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สวนที่ 1  
โครงรางองคการคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
P.1 ลักษณะองคการ 

คณะมนุษยศาสตร เริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2507 โดยเปนหนึ่งในสามคณะท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนในระยะเริ่มแรก
ของการกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร ท้ังสามคณะนี้
ไดเปดสอนวิชาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 3 หมวด คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยปจจุบันคณะเปน
ศูนยกลางดานมนุษยศาสตร ภาษา และการทองเท่ียว สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรคณะ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม 
ก. สภาพแวดลอมขององคการ 
P1ก (1) หลักสูตรและบริการ 

ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรเปดสอนวิชาพ้ืนฐาน วิชาโท วิชาเลือกเสรี และกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกคณะ คิดเปนภาระงานประมาณ 1 ใน 5 ของท้ังมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2559 คณะเปด
การสอน 26 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางที่ P1-1ก(1) จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2559 

ภาควิชา 
หลักสูตรปริญญาตรี 

13 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท 

12 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาเอก 

1 หลักสูตร 
ภาควิชาการทองเที่ยว • ศศ.บ. (การทองเที่ยว) • ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว) 
 

ภาควิชาจติวิทยา • วท.บ. (จิตวิทยา) • วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
• วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ) 

 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร 

• ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) 
 

• ศศ.ม.( สารสนเทศศึกษา)     

ภาควิชาประวัติศาสตร • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) • ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) • ปร.ด. (ประวัติศาสตร) 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา • ศศ.บ. (ปรัชญา) • ศศ.ม. (ปรัชญา) 

• ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
 

ภาควิชาภาษาตะวนัตก • ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 
• ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) 

  

ภาควิชาภาษาตะวนัออก • ศศ.บ. (ภาษาญีปุ่น) 
• ศศ.บ. (ภาษาจนี) 

• ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)  

ภาควิชาภาษาไทย • ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
• ศศ.บ.(ภาษาไทยในฐานะ 
ภาษาตางประเทศ) : 
หลักสูตรนานาชาต ิ

• ศศ.ม. (ภาษาไทย ) 
• ศศ.ม. (ลานนาศึกษา) 

 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร) 

 

ภาควิชามนุษยสัมพันธ 
 กลุมวิชาศึกษาทั่วไป 

• ศศ.บ. (บานและชุมชน) • ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)  
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คณาจารยของคณะฯ มีความรูความสามารถทางวิชาการนับเปนขอไดเปรียบในดานการจัดการศึกษาท้ังในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีคณาจารยหลายไดรับการยกยองในระดับประเทศ และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน ไดรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณผู
อนุรักษมรดกไทยดีเดน ประจําป พ.ศ.2560 ไดรับโลเกียรติคุณวิธีปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษท่ี 21 
และไดรับโลรางวัลตนแบบการจัดการเรียนรูออนไลนแบบเปดในระบบมหาชน (MOOCS) ดานการวิจัยคณะมีวารสาร
มนุษยศาสตรสาร ท่ีไดรับการรับรองจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) 
ใหเลื่อนเปนวารสารกลุมท่ี 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ซ่ึงเปนชองทางสนับสนุนพันธกิจในดานการวิจัย 

คณะฯ มีศูนยบริการวิชาการ และศูนยความเปนเลิศดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม และการทองเท่ียว ตาม
พันธกิจท่ีใหบริการและสงเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดแก ศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร 
(Humanities Academic Service Center : HAS CENTER)  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Learning 
Center)  ศูนยศึกษาและบริการวิชาการดานการทองเท่ียว (Center for Tourism Studies and Academic Services)  ศูนยญี่ปุน
ศึกษา  ศูนยเกาหลี  ศูนยทักษะชีวิต บานหลังท่ีสอง  ศูนยลานนาศึกษา  ศูนยเมียนมาร และศูนยจีนศึกษา และคณะไดรับ
แตงตั้งใหเปนศูนยสอบ TOEFL ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ 
 

P1ก (2) วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
วิสัยทัศน 

สถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตร ภาษา และการทองเท่ียว ระดับสากล รวมรับผิดชอบตอสังคม 
0คานิยม 

คณะมนุษยศาสตร เปนองคการท่ีมีความเปนเอกภาพ มีคุณธรรม ยกยองและใหเกียรติกัน ดูแล รับผิดชอบ      
ตอสังคม ใชความสามารถ และนวัตกรรมอันหลากหลาย เพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล  

H – Happiness  ความสุข  
U – Unity  ความสามัคคี  
M- Morality  ความดี  
A – Academics ความเกง  
N- Network  การสานสัมพันธ 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงในระดับสากล มุงเนนคุณธรรมและความเปนเลิศดาน

มนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม และการทองเท่ียว  
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรู และนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ิมความเขมแข็ง

ใหแกทองถ่ิน ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยมุงเนนการทําวิจัยท้ังแบบสายตรง และแบบบูรณาการ 
3. บริการวิชาการดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม การทองเท่ียว ตามความตองการของสังคม 
4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา ทองถ่ินไทย กลุมชาติพันธุ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และความเขา

ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันไดอยางดี และอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม  
5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส และพ่ึงพาตนเองได 
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P1ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ปจจุบันคณะ มีบุคลากรท้ังสิ้น 412 คน ประกอบดวยสายวิชาการ 313 คน และสายสนับสนุน 99 คน ซ่ึงสามารถ

จําแนกไดดังตารางท่ี P1-2ก (3) โดยบุคลากรสายวิชาการมีขอกําหนดดานคุณวุฒิ/คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 
คือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิสายตรง หรือสายสัมพันธกับหลักสูตร ท่ีสอนตามกฎ ระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของคณะ แสดงในตารางท่ี P1-3ก (3) 
สวนสายสนับสนุนตองมีสมรรถนะเฉพาะตําแหนง รวมกับมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ คณะมีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ มีการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
และมีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานรวมกับการทํางานเปนทีม ตลอดจนจัดหาเครื่องมือจําเปนตอการปฏิบัติการ จึงชวยใหบุคลากร
สามารถยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร
นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน เงินกูยืมฉุกเฉิน การกูยืมเงินซ้ือคอมพิวเตอร มีเงินสงเคราะหเม่ือเสียชีวิตและ
ญาติสายตรงเสียชีวิต เปนตน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกลองวงจรปดโดยรอบบริเวณคณะ และวาจาง
บริษัทรักษาความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลอาคารสถานท่ีใหสะอาด การจัดโครงการเสริมสรางสุขภาพท่ีทําใหบุคลากร
ไดมีโอกาสไดพบปะ และทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

