของคณะ และผา่นการ

เรียนการสอนในห้องเรียน 

4.  จัดกิจกรรมให้นักศกึษา และบุคลากร

ภายในคณะ ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณ

โดยรอบคณะ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน

ก ารอนุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู แล ะพั ฒ น า

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.  ความพึงพอใจของบุคลากร 

ต่อการจัดกิจกรรม 

3. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าที่เป็นที่ยอมรับด้านอาหาร สุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผูสู้งอายุเพื่อชีวติที่ดีขึน้ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. เป็นผู้น าด้านอาหาร สุขภาพ ระบบการจัดการ และการดูแลสังคมผูสู้งอายุ ในระดับประเทศ 

2. ร้อยละของผลงานวิชาการด้านอาหารและสุขภาพ มกีารน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์จริง 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. สร้างนวัตกรรม ทั้ งด้ านผลิตภัณฑ์  และ

บริการ ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ ที่สร้าง

รายได้หรือมีผลกระทบต่อสังคม 

1. มีหลักสูตรด้านอาหาร สุขภาพ

และผู้สูงอายุที่ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีการบริการแก่ชุมชนด้าน

อาหาร สุขภาพและผูสู้งอายุ 

3. มีผลงานวิชาการในด้านอาหาร 

สุขภาพและผู้สูงอายุ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนวิชาใน

หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร สุขภาพ และ

ผูสู้งอายุใหเ้หมาะสม และทันสมัย 

2. อาจารย์ในภาควิชาที่เกี่ยวข้องผลติและ

เผยแพรผ่ลงานวิชาการ และงานวิจัย ด้าน

อาหาร สุขภาพ และผูสู้งอายุ  

3. อาจารย์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ด้านอาหาร สุขภาพ และผูสู้งอายุ 

4. จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่มี

เนือ้หาด้านอาหาร สุขภาพและ

ผูสู้งอายุ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

การบริการวิชาการด้านอาหาร 

สุขภาพและผูสู้งอายุ 

3. จ านวนผลงานวิชาการ 

งานวิจัยด้านอาหาร สุขภาพและ

ผูสู้งอายุ 

2. เป็นผู้น าในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย 

(Clusters) และภาคสังคม ในการน านวัตกรรมไป

ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภาพและ

ผูสู้งอายุ 

มีเครอืข่าย และความรว่มมือด้าน

อาหาร สุขภาพและผูสู้งอายุ ที่บูรณา

การกับการเรียนการสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการกับหนว่ยงานภาครัฐ 

และเอกชน 

 

1. สร้างเครือข่ายการวิจัย การบริการ

วิชาการด้านอาหาร สุขภาพ และผูสู้งอายุกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม 

2. มกีระบวนวิชาสหกิจศกึษาที่เกี่ยวข้อง

ด้านอาหาร สุขภาพ และผูสู้งอายุ 

1. จ านวนเงินสนับสนุ น จาก

แหลง่ทุนภายนอก 

2. จ านวนวิชาสหกิจศึกษาที่

เกี่ยวข้องดา้นอาหาร สุขภาพและ

ผูสู้งอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมล้านนา (Lanna Innovation) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรูล้้านนา และการสร้างนวัตกรรม เพื่อสรา้งจิตวิญญาณประจ าถิ่น 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ความเป็นผู้น าด้านองค์ความรูแ้ละการสร้างนวัตกรรมล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

2. ผลงานวิชาการด้านล้านนาสร้างสรรค์มกีารน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์จริง 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่