ประเภทบุคลากร 

สถานะการจาง 

รวม รอยละ 
ขาราชการ 

พนง.ประจํา 
(แผนดิน) 

พนง.สวนงาน 
(รายได) 

อาจารยผูมีความรู
ความสามารถ

พิเศษ 

อาจารย
ชั่วคราวชาว
ตางประเทศ 

อาจารย
พิเศษ 

ลูกจาง 
ประจํา 

สายวิชาการ 33 141 1 12 14 112 - 313 75.97% 
สายสนับสนนุ 6 41 44 - - - 8 99 24.03% 

รวม 39 182 45 12 14 112 8 412 100% 
รอยละ 9.47% 44.17% 10.92% 2.91% 3.40% 27.18% 1.94% 100%  

ตารางท่ี P1-2ก (3) จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร จําแนกตามสถานะการจาง 
 

ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ 

ลาศึกษา รวม 
เอก โท ตร ี ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 

สายวิชาการ 83 116 2 5 15 47 134 30 201 
รอยละ 41.29 57.71 1 2.49 7.46 23.38 66.67 14.93  

ตารางท่ี P1-3ก (3) จํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

P1 ก (4) สินทรัพย 
คณะมนุษยศาสตร มีอาคารสําหรับจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางวิชาการ รวม 11 อาคาร โดยเปน

อาคารท่ีต้ังของภาควิชา สาขาวิชา ศูนยตางๆ อาคารเรือนเดิม  อาคารโรงอาหารและกิจการนักศึกษา อาคารปฏิบัติการ
อาหาร และอาคารปฏิบัติการชาง เพ่ือสนับสนุนการศึกษา มีสัญญาณเครือขายไรสาย (Wireless Lan Technology) ท่ี
ครอบคลุมการใหบริการทุกอาคารของคณะ มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ท่ีใช
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนจํานวน 350 เครื่อง สําหรับหองเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอรทุกหอง บุคลากรของคณะ
ไดมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (e-Learning Innovation) เปนเทคโนโลยีทางดานระบบการจัดการสื่อการเรียนรู 
(LMS: Learning Management System) เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายในทุกระดับ ในดานความ
ปลอดภัยคณะมีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดท่ีมีโอกาสเสี่ยงโดยรอบบริเวณและจางบริษัทรักษาความปลอดภัย เพ่ือ
ปองกันภัยใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
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ดานการบริหารจัดการคณะมีระบบปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดภายในองคกร ซ่ึงนับเปนทรัพยสินทางปญญา 
ไดแก ระบบ e-Budget เพ่ือการบริหารจัดการดานงบประมาณ โดยไดรับการรับรองลิขสิทธิ์ และไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานภายในไดแกสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในการนําระบบไปใช 
มีระบบ e-Project เพ่ือการบริหารจัดการดานแผนปฏิบัติการประจําป ระบบ e-Investment เพ่ือการวางแผนงบลงทุน 
ปจจุบันคณะจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง e- Humanities โดยมีการดําเนินงานรวมกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดทําระบบ AIP เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง CMU-MIS กับ e- Humanities มุงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหารการตัดสินใจท่ีเก่ียวของตามพันธกิจของคณะ และสนองตอกลยุทธดาน BI ของมหาวิทยาลัย คาดวาจะเสร็จสมบูรณ
เร็วๆ นี้ 
 

P1ก (5) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนดและขอบังคับ 
ตารางท่ี P1-4ก(5) กฎระเบียบขอบังคับท่ีกํากับการดําเนินงาน 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูรักษาตาม

กฎหมาย 

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 
 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆเพื่อสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการดํา เนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  มีการกําหนด และจัดทํา
มาตรฐานที่ เปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองตอเจตนารมณแหง 
พ.ร.บ. นี้ 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
-สํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
-สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2548 

เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวชิาการและวิชาชพี 

เพื่อเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดาน

วิชาการดาํเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพื่อใหการ

บริหารงานดานวิชาการดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

- ใชสําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/
สาขาวชิา   
- เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ให
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการ
รับรองมาตรฐานคุณวฒุิในระดบัอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูรักษาตาม

กฎหมาย 

5. พรบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
2551 

เพื่อปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสงเสริมให
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่ ไม เปนสวนราชการแตอยู ในกํากับของรัฐ เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความ
คลองตัว โดยตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

6 . แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่  12 
(พ.ศ.2560-2564) 
 
 
 

มีการกําหนดกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เพื่อกํากับการ
ติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรนั้นๆ  มหาวิทยาลัยจึงหวังเปนอยางยิ่ง วาการ
ดําเนินงานในระยะเวลา 5 ป จะไดนําพามหาวิทยาลัย
ไปสู กา รพ ัฒนาที ่สมบ ูรณ  ไดตามยุทธศาสตรและ
เปาประสงค 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

กําหนดใหหนวยรับตรวจวางระบบการควบคุมภายใน โดย
ใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และรายงาน
ความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผู
กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับ
ตรวจ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

8. ขอบังคับ มช. วาดวยการบริหาร
การเงิน พ.ศ.2551และที่แกไขเพิ่มเติม 

กําหนดนโยบายการเงิน การงบประมาณ การจัดหา
ผลประโยชน การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9. ขอบังคับ มช. วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 