ข้อมูลลา้นนาด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรม 

1. น าผลจากการด าเนินกิจกรรม

ด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา กลุ่ม

ชาติพั นธุ์  สู่บท เรียน และกิจกรรม

นักศึกษา 

2. มีหลักสูตรและผลงานวิชาการ 

งานวิจัยด้านล้านนา 

1.จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริม

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีและบัณฑติศกึษา 

ด้านล้านนา และประวัติศาสตรใ์ห้มี

ประสิทธิภาพ 

 2. สง่เสริมการตพีิมพ์ เผยแพร่ผลงาน

วิชาการด้านล้านนา 

3. จัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

เสริมหลักสูตรด้านล้านนาศึกษา 

2. จ านวนผลงานวิจัยด้าน

ล้านนาที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมใน

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและ

ท้องถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง

ภายใน/ภายนอกคณะฯ 

2 .น าค วามรู้ ด้ านล้ านน าม าต่ อยอดสร้ า ง

นวัตกรรมเชงิสรา้งสรรค์ 

ให้บริการวิชาการด้านล้านนาแก่

นักศึกษาและผูท้ี่สนใจ 

1. จัดอบรม เสวนาด้านประวัติศาสตร์และ

วรรณกรรมล้านนาแก่นักศึกษา และผูส้นใจ 

2. สร้างเครือข่ายความรว่มมือทาง

วิชาการล้านนากับสถาบัน วัด และองค์กร

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ด้านล้านนา 

2. จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

3. จ า น ว น เค รื อ ข่ า ย ค ว า ม

ร่วมมือทางวิชาการล้านนา 
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“8 ด้านล้านนา เลอค่าเชิงอัตลักษณ์ ” (ล้านนาคดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 

1.ภาษา วรรณกรรม และวรรณศลิป์ (คัมภรี์เอกสารโบราณ ฯลฯ ) 

2.โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ล้านนา 

3.ปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ (พิธีกรรม ฯลฯ) 

4.ศลิปกรรม หัตถกรรม ดนตร ีและนาฏยกรรม 

5.สถาปัตยกรรม 

6.การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งหม่ (เรือน การแต่งกาย อาหาร เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ฯลฯ) 

7.แพทย์ลา้นนา (ต ารายา สมุนไพร นวดบ าบัด ฯลฯ) 

8.มานุษยวิทยา (ชาติพันธุ์ ) 
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 ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑติมหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ี Global citizen skills 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ จิตอาสา ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบจากผู้ใชบ้ัณฑติอยู่ในระดับดีมาก 

2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต/รายได้ในระยะ 5 ปีหลังจากส าเร็จการศกึษา 

กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และ

เพิ่มประสบการณ์ในการท างานจริง 

(WIL/Entrepreneurship ) 

มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรละ 1 กระบวนวิชาเป็นอย่าง

น้อย 

1. การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ แบบ Problem Based Learning, Self-

Directed Learning, Life Long Learning และ ICT 

Integrated learning ฯลฯ 

2. สอดแทรกการสอนคุณธรรมจริยธรรมทุก

วิชา มีจรรยาบรรณในการท ารายงาน และ

วิทยานิพนธ์อย่างเคร่งครัด 

3.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

นักศึกษา เชน่ ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมในการ

ส ารวจข้อมูลและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  

1.หลักสูตรทีม่ีกระบวนวิชาที่จัดการ

เรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะ

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

2. จ านวนงานที่ถูกฟ้องร้องด้าน

จรรยาบรรณ 

3. จ านวนกิ จกรรมที่ นั ก ศึ กษ า

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. จ านวนกระบวนวิชาที่จัดการ

เรี ย น ก า ร ส อ น  โด ย ใ ช้ ร ะ บ บ          

e-Learning 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีุณภาพสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของประเทศ 

 

1. ทุกหลักสูตรด าเนนิการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ (TQF) และมาตรฐานของ

สมาคมวิชาชีพ 

1. ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ของทุกหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

1. จ านวนหลักสูตรที่มกีาร

ด าเนนิการครบตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

(TQF) 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

2. หลักสูตรมีคุณภาพระดับนานาชาติ

เพิ่มขึน้ 

บัณฑติศกึษาให้ทันสมัยและมีความเป็น

นานาชาติ 

3. เพิ่มจ านวนการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร 

4. สร้างหลักสูตรลักษณะแขนงดา้น

ภาษาต่างประเทศ และแขนงมนุษยศาสตร์ 

5. สรา้งหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาใน และ

นอกคณะฯ 

6. เพิ่มการสอนแบบ Online ในกระบวนวิชา

ภาษาต่างประเทศ 

7. เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรสีาขาวิชา

ภาษาเกาหลี 

2. จ านวนหลักสูตรที่มกีารท า

วิทยานิพนธ์ 

3. จ านวนหลักสูตรที่เป็นแขนงด้าน

ภาษาต่างประเทศ และแขนง

มนุษยศาสตร์ 

4. จ านวนกระบวนวิชาที่มกีารสอน 

Online 

 

3. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  

 