ขอบังคับเก่ียวกับพัสดุทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
ยกเวนพัสดุที่ ไดมาตามระเบียบ หรือขอตกลงอ่ืนที่มี
หลักเกณฑและวิธีการไดมาไวโดยเฉพาะ การบริหารพัสดุ
ของทุกส วนงานตองกอให เ กิดประโยชนสู งสุดแก
มหาวิทยาลัย มีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุทุกป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1 0 .  ข อ บั ง คั บ  ม ช .  ว า ด ว ย ก า ร
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ดานการบริหารงาน
บุคคลในเร่ืองของประเภทบุคลากร การบรรจุ แตงตั้ง 
ภาระงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง วินัย รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11.ขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ดานการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปดวย
ความเรียบรอยสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูรักษาตาม

กฎหมาย 

12.ขอบังคับ มช. วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

13.ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วา

ดวยวินัยและการดําเนนิการทางวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2553 

เพื่อใหบรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการสรางคนดี 
รักษาไวซึ่งชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย สงเสริมการ
สรางความมีวินัย ความรัก ความสามัคคี และการมีมารยาทอันดี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

14.ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วา

ดวยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 

เพื่อใหการจัดการสอบในทุกระดับการศึกษา และทุกประเภทของ
การสอบของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

15.พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.
2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 

ระเบียบเก่ียวกับการเขาและออกนอกราชอาณาจักรของ
คนตางดาว การปฏิบัติตนของคนตางดาว เมื่อพํานักอาศัย
ในราชอาณาจักร การเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
และบทกําหนดโทษของคนตางดาว 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

16.พระราชบัญญัติการทํางานคนตาง
ดาว พ.ศ.2551 

ระ เบี ยบ เ ก่ี ย ว กับก า รทํ า ง านของคนต า ง ด า ว ใน
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีประเภทการทํางาน การขอ
ใบอนุญาตทํางาน การจางคนตางดาวของนายจาง การตอ
อายุใบอนุญาตทํางาน บทกําหนดโทษของคนตางดาวที่
ทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาต 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
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ข ความสัมพันธระดับองคการ 
P1ข (1) โครงสรางองคการ 
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P1ข (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตาราง P1-5ข(2) ความตองการและความคาดหวังของกลุมลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ 

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวัง 
ลูกคา 
C1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี • มีความรู/ทักษะดานวิชาการ 

• สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
• โอกาสการไดงานทําสูง 
• ไดรับทุนการศึกษา 

C2 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

• การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
• สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
• ทุนสนับสนุนเพ่ือการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

C3 นักศึกษาตางชาติ  • ขอมูลดานการศึกษาภายในประเทศ 
• การบริการท่ีเอ้ือตอการใชชีวิตในประเทศ 
• การเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทย 

C4 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย • ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนได 
• งานวิจัยสําเร็จตามโครงการและกรอบระยะเวลา 

C5 ผูรับบริการวิชาการ • มีความรู และทักษะเพ่ิมข้ึน 
• บริการท่ีมีมาตรฐานดานวิชาการ 

รูปภาพ OP-2 โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร 
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ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวัง 
ลูกคา 

• บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  
• คาบริการท่ีเหมาะสม  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
S1 ผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ • บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

• บัณฑิตมีความพรอมในการเรียนรูงาน สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
และมีความสามารถในการสื่อสาร 

S2 ผูปกครอง • บุตรหลานไดความรู/ทักษะดานวิชาการ 
• บุตรหลานสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานทํา และมีรายไดตามคุณวุฒิ 
• บุตรหลานไดรับการบมเพาะวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

S3 ศิษยเกา • มีสวนรวมในกิจกรรมของคณะ อยางตอเนื่อง 
• ไดรับขอมูลขาวสารวิชาการ/การประชาสัมพันธขาวสารของคณะ 

 

P1ข (3) ผูสงมอบ และคูความรวมมือ  
ตาราง P1-6ข(3) ผูสงมอบ และคูความรวมมือ 

ผูสงมอบ คูคา  
คูความรวมมือ 

ตัวแทนจําหนาย 
ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ท่ีสงมอบใหกับ

องคการเรา 

กลไกในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

บทบาทในการชวยสรางนวัตกรรมรวม 
กับองคการเรา 

1.ผูปกครอง/
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 

• นักเรียนท่ีมี
คุณภาพ และมีผล
การเรียนดี 

• จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ 
• WWeebbss iittee 
••  Road Show  

• สงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมตอสังคม ชุมชน และประเทศ 
• สงเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสรางความรู ทักษะ 
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา 

2.มหาวิทยาลัยใน
และตางประเทศ 

• ความรวมมือทาง
วิชาการ 
• นักศึกษา และ 
บุคลากร 

• หนังสือราชการ 
• MOU 
• WWeebbss iittee 
• E-mail 
• โทรสาร 

• การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด  
การเรียนการสอน  
• สนับสนุน สงเสริมใหอาจารย บุคลากรทํา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค  

3.ชุมชนและองคการ
ภายนอก 

• การรองขอ ตาม
ความตองการของ
ชุมชน ทองถ่ิน และ
องคการภายนอก 
• ความรวมมือกับ
ชุมชน 
• ทุนสนับสนุนการ
วิจัย ฝกอบรม 
 

• หนังสือราชการ 
• WWeebbss iittee 
• โทรศัพท 
• การลงพ้ืนท่ีสํารวจ
ความตองการของ
ชุมชน 
• โทรสาร 

• การมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีทางสถานบันจัด 
• การสนองตอความตองการของชุมชน 
ทองถ่ิน และประเทศชาติ 
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ผูสงมอบ คูคา  
คูความรวมมือ 

ตัวแทนจําหนาย 
ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ท่ีสงมอบใหกับ

องคการเรา 

กลไกในการส่ือสาร
ระหวางกัน 

บทบาทในการชวยสรางนวัตกรรมรวม 
กับองคการเรา 

4. ตัวแทนจําหนาย
บริษัท/หางราน  

• วัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน 
• บริการหลังการ
ขาย 
• ผลงานท่ีดีและมี
คุณภาพตาม
ขอตกลง 