1. มีหลักสูตรนานาชาติ Double 

Degree Program / Joint Degree 

Program / Joint Program 

2. มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

บุคลากรกับสถาบันวิชาการ

ต่างประเทศ 

3. มีการประชุมวิชาการในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

4. มกีารใชภ้าษาอังกฤษ และ/หรือ

ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสารคู่

1. เปิดหลักสูตรแบบ Double Degree หรอื 

Joint Degree หลักสูตรจนี ญี่ปุ่น และ Joint 

Program หลักสูตรพม่า 

2. มีโครงการความรว่มมือด้านการจัด

การศกึษา การวิจัย และการสนับสนุนทุนกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

3. จัดเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ

นานาชาติ  

4. มีโครงการ/กิจกรรมด้านภาษาและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 

1. จ าน วนหลั ก สู ต รน านาชาติ 

Double Degree Program / Joint 

Degree Program / Joint Program 

2. จ านวนโครงการแลกเปลี่ ยน

อาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษา

นานาชาติ  

3. จ าน วนนั ก ศึ ก ษ าต่ างชาติ ที่

ลงทะเบียนเรียนในคณะ 

4. จ านวนการจัดประชุมวิชาการใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติ  
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

กับภาษาไทยในการจัดการเรียนการ

สอน กระบวนวิชาระดับ ป.ตรแีละ

บัณฑติศกึษา (Bilingual) และกิจกรรม

ต่างๆ ของนักศึกษา 

5. มีเว็บไซต์ของคณะฯเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

6. เป็นศูนย์กลางเรียนรูด้้านภาษา ด้าน

ภาษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการ

พัฒนาคุณภาพของมนุษย์ โดยมุ่งเน้น

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

7. มีเครือข่ายและความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันวิชาการตา่งประเทศ 

5. ปรับปรุงเว็บไซต์ของทุกภาควิชาให้เป็น

ภาษาอังกฤษ 

6. เพิ่มการสอนแบบ Bilingual ในกระบวนวิชา

ของนักศึกษาปี 3 และ 4 ทุกหลักสูตร รวมทั้ง

วิชาศกึษาทั่วไป 

 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน

ภาษาและวัฒนธรรม 

6. จ านวนกระบวนวิชาที่สอนแบบ 

Bilingual (2 ภาษา) 

7. จ านวนโครงการความร่วมมือ

หรือสร้างเครือข่ ายกั บสถาบั น

วิชาการตา่งประเทศ  

4. พัฒนาระบบการแนะแนวการศกึษา เพื่อจูงใจ

ให้นักเรียนที่มผีลการเรียนดี เลือกเรียนที่คณะฯ  

 

1. รับนักเรียนที่มคีุณภาพเข้ามาศกึษา

ในคณะฯ  

2. จ านวนรับนักศกึษาเป็นไปตาม

แผนการรับที่ก าหนด 

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2.แนะแนวการศกึษาตามสถานศกึษาต่างๆ 

 

 

1. ร้อยละของนักเรียนที่เลือกเข้า

ศกึษาในคณะฯ เป็นอันดับ 1  

2. ร้อยละของจ านวนรับนักศกึษา

ตามแผนฯ  

5. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ

เรียนการสอนและการเสริมสร้างสุขภาพที่ด ี

(Healthy University) 

 

1. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมด้าน

สุขภาพ  

2. อาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น มีการ

จัดแตง่สถานที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ

1.กิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนการสอนและ

การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของนักศึกษา โดย

ติดตัง้เครือ่งปรับอากาศ และเครื่องฟอก

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริม พัฒนาสุขภาพนักศึกษา  

2. ระดับความพึงพอใจของนกัศกึษา 

คณาจารย์ และบุคลากร ต่ออาคาร 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

มีความปลอดภัย 

3. สถานที่ทีอ่ านวยความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมส าหรับนักศกึษา 

4. มหีอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งปฏิบัติการ 

เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน

และ การวิจัย ทีม่ีมาตรฐาน 

อากาศป้องกันฝุน่ละอองในทุกห้องเรยีน  

2.บ ารุงรักษาพัฒนาหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ 

หอ้งสมุด สโมสรนักศึกษา สื่ออเิล็คทรอนิคส ์

และเครื่องมอื อุปกรณ์สนับสนุนการเรยีนการ

สอนให้ทันสมัย 

3.บ ารุงรักษาสถานที่และอาคารใหส้ะอาด  

ร่มรื่น 

4.จัดโต๊ะ เก้าอี ้เพิ่มเติมให้นักศึกษาใช้พักผอ่น

และท างานนอกห้องเรยีน 

บรรยากาศ โต๊ะ เก้าอี ้ที่จัดไว้นอก

หอ้งเรียน และการปอ้งกันมลพิษจาก

ฝุน่ละออง 

6. พัฒนาคุณภาพนักศกึษาให้สอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

และพัฒนานักศึกษาที่ดใีนสังคมและมีจิตอาสา 

ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบ 

 