• หนังสือราชการ 
• โทรศัพทโทรศัพท 
• WWeebbss iittee 
• E-mail 
• โทรสาร 
 

• ระบบการประเมินคุณภาพของสินคา การ
บริการของผูสงมอบ  

 

P.2 สภาวการณขององคการ 
ก สภาพดานการแขงขัน 
P2ก (1) ลําดับในการแขงขันขององคการในตลาดและเม่ือเทียบกับคูแขง  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ การแขงขันในดานคุณภาพของ
หลักสูตรในกลุมสายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร จึงยังไมไดมีการจัดอันดับของคุณภาพหลักสูตร โดยคูเทียบของคณะ ไดแก 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและติดอันดับ 2 ของประเทศ โดยคณะไดนําขอมูล
จากรายงานประจําปของคูเทียบ มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และกําหนดเปนหัวขอการจัดการความรูท่ีนํามาถายทอดใน
องคกร โดยในการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก QS World University Rankings 2016-2017 พบวา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับท่ี 252 ของโลก ท่ี 45 ของเอเชียและท่ี 1 ของประเทศ สวนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยู
ในลําดับท่ี 551-600 ของโลก ท่ี 104 ของเอเชีย และท่ี 4 ของประเทศ  

นอกจากนี้ ในป 2560 คณะมนุษยศาสตรไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาชั้นนําของประเทศ (1) สาขาวิชา Modern 
Languages ไดรับการจัดอันดับ 201-250 ของโลกและอันดับ 2 ของประเทศ (2) สาขาวิชา History ไดรับการจัดอันดับ 3 
ของประเทศ และ (3) สาขาวิชา English Language & Literature ไดรับการจัดอันดับ 4 ของประเทศ  

 

P2ก (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
การท่ีประเทศไทยตองกาวสู Thailand 4.0 และประเทศกําลังเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ สถานศึกษาจึงเปน

ปจจัยสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบัณฑิต ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะท่ี 12 
พ.ศ.2560-2564 ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมุงสงเสริมนวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ซ่ึงคณะมี
โอกาสในการแขงขันเนื่องจากคณะมีภาควิชามนุษยสัมพันธ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาการ
ทองเท่ียว ท่ีสามารถสนับสนุนและสรางนวัตกรรมในเรื่องอาหาร สุขภาพจิตและดานอ่ืนๆ อันจะเปนประโยชนตอกลุมลูกคา
ท่ีรับบริการวิชาการ ในดานของนวัตกรรมลานนา คณะเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลานนาศึกษา 
และเพ่ือรองรับการท่ีประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน สรางความรวมมือระหวางประเทศ กับประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร คณะจึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพมา ในปการศึกษา 2560 เปนครั้ง
แรก โดยมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับมหาวิทยาลัยยางกุง ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร  

 

 
 

http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
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P2ก (3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน 
แหลงขอมูลเปรียบเทียบท่ีสําคัญ ไดแก ขอมูลจาก สกอ. (CHE QA) รายงานประเมินตนเอง เอกสารเผยแพรของ

มหาวิทยาลัย ขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ขอมูลจากหนวยทะเบียนและประเมินผล ขอมูลบางสวนจากรายงาน
ประจําปของจุฬาลงกรณ มหาวิยาลัย ปจจุบันยังมีขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูลเปรียบเทียบ เนื่องจากไมมีการเปดเผย
ขอมูลในรายละเอียด 
ข บริบทเชิงกลยุทธ 

ตาราง P2-1ข (3) ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ 

ส่ิงทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธ 
SC1 : การเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร Double Degree Program 
และ Joint Degree Program 

SC2 :การเพ่ิมหลักสูตรปริญญาเอก 

SA1 :หลักสูตรดานภาษาและวัฒนธรรม 
และหลักสูตรลานนาศึกษา 

SA2 :คณาจารยมีศักยภาพสูง  
SA3 :ความรวมมือกับสถาบันและ

องคการตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

SO1 :น โยบายของมหาวิ ทย าลั ย ท่ี
สนับสนุนและมุงเนนนวัตกรรม
ดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 
รวมถึงนวัตกรรมดานลานนา 

SO2 :นโยบาย Thailand 4.0 ของ 
SC3 :การแสวงหาเงินทุนวิจัย จาก

แหลงสนับสนุนภายนอก 
SC4 :งานวิจัยมีการตีพิมพเผยแพร

และการอางอิงผลงานวิจัย  

SA4 :มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน สรางองคความรูและเพ่ิมความ
เขมแข็งใหแกทองถ่ินและประเทศชาติ 

รั ฐ บ า ล ท่ี มุ ง เ น น ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษา 

SO3 :การเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ 
SO4 :การเขาสูประชาคมอาเซียน 

SC5 :สรางรายไดจากการนําองค
ความรู ท่ีเปนสมรรถนะหลักในการ
ใหบริการวิชาการ 

SC6 :ผลักดันศูนยตางๆ ใหมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

SA5 :มีแหลงความรู และศูนยบริการใน
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น วิ ช า ก า ร  ด า น
มนุษยศาสตร  ภาษา วัฒนธรรม การ
ทองเท่ียวท่ีเปนความตองการของสังคม 

 

SC7 :การบูรณาการองคความรู เขา
กับกระบวนการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา 

SC8 :การจัดทําฐานขอมูล และองค
ความรูดานลานนาศึกษา 

SA6 :คณาจารยท่ีมีองคความรูในดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลานนา 

 

 

 

ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
คณะ มีระบบปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใชหลักการวงจรคุณภาพ P-D-C-A การประเมินและจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะท่ีสอดคลองกับ
ระบบโดยรวมภายใตเกณฑ EdPEx การจัดการความรู (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ มีการประเมิน ติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตางๆ (Key Performance Indicators, KPI) ตามรอบเวลาท่ี
กําหนด และวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสม ซ่ึงหลัง
การปรับปรุงจะเปนการเริ่มวงจรข้ันตอนใหม เปนลักษณะวงจรเชนนี้เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบการ
ทํางานภายในหนวยงาน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในระดับคณะ โดยเฉพาะเม่ือมีปญหารายแรง คณบดีเปนผูนําใน
การประชุม และการดําเนินการตามวงจร PDCA พรอมรองคณบดีและผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ และหัวหนางานทุก
หนวยงาน 
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รูป 1.1-1 ระบบการนาํองคการ 