พัฒนานักศกึษา ให้ครบ 5 ประการ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ (TQF) และสร้างบัณฑติที่มีจิต

อาสา ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

1.จัดกิจกรรมและความรูต้ามคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 

ด้าน ในทุกหลักสูตร 

2. จัดกิจกรรมตามคุณลักษณะของบัณฑติที่

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) เพิ่มเติมนอก

หอ้งเรียน โดยนักศกึษา ภาควิชา สาขาวิชา 

และคณะ 

3. เพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษพิเศษแก่นักศกึษาช้ันปี

ที่ 3 และ ปี 4 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

ด าเนนิการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

(TQF)  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

โครงการ/กิจกรรมตา่งๆ 

3. จ านวนโครงการที่นักศกึษา

แสดงจิตอาสา หรอืมีส่วนร่วมใน

การบริการแก่ชุมชน ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

4. นักศกึษาได้ใช้ Digital Technology ในกระบวน

วิชาต่าง  ๆ

5. ทุกกิจกรรมฝกึนักศกึษาใหเ้ป็นคนซื่อสัตย์ 

สุจริต รับผิดชอบและจิตอาสา 

7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

คณะได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานการศกึษาในระดับดีขึน้ไปทุก

ปี 

 

1. ผูบ้ริหาร อาจารย์และบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ รับการอบรมเรื่อง การประกัน

คุณภาพการศกึษาตามแนวทางเกณฑ์

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ที่จัดโดยคณะ 

มหาวิทยาลัย และองค์กรภายอก

มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา

ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

EdPEx สู่การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 

2. ผลการตรวจสอบและประเมิน

การประกันคุณภาพการศกึษาตาม

แนวทางของ สกอ. และ สมศ.  

8. ให้โอกาสแก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ที่มคีวามบกพร่อง

ทางรา่งกาย และผูท้ี่มคีวามสามารถพิเศษ และ

กลุ่มชาติพันธุ์ที่เรยีนดีแตข่าดทุนทรัพย์ 

 

ผูด้้อยโอกาส ผูท้ี่มคีวามบกพร่องทาง

ร่างกาย ผูท้ี่มคีวามสามารถพิเศษ และ

กลุ่มชาติพันธุ์ ได้รับสิทธิและโอกาส

ทางการศึกษาตามความสามารถ 

1.รับผูด้้อยโอกาส ผูท้ี่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

และผูท้ี่มคีวามสามารถพิเศษเข้าศกึษา 

2.จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม

เพื่อรองรับผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย ผูม้ี

ความสามารถพิเศษ 

3.ใหค้วามรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ

ผูด้้อยโอกาส ผูท้ี่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย และ

1.จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผูท้ี่มคีวาม

บกพร่องทางร่างกาย และผูม้ี

ความสามารถพิเศษที่ได้รับการศกึษาใน

คณะมนุษยศาสตร์  

2.จ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับทุนเรียน

ด ี

3. จ านวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้รับการ
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กลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

ผูท้ี่มคีวามสามารถพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการจัดการเรียนการสอน 

อบรมเกี่ยวกับการดูแลผูด้้อยโอกาส

ด้านการเรียนการสอน และด้านทั่วไป 

9. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครอืข่ายศิษย์

เก่า 

 

1. มีเครอืข่ายเพื่อความร่วมมอื และ

ความสัมพันธ์ที่ด ีระหว่างศษิย์เก่าและ

คณะฯ  

2. มีการมอบทุนการศกึษาจากศษิย์เก่า

ใหก้ับศษิย์ปัจจุบัน 

3. ศษิย์เก่าใหค้วามช่วยเหลือแก่คณะใน

ลักษณะอื่น  ๆ

1.ขอความรว่มมอืศษิย์เก่าบริจาค

ทุนการศึกษาและทรัพยากรอื่นให้นักศึกษา 

 2.ศษิย์เก่าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่เป็น

ประโยชน์ตอ่นักศกึษา และคณะ 

 3.การใหข้้อมูลข่าวสารแก่ศษิย์เก่า 

4. การจัดท าฐานข้อมูลศษิย์เก่า 

1.จ านวนทุนการศกึษาที่ได้รับจาก

ศษิย์เก่า  

2. จ านวนกิจกรรมทีศ่ษิย์เก่าร่วมกับ

คณะ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยที่เป็นเลิศ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ผลงานวิจัยที่เป็นเลิศและมีการน าไปใช้จริงในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 1. จ านวนผลงานวิจัยที่มกีารน าไปใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 2. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ World QS ranking by Subject 

กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการผลิตผลงาน

วิชาการทั้งที่ยกอันดับของมหาวิทยาลัย(World 

Ranking) หรือมีการน าไปใช้จริงและตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ 
 พัฒนาและส่งเสริมการวจิัยดา้น 

   -ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม 

   -มนุษยศาสตร์ (ประวัตศิาสตร์ ปรัชญาและ

ศาสนา จิตวทิยา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ บ้านและชุมชน) 

   -การท่องเท่ียว 

   -ล้านนา 

 กระตุน้และผลักดันกระบวนการและผลลัพธ์ของ

ระบบพี่ เลี้ยงงานวิจัยให้มีผลงานด้านการวิจัยอย่าง

ตอ่เนื่อง 

 กระตุ้นให้คณาจารย์ มีการตีพิมพ์ เผยแพร่

ผลงานวิจั ย  บทความ วิชาการในระดับชาติ และ

นานาชาต ิ

1. มี ง า น วิ จั ย ต า ม ทิ ศ ท า ง  แ ล ะ

ยุทธศาสตรข์องคณะ 

2. มีระบบการจัดการความรูด้้านการ

วิจัย และเผยแพรอ่งค์ความรู้ 

3. มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

4. คณาจารย์มกีารตพีิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย บทความวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

5. มีการประชาสัมพันธ์เวทีการน าเสนอ

ผลงานทั้งระดับชาติ นานาชาติ เช่น 

Web board, Group Mail 

6. ยกระดับวารสาร มนุษยศาสตร์สาร 

ให้อยู่ในฐานข้อมูลไม่ต่ ากว่า TCI กลุ่ม 1 

หรอื ASEAN Citation Index (ACI) 

1.จัดสรรงบประมาณวิจัยตามทิศทางและ

ยุทธศาสตรค์ณะ 

2. แสวงหาทุนจากภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย

และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3. วิจัยจากงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่

ชุมชน ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ 

4. คณะจัดสรรงบประมาณการเผยแพร่

ผลงานวิจัย บทความวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ 

5. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะนักวิจัย และ

การบริหารโครงการวิจัยและการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

6. มีระบบพี่เลี้ยงงานวิจัยแก่ผู้เริ่มตน้ท าวิจัย 

7. ผลักดันงานวิจัยอาจารย์ให้แล้วเสร็จใน

1. จ านวนงบประมาณส าหรับท า

วิจัยตามทิศทาง และยุทธศาสตร์

ของคณะ ต่อปี 

2. จ านวนวิจัยสายตรงกับสาขาวิชา

ที่สอน 

3. จ านวนวิจัยแบบบูรณาการ

ร่วมกับอาจารย์ / นักวิจัย ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

4. จ านวนงานวิจัยจากงานบริการ

วิชาการ / วิชาชีพแก่ชุมชน  

5. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 

หรอืงานสร้างสรรคท์ี่ตพีิมพ์ 

เผยแพรใ่นระดับชาติหรอืระดับ

นานาชาติ  

6. วารสาร มนุษยศาสตรสาร และ
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กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

ก าหนดเวลา 

8. ยกระดับวารสาร มนุษยศาสตรสาร และ

วารสารปณิธาน ในระดับสูงกว่า TCI 1  

9. จัดงบประมาณส าหรับแปลงานวิจัยเพื่อ

ตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ 

วารสารปณธิาน อยู่ในฐานข้อมูลของ 

TCI กลุ่มที่ 1 หรอืฐานอื่นที่สูงขึ้น 

7. จ านวนวารสารในคณะมนุษยศาสตร์

ที่อยู่ในระดับ TCI 1 ขึน้ไป 

8. จ านวนโครงการอบรมการท า

วิจัยที่อาจารย์เข้าร่วม ทั้งภายใน 

และภายนอกคณะ 

9. จ านวนงบประมาณที่คณะ

จัดสรรให้อาจารย์เผยแพร่ 

ผลงานวิจัยทั้งภายใน และ

ต่างประเทศ 

2. สร้างความร่วมมือในการบูรณาการการท า

วิ จั ย  นวัตก รรมร่ วมกั บหน่ วยงานภาครั ฐ 

ภาคเอกชนและภาคสังคม 

 

1. มีความรว่มมอืทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย

ร่วมกัน 

2. ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจาก

แหลง่ภายนอก 

1. ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่วน

ร า ช ก า ร  ภ า ค ป ร ะ ช า ช น  ภ า ค ธุ ร กิ จ 

สถาบันการศึกษาทั้ งในและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสถาบันที่มี  MOU กับคณะและ

มหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยรว่มกัน  

1. จ านวนโครงการวจิัยที่รว่มท ากับ

ภาคส่วน สถาบันในและ

ตา่งประเทศ  

2. จ านวนเงินทุนส าหรับท าวิจัย 

นวัตกรรม จากแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 1.ระดับความพึงพอใจผูร้ับบริการวิชาการ (90%) 

 2.ระดับผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจจากการบริการวิชาการ 

กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. ผลักดัน ให้มี การน าองค์ ความรู้ และ

นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ ผู้สูงอายุ 

การท่องเที่ยว และนวัตกรรมล้านนา ไปใช้

ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน และ

ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อแก้ปัญหา 

1 . มี ก าร ให้ บ ริ ก ารวิ ช าก ารที่ เกิ ด

ประโยชน์แก่สังคมในด้านสิ่งแวดล้อม 

อาหาร สุขภาพ ผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว

และนวัตกรรมล้านนา โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชวีิต เพื่อแก้ปัญหา 

2. ก ารบ ริก ารวิ ช าก ารแก่ สั งคมที่

สามารถบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

1. ส ารวจปัญหาความต้องการของชุมชน โดย

ร่วมมอืกับสถาบันการศกึษาและเครือข่ายประชา

สังคม 

2.ร่วมจัดกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาและภาค

ประชาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน 

3. จัดบริก ารวิชาการด้ านอาหาร สุ ขภาพ 

ผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและล้านนา

แก่ ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้ศักยภาพ ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะ 

4. ให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์มา

พัฒนา หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 

 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

คณาจารย์ในคณะท า  

2. จ านวนผูร้ับบริการวิชาการ 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

4.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่น าไป

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

5. จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนในการ

บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

2. เป็นศูนย์กลางทางดา้นการเรียนรูด้้าน

ล้านนา ภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

 

มศีูนย์ภาษา การท่องเที่ยว  และ

ศูนย์บริการวชิาการมนุษยศาสตร์ (HAS 

Center) พร้อมใหค้วามรู้ดา้นดังกล่าว 

เพื่อสนับสนุนการศกึษาและเตรียม

ความพรอ้มสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน 

1. อาจารย์จัดกิจกรรมผ่านศูนย์ภาษา จนี พม่า ญี่ปุ่น 

เกาหลี ล้านนา และการท่องเที่ยว และ HAS Center 

2.จัดหลักสูตรการอบรมด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา 

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผา่นศูนย์บริการ

วิชาการมนุษยศาสตร์ HAS Center 

3.เชิญชวนอาจารย์ เกษี ยณอายุ ราชการ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้และประสบการณ์

ภายนอก  ร่ วม ให้ การอบรมหลั กสู ตรด้ าน

มนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่

ให้บริการวิชาการผา่นศูนย์ต่างๆ  

2. จ านวนอาจารย์ที่โครงการบริการ

วิชาการด้านต่างๆ 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

ในโครงการต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่ารายได้รวม เมื่อเทียบกับรายได้ปี พ.ศ. 2559 (35%) 

กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. เพิ่มรายได้จากการวิจัย บริการวิชาการและ

การเรียนการสอน  

 

บริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็น

ระบบ และมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเอง

ได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง                               

1.แสวงหารายได้จากโครงการต่าง  ๆผ่าน

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ (HAS) 

2.แสวงหารายได้จากโครงการสอนภาษา และ

วัฒนธรรมไทยแก่นักศกึษาต่างชาติผา่นคณะฯ 

โดยตรง 

3.แสวงหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่นจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนในต่างประเทศ ที่สนับสนุนงานวิชาการ 

งานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะ 

4.แสวงหาแหล่งทุนและทรัพยากรจากศษิย์เก่า 

5.แสวงหารายได้จากการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรระยะสั้น 

6.บริหารการเงนิอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก

ขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

1. จ านวนเงินรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี 

2.จ านวนโครงการ และหลักสูตรที่

น าระบบคุ้มค่าคุ้มทุน (ABC) มาใช้

ก ากับ 

3.ความพึงพอใจจาก สตง. และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้าน

งบประมาณและการเงนิจาก

มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

2. แปลงสินทรัพย์ของคณะใหเ้ป็นรายได้ มีรายได้จากสินทรัพย์ของคณะ การจัดเก็บรายได้จากสินทรัพย์ของคณะ 

ได้แก่ 

- คา่เช่าห้องเรยีน/หอ้งปฏิบัติการ/หอ้ง

ประชุม ฯลฯ 

- ค่าเช่าพืน้ที่ท าร้านกาแฟ 

- ค่าเช่าพืน้ที่โรงอาหาร 

-จ าหน่ายสินทรัพย์ที่ช ารุด 

1. จ านวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก

การแปลงสินทรัพย์ 

 

3. เพิ่มรายได้จากรูปแบบการลงทุนและระดมทุน

ใหม่ 

1. มีเครอืข่ายเพือ่ความร่วมมอื และ

ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างศิษย์เก่าและ

คณะฯ  

2. มีการมอบทุนการศกึษาจากศิษย์เก่า

ให้กับศษิย์ปัจจุบัน 

3. ศิษย์เก่าให้ความช่วยเหลือแก่คณะ

ในลักษณะอื่นๆ 

1.ขอความรว่มมอืศษิย์เก่าบริจาค

ทุนการศึกษาและทรัพยากรอื่นให้นักศึกษา 

 

1. จ านวนทุนการศึกษาที่ได้รับจาก

ศษิย์เก่ารายปี 

2. จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานกับ

คณะตอ่ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 1.ร้อยละของการบรรลุผลส าเร็จของแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (90 %) 

กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. ปฏิรูปโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการและ

บทบาทหนา้ที่ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้

มีการบูรณาการรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกและ 

ตามพันธกิจ 

มีแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

และน าระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์

คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็น

เลิศ (EdPEx) แก่บุคลากรภายในคณะ 

2. ให้ทุกหนว่ยงานน าเกณฑค์ุณภาพการศกึษา

EdPEx ไปใช้ในการด าเนินงาน 

3.  คณะบริหารจัดการทุกระบบอย่างมธีรร

มาภบิาล โปร่งใส อธิบายได้ 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรม EdPEx ทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ 

2. จ านวนหลักสูตรที่ด าเนินการ

ตามเกณฑค์ุณภาพการศกึษา  

EdPEx 

2. ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา

บุคลากร (Human Capital)  

  

1. คณาจารย์สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

หรอืภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในระดับสากล 

2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) และสุข

ภาวะ (Happy Faculty ) 

3. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา

ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ ตาม

1. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ศกึษาต่อ

ปริญญาเอก 

2. จัดอบรม และแนะแนวใหอ้าจารย์ท าวิจัย

ตามทิศทาง นโยบายของคณะ 

3.สนับสนุนให้ภาควิชาจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ และ/หรอืภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ รวมทั้งกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (HUGE) 

4.อบรมทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษแก่

คณาจารย์ 

1.จ านวนกระบวนวิชาที่สอนเป็น

ภาษาอังกฤษเป็นบางสว่น 

2.จ านวนกระบวนวิชาที่สอนเป็น

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ

อื่นๆ 100% 

3.จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับการ

ฝกึอบรม พัฒนาทักษะด้าน การวิจัย 

4.จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม

การสอนวิชาสามัญเป็น
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กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

สายการปฏิบัติงานและท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพร่วมกัน 

4. อาจารย์พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งงาน

บริหารทุกระดับ  

5. อบรมบุคลากรสายปฏิบัติงาน ตามเกณฑ ์

HAPPY University 

6. พัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผล และทักษะการเรียนรูแ้บบ

ศตวรรษที่ 21 ที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

7. อบรมผูบ้ริหารทุกระดับในสายวิชาการ 

ด้านการบริหารบุคคล นโยบาย แผน 

งบประมาณ การเงนิ และ EdPEx ทีจ่ัดโดย

คณะและมหาวิทยาลัย 

8. อบรมอาจารย์ใหมทุ่ก 2 ปี ด้านคุณภาพ

และภาระหน้าที่หลัก 

9. อบรมการใช้ IT และ EdPEx แก่อาจารย์

และบุคลากรสายปฏิบัติการทีจ่ัดโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย 