สวนที่ 2 
รายงานผลการดําเนินการของคณะมนุษยศาสตร 

 

หมวดที ่1 : การนําองคการ 
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง 

ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ 
1.1ก (1) วิสัยทัศน และคานิยม 

คณะมนุษยศาสตรกําหนดวิสัยทัศนวา “เปน
สถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตร ภาษาและการทองเท่ียว
ระดับสากลรวมรับใชสังคม” และมีคานิยม คือ คณะ
มนุษยศาสตรเปนองคการแหงคุณธรรมและการเรียนรูชั้น
นํา โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักของคณะฯ ความ
ตองการของสังคมประเทศชาติ และยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณบดีถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยม นโยบายและแผนของคณะมนุษยศาสตร ใน
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2558-2562) ตั้งแตเริ่มเขามาบริหาร
คณะ แกประชากรคณะฯ คณะกรรมการอํานวยการ
ประจําคณะฯ และสภามหาวิทยาลัย มีการถายทอดการ
ปรับแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร ระยะท่ี 11 
(2554-2559) และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยทําใน

ลักษณะท่ีใหทุกคนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ิม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ แผนงาน โครงการ มีการนําแผน
ดังกลาวผานคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ลงสูภาควิชา/สาขาวิชา และใหอาจารยมีสวนรวมทํางานดังกลาวแลวสง
มายังผูบริหารแกไขกอน จากนั้นผูบริหารนําขอวิพากษมาปรับปรุงแกไข สงผานคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ 
แลวจึงปรับปรุง ประกาศแผนใหประชากรของคณะไดรับทราบโดยท่ัวกัน  

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือสนองวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ คณะโดยงานนโยบายและแผนฯ 
แจงใหทุกภาควิชา สาขาวิชา ทําโครงการ/แผนประจําป โดยหัวหนาสวนงานใหมุงเนนดานการพัฒนาอาจารย การพัฒนา
นักศึกษา และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ขณะเดียวกันงานนโยบายและแผนฯ ไดแจงใหทุกหนวยงานของสาย
ปฏิบัติการเสนอแผนงาน/โครงการตลอดป จากนั้นภาควิชา สาขาวิชาและหนวยงานสงโครงการท้ังหมดกลับมายังงาน
นโยบายและแผนฯ ซ่ึงจัดโครงการเปนหมวดหมูแลวนําสง รองคณบดี ผูชวยคณบดี ตามสายงาน เพ่ือประชุมกับ
คณะกรรมการยอยของยุทธศาสตรหลัก เพ่ือปรับปรุงแกไข จากนั้นคณบดีจัดประชุมทุกกลุมยุทธศาสตร เพ่ือตรวจสอบ
โครงการใหอยูในกลุมท่ีถูกตอง พรอมปรับงบประมาณใหเหมาะสม และอนุมัติใหทุกภาควิชา สาขาวิชา หนวยงาน
ดําเนินการตอไป แผนปฏิบัติการประจําปจึงเปนงานท่ีทุกคนมีสวนรวม 

ผูบริหารไดแจงวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ของคณะแกผูปกครอง และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และผูแทนศิษยเกาคณะ 
ในการปฐมนิเทศทุกป คณะไดถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจผานการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ไปยังหลายโรงเรียนใน
ภาคเหนือ และแกคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ีมาศึกษาดูงานคณะทุกปตามตารางท่ี 1.1-1ก 
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คณบดี ไดขอใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหนาหนวยงานทุกคนทํา SWOT Analysis และ 
PDCA ในหนวยงานตนเอง เพ่ือนําผลมาศึกษาพิจารณารวมกัน เพ่ือแกไขปญหา และขับเคลื่อนคณะอยางเปนระบบ ให
กาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ คณบดีไดใหบุคลากรสายปฏิบัติงานทุกคน ระดับตั้งแตเลขานุการคณะเปนตนไป เขียนคูมือ
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ เพ่ือเปนการใหความรูแกผูท่ีมาทํางานแทนในยามจําเปน การดําเนินการบริหารปรากฏ
ในรายงาน EdPEx ของคณะประจําป ในสวนของหลักสูตรและสวนบริหารกลางของคณะ 

ในการสงเสริมและผลักดันคานิยมขององคกร เพ่ือใชชี้นําและสรางแนวปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยผูนําระดับสูงได
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางผานการกําหนดนโยบายและรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงม่ันตอคานิยม “คณะมนุษยศาสตร เปน
องคการท่ีมีความเปนเอกภาพ มีคุณธรรม ยกยองและใหเกียรติกัน ดูแล รับผิดชอบตอสังคม ใชความสามารถ และ
นวัตกรรมอันหลากหลาย เพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล :HUMAN (H-Happiness ความสุข, U–Unity 
ความสามัคคี, M-Morality ความดี ,A–Academics ความเกง, N-Network การสานสัมพันธ)”  

 

ตารางท่ี 1.1-1ก การถายทอดวิสัยทัศนสูกลุมเปาหมายตางๆ 
กลุมเปาหมาย วิธีการถายทอด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

ก ร ร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร 
กรรมการบริหารประจําคณะ 

• ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 
• ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

3-4 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/เดือน 

คณบดี 

บุคลากร • ผูบริหารพบบุคลากร 
• การสัมมนาบุคลากรประจําป 
• เว็บไซต 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
ตอเน่ือง 

คณบดี / ร องคณบดี /
ผูชวยคณบดี 

ลูกคา 
C1 : นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
C2 : นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
C3 : นักศึกษาตางชาต ิ
C4 : แหลงทุนวิจัย 
C5 : ผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
S1 : ผูใชบัณฑติ 
S2 : ผูปกครอง 
S3 : ศิษยเกา 

• ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
• ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม 
• เว็บไซต 
• เอกสารแนะแนะ/แนะนําคณะ 
• รายงานประจําป 
• กิจกรรม Open House 
• การประชุมสมาคมศิษยเกา 
• ประชุมกับหนวยงานใหทุนวิจัย 
• การลงพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
ตอเน่ือง 
ตอเน่ือง 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

1-2 ครั้ง/ป 
ตอเน่ือง 
ตอเน่ือง 

คณบดี / ร องคณบดี /
ผูชวยคณบดี 

1.1ก (2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
ผูบริหาร/คณบดี แจงใหทุกท่ีประชุมท้ังการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ การประชุมบุคลากรท้ัง

สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ การประชุมทีมบริหาร และการอบรมอาจารยใหมในเวลา 5 ป เรื่องภาระงานและหนาท่ี
ของอาจารย ฯลฯ ย้ําเตือนใหทุกคนปฏิบัติหนาท่ีภายใตกฎ ระเบียบราชการและกฎมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด การ
บริหารงานทุกระดับตองมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส อธิบายได มีคุณธรรม จริยธรรม 

คณบดีไดจัดการอบรมเรื่องการเงินแกทีมผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา เลขานุการคณะ หัวหนา
งาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ โดยเชิญหัวหนางานจากกองคลัง และเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มา
อบรมใหความรูความเขาใจ เรื่องการรายงานการเงิน การใชใบเสร็จรับเงิน การสงเงิน ฯลฯ แกทุกคนใหนําไปปฏิบัติทันที 

ผูบริหารมีระบบในการทํางานท่ีชัดเจน โดยการทํางานทุกดานตองผานคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนมา โดยใหทุก
คณะกรรมการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ อยางเครงครัด เม่ือมีปญหา มีคํารองเก่ียวกับเรื่องท่ีไม
ถูกตอง ผูบริหารจะแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบขอเท็จจริง มีการตักเตือน และมีบทลงโทษสําหรับผูทําผิด
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จรรยาบรรณ ผิดกฎราชการ ท้ังอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ท้ังนี้เพ่ือรักษาความถูกตอง และความยุติธรรมแกทุกฝาย 
สวนผูท่ีกระทําดี ก็ไดรับการยกยอง สนับสนุนใหไดรับรางวัล 

ผูบริหารรับฟงคํารองทุกขจากบุคลากรท้ังโดยวาจาและเอกสารรองเรียน และยินดีใหผูรองทุกขเขาพบได
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผูบริหารไดสงบุคลากรเขารับการอบรมเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรม การอุทธรณรองทุกข การไกล
เกลี่ยท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 

1.1ก (3) การสรางสถาบันท่ีประสบความสําเร็จ 
เพ่ือใหคณะบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความสําเร็จท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ผูบริหารไดดําเนินการ

ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
1. มีการศึกษาจํานวนรับเขานักศึกษา จํานวนนักศึกษาลาออกหรือยายคณะ จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ีถูกรีไทร จํานวนบัณฑิตมีงานทํา ศึกษาขอวิพากษ ขอคิดเห็นจากผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาใน
คณะทํางาน ในสหกิจศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือจะไดพิจารณาดูจุดแข็ง จุดออน ของการบริหารการศึกษาของคณะ และเตรียมการ
แกไขปญหาท้ังระยะสั้น และระยะยาว โดยการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระท่ีสอนตามเวลาท่ีกําหนด และชวยฝก
นักศึกษาใหมีความสมบูรณตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดาน และความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของประเทศ 

ผูบริหารสนับสนุนใหอาจารยวุฒิปริญญาโทศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิชาการ 
เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนโดยเร็ว เพ่ือสรางองคความรูใหมในวงวิชาการ ปจจุบันคณะกําลังทําประกาศสนับสนุน
ทุนการศึกษาตอปริญญาเอกของคณาจารยจากเงินรายไดของคณะไมเกินครึ่งหนึ่งของทุนท่ีมหาวิทยาลัยใหแกผูท่ีไดรับทุน 

ผูบริหารพิจารณาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณเปนคูเทียบในการพัฒนาคณะ ใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนดานการศึกษา 

นอกจากนี้ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรสายปฏิบัติการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ท้ังการศึกษาตอ และรับการอบรม 
สัมมนา จากมหาวิทยาลัยและคณะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสนับสนุนงานของกลุมวิชาการ 

2. ผูบริหารสรางวัฒนธรรมการทํางานของอาจารย โดยคณบดีเปนวิทยากรอบรมอาจารยใหมในชวง 5 ป ดาน
ภาระหนาท่ีของอาจารย 2 ครั้งในป พ.ศ.2559 และอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการเรื่อง “การทํางานอยางสุข สามัคคี ดวย
ความดีและความเกง” ผูบริหารจัดสัมมนาเรื่อง วัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรสายปฏิบัติการทุกระดับเขารวมเปนระยะๆ ให
กําลังใจแกบุคลากรในการทํางาน โดยเนนความสุข ความสามัคคี ใหทุกคนมีคุณธรรมและความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน มี
กิจกรรมหลายอยางตลอดป ท่ีใหทุกคนเขารวม เพ่ือความเปนหนึ่งเดียวและรักคณะ เชนวันปลูกตนไม เนื่องในวันแม
แหงชาติ งานบุญตามเทศกาลตางๆ งานสงทายปเกาตอนรับปใหม งานประเพณีสงกรานต งานมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุ
ราชการ ฯลฯ  

3. คณะมีการแสวงหารายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีของคณะ  มีแผนการเปดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน 
ภาคพิเศษ และสาขาวิชาการทองเท่ียวภาคพิเศษ ในปการศึกษา 2560 นอกจากนี้คณะไดรับรายไดผานโครงการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมแกนักศึกษาจากตางประเทศ โดยเนนโครงการระยะสั้นเปนประจําทุกป จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสอบไมผานเกณฑ E-TEG มีการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรตางๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษา และใหบริการวิชาการดานอ่ืนๆ ผานศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร (HAS 
Center) 