10. อบรมบุคลากรสายปฏิบัติการทุกระดับ

ด้านการปฏิบัติงานทีจ่ัดโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย 

11. ให้บุคลากรสายปฏิบัติการทุกคนทุกระดับ

เขียนคู่มอืปฏิบัติงานของตนเอง เป็นการ

จัดการความรู ้ให้มีผู้มาปฏิบัติแทนได้ 

12. จัด Online Courses อบรมภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

5. ร้อยละของความสุขของบุคลากร

ตามเกณฑ์ Happy University 

6. ความพึงพอใจของบุคลากรสาย

วิชาการ 

7. ความพึงพอใจของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ 

8. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการพัฒนาต่อบุคลากรสาย

วิชาการทั้งหมด  

9. ร้อยละของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาต่อ

บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 

10. จ านวนคู่มอืปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
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กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ 

13. วิเคราะหแ์ละปรับแผนความเสี่ยง เพื่อ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็น

ประจ าทุกปี 

14. ประกาศกฎเกณฑร์าชการและกฎ 

ระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ทุกคนทราบโดย

ทั่วกันอย่างตอ่เนื่อง 

3. ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์ CMU Branding สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร Human 

Branding 

1. จัดท าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายส าหรับนักเรียน 

นักศคึกษาและบุคคลทั่วไป 

2. พัฒนาเครอืข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ทั้ง

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. การเสนอข่าวประจ าวันทางจอ 

LCD และ Website ของคณะ 

4. ปรับระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยกับ

บุคลากร และนักศึกษาผา่นระบบดิจทิัลและ

ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ  

มีระบบฐานขอ้มูลกลาง 1. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ของ

หนว่ยงาน โดยใช้ระบบ IT เพื่อใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลกลางของคณะ 

2. มีการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย การ

สื่อสารระหว่างบุคลากร นักศึกษา ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

1. มีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล

ในฐานข้อมูลกลางทุกระบบ ในการ

ด าเนนิงานของคณะ 

5. เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบนิ เวศ ของ

มหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

องค์กรมคีวามพร้อมในการให้บริการ 

ท างาน ห้องเรียน เครื่องอ านวยความ

สะดวก ทางการศกึษา และสิ่งแวดล้อม

1. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอ้ง

โสตทัศนูปกรณ์ ระบบสื่อสาร Electronic ครภุัณฑ์ 

หอ้งท างานส าหรับบุคลากรให้พอเพียง 

1. จ านวนโครงการที่คณะปรับปรุง

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ สื่อ

อิเล็กทรอนิคส ์เครื่องมือการเรียน
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กลยุทธ ์ เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด 

 ที่ดนี่าอยู่ 2. จัดระบบดูแลหอ้งน้ าใหส้ะอาดและพอเพียง

ส าหรับบุคลากรและนักศกึษา 

3. บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ที่ท างาน หอ้งสมุดโรง

อาหารใหส้ะอาด ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดี 

4. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอก

อากาศป้องกันฝุน่ละอองในทุกห้องส านักงาน 

5.ดูแลระบบไฟฟ้า น้ าประปา และ ลิฟตใ์ห้

ปลอดภัย 

6.พัฒนาระบบ IT ให้ทันสมัย 

การสอน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

คณาจารย์ และบุคลากร ต่ออาคาร 

บรรยากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ที่จัดไว้นอก

หอ้งเรียน 

6. Digital University 1. มีกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน

แบบ Digital 

 

1. จัดงบประมาณให้คณาจารย์จัดการเรยีน

การสอนแบบ Digital Learning ในรูป Online 

Courses 

2. จัดหาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระยะสั้น) 

แบบ Online ในลักษณะ Module ให้อาจารย์ 

และบุคลากรสายปฏิบัติการได้ศึกษาพัฒนา

ตนเอง 

1. จ านวนกระบวนวิชาในหลักสูตรที่

มีลักษณะ Digital Learning 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้

เรียนในกระบวนวิชา Online  

3. มี ก า รจั ด งบ ป ร ะม าณ  แล ะ

ด าเนนิการจริง 

 