4. คณบดีฝกรองคณบดี และผูชวยคณบดีอยางใกลชิด ใหอาจารยรุนใหมสามารถทําหนาท่ีเปน Acting Dean 
ไดโดยเร็วท่ีสุด ภายใตนโยบายของคณะ มีการประชุมท้ังแบบทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังสอนและถายทอดการ
ทํางานแบบเฉพาะตัว เพ่ือใหอาจารยรุนใหมสามารถทํางานเชิงรุก โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ผูบริหารไดแนะแนวทางการบริหารคณะ ใหคําปรึกษาใกลชิด แกทีมบริหารทุกคน พรอมกับสงเสริมทีมบริหารให
เขารวมการอบรม สัมมนาหลากหลายดานท่ีจัดโดยคณะ มหาวิทยาลัยและองคการนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความพรอม
ในการเปนผูบริหารรุนใหมของคณะตอไป 

 

ข. การส่ือสารและผลการดําเนินการขององคการ 
1.1ข (1) การส่ือสาร 

 ผูบริหารสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากรในคณะ นักศึกษาและลูกคากลุมอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 
1. ผูบริหารสื่อสารกับบุคลากรในคณะ ผานการประชุมกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร การประชุม

แผน การประชุมกลุมยอยตางๆ ท้ังในกลุมอาจารย และกลุมบุคลากรสายปฏิบัติการ ในทุกสายงาน เชน การประชุมแผน 
การประชุมการประเมินบุคลากร การประชุมการปรับปรุงอาคาร การสราง/ปรับปรุงระบบการทํางานตางๆ เปนตน 

นอกจากนั้น ผูบริหารถายทอดงานเรื่องราว ขอมูลสําคัญผานระบบ IT ไปยังบุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
2. สําหรับการสื่อสารกับลูกคา ผูบริหารจัดประชุมวันพบผูปกครองนักศึกษาใหม วันปฐมนิเทศ งานไหวครู งาน

ปจฉิมนิเทศ โดยผานระบบ IT ปายโปสเตอร โทรศัพท ฯลฯ 
3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน ท้ังภายในและภายนอกคณะเขาพบไดตลอดเวลา เม่ือมีปญหา หรือขอ

คําอธิบาย คําปรึกษาตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหการสื่อสารระหวางผูบริหารและบุคลากรภายในคณะ นักศึกษา บุคลากรภายนอก
คณะ เปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ชวยแกไขปญหาตางๆ ไดทันทวงที 

ผูบริหารติดตามการประเมินของกลุมลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยทางวาจา บันทึกขอความ และใบ
ประเมินผลงานของผูบริหารคณะ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1.1ข (2) การมุงเนนการปฏิบัติ 
ในภาคปฏิบัติ ผูบริหารดําเนินการใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง ตามกฎหมายและจริยธรรมในทุกสวน

งาน โดยมีการถายทอดกลยุทธ วัตถุประสงคของกลยุทธ นโยบาย แผนงาน และตัวชี้วัด (KPI) ใหทีมบริหารและเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน ผูบรหิารเนนการทํางานท้ังภายในหนวยงาน และการขามสายหนวยงาน ใหเปนระบบอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการทบทวน สรางระบบท่ีชัดเจน งายตอการทํางานและความเขาใจในกลุมผูเก่ียวของ โดยคณบดีจัด
ประชุมรวมกับรองคณบดี ผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ และหัวหนางานทุกคน เพ่ือตรวจสอบการทํางาน ปรับปรุงการ
ทํางานแบบ PDCA ดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือแกปญหาตางๆ เชน การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ทําภาคทัณฑ มี
การปรับเปลี่ยนตําแหนงงานเม่ือจําเปน (Job Rotation) เปนตน 

คณบดีมอบหมายใหเลขานุการคณะ และหัวหนาหนวยงานทุกคนจัดทํา PDCA ในหนวยงานของตน และเขียน
คูมือการปฏิบัติการใหชัดเจน เพ่ือสามารถทํางานแทนกันไดในกรณีฉุกเฉิน 

สําหรับการรับอาจารยใหม ผูบริหารไดระบุคุณสมบัติผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตองจบในศาสตรท่ีเปนสาย
ตรงหรือสายสัมพันธกับหลักสูตรท่ีผูสมัครตองการสอน และในสวนภาษาผูสมัครตองมีวุฒิปริญญาตรีในภาษานั้นๆ ดวย 
ท้ังนี้ เพ่ือใหอาจารยมีความรูความสามารถสายตรง ท่ีเขมขนทางวิชาการ สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เจาหนาท่ีทุกคน
ตองมีคุณวุฒิสายตรงกับงานเพ่ือประสิทธิภาพของงาน 

ผูบริหารกําหนดนโยบายตามกลยุทธเชิงรุกของมหาวิทยาลัย คือ สงเสริมหลักสูตรลานนาศึกษาระดับปริญญาโท 
ดานวรรณกรรมและประวัติศาสตร การสรางหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพมา ซ่ึงเปดในป 2560 การสนับสนุนการทําวิจัยและ
การบริการวิชาการแกชุมชนดานผูสูงอายุ อาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะในภาควิชามนุษยสัมพันธ ภาควิชาการทองเท่ียว 
ภาควิชาจิตวิทยา และภาควิชาปรัชญาและศาสนา นอกจากนั้นยังไดสงเสริมใหอาจารยเตรียมสอนวิชาสาระตางๆ เปน
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ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวิชาระดับป 3 และป 4  มีโครงการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษในนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เปนพิเศษ เพ่ือ
เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการทํางานซ่ึงตองมีความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษสูงข้ึน ตามนโยบายรัฐบาล 

 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 
ก. การกํากับดูแลองคการ 

1.2ก (1) การกํากับดูแล 
คณบดีไดวางแผนสืบทอดตําแหนงผูนําระดับสูง โดยไดฝกรองคณบดี และผูชวยคณบดีแตละคนใหทําหนาท่ีอยาง

เต็มท่ี ภายใตนโยบายการบริหารของคณะ เม่ือมีปญหาจะชวยอธิบาย หาทางแกไขปญหาเปนเรื่องๆ เปนคนๆ ไปทันที ฝก
ใหมีสวนรวมในการคิด แกไขปญหา  และทํางานเชิงรุก มีการประชุมท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการรวมกัน เพ่ือใหทุก
คนไดรับรูถึงเรื่องในสายงานอ่ืน ท่ีมีความเก่ียวโยงกัน และมีผลตอคณะโดยองครวม ทุกคนไดรับการสงเสริมใหเขารวม
อบรม สัมมนาดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย และองคกรนอกมหาวิทยาลัย ผูบริหารไดสงรองคณบดี 
และอาจารยท่ีสอนในหลักสูตร Teaching Thai as a Foreign Language ไปเจรจาดานวิชาการและหานักเรียนมัธยม
ปลายจากโรงเรียนในประเทศจีน การกํากับดูแลดังกลาวชวยใหทุกคนมีกําลังใจ พรอมเรียนรูฝกปฏิบัติเปนผูบริหารตอไป 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

1.2ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณบดี ประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร โดยใชระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณบดีประเมินผูบริหารทุกระดับ 

เลขานุการคณะ บุคลากรสายวิชาการทุกคน รองคณบดีประเมินบุคลากรสายปฏิบัติงานทุกคน ในรูปแบบคณะกรรมการฯ 
สวนคณบดีไดรับการประเมินโดยบุคลากรทุกระดับ สภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผลของการประเมินผูบริหาร
จะปรากฏใน Website ของคณะ มีการรายงานตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ คณะกรรมการอํานวยการประจํา
คณะ เพ่ือใหผูบริหารนําผลท่ีไดรับการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมวางแผนการฝกอบรมใหผูบริหารทุกระดับ
ในทุกดานตอไป 

 

ข. พฤติกรรมท่ีถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการรับรองตาม

มาตรฐาน 
คณะมนุษยศาสตร บริหารหลักสูตรทุกระดับตามระบบมาตรฐานการศึกษา (TQF) ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเมิน
หลักสูตรและการดําเนินงานในคณะเปนประจําป ผูบริหารคณะทําการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรใหดีและเหมาะสมตาม
เวลาท่ีกําหนด และสงผานมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. 

คณะ เผยแพรหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกป ในหลายรูปแบบ เชน มีอาจารยและเจาหนาท่ีของหนวยงานบริการ
การศึกษาฯ ออกพ้ืนท่ีไปตามโรงเรียนตางๆ ในเขตภาคเหนือรวมกับสํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือ
ประชาสัมพันธหลักสูตรในคณะ ใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตางๆ ไดรับรู มีการเผยแพรหลักสูตรใน
กิจกรรมวัน Open House รวมกับมหาวิทยาลัยและภายในคณะเอง ใหนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ เขามาศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธทาง website ใบปลิว โปสเตอร รองคณบดีฝายวิชาการอธิบายเรื่องหลักสูตรในกิจกรรมวันประชุมผูบริหาร
พบผูปกครอง และการประชุมปฐมนิเทศแกนักศึกษาใหมทุกป 

ผูบริหารศึกษาปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกป 
เพ่ือดูความเปนไปไดในการดําเนินการเปดหลักสูตร ชะลอหรือปดหลักสูตร ในกรณีมีผูเรียนนอยถึงนอยมาก ตามระเบียบ
ของ สกอ. นอกจากนั้นไดตรวจสอบอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วามีคุณสมบัติครบถวน
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หรือไม ควบคูกันไป ท้ังนี้โดยคํานึงถึงจุดคุมคาคุมทุนของแตละหลักสูตร คณะจัดทําหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาค
พิเศษตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยพิจารณาจํานวนผูเรียน และจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนตัวชี้วัด เพ่ือแสดงความพรอมในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

1.2ข (2) พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 
คณบดี บริหารงานคณะตามหลักธรรมาภิบาล คือหลักการรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 

หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ เพ่ือใหการบริหารบรรลุสูวิสัยทัศน ท้ังนี้ผูบริหารได
แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในทุกท่ีประชุม มุงจัดระบบการทํางานใหชัดเจน 
เขาใจงาย โปรงใส ตรวจสอบไดทุกจุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใชจายเงิน ตองโปรงใสไมมีการรับสินบน และเรียกรับ
ผลประโยชนอ่ืนใดท้ังสิ้น เม่ือมีปญหามีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามกฎ ระเบียบราชการและ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางเครงครัด โดยดูหลักฐานขอเท็จจริงเปนหลัก มีการกลาวตักเตือนและทําโทษ
ผูกระทําผิด มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับจริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร โดยมีรองคณบดีฝายบริหารเปนประธาน 
และในสวนนักศึกษา มีรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ เปนประธาน มีการสงทีมงานบริหารคณะไปรับการอบรม 
สัมมนาดานจริยธรรมท่ีจัดข้ึนท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย สําหรับผูประพฤติดีคณะยกยองประกาศเปนตัวอยาง 

 

ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนสําคัญ 
1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม 
ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรในคณะรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของคณะ เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการดูแลกายภาพสิ่งแวดลอม ท้ังเรื่องการใชไฟฟา น้ําประปา ตรวจสอบตึกอาคารเกาแกหลายหลังท่ีชํารุด
จากการกอสรางมานานนับ 30-40 ป รวมท้ังการตัดแตงตนไม ก่ิงไม การทําความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะ หนองบึง 
การจัดการจราจรและท่ีจอดรถ ผูบริหารไดเสนอโครงการปรับปรุงอาคารเกาแกหลายอาคาร โรงอาหาร และลานจอดรถ 
เปนตน เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในคณะทํางานอยางเปนสุข 

 

1.2ค (2) การสนับสนุนชุมชน 
คณบดีสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกชุมชน ท่ีตองการความชวยเหลือจากคณะ โดยแตงตั้งรองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ สงเสริมใหผูรับทุนจากสวนงาน และมหาวิทยาลัยนํานักศึกษาไปฝกงานชวยเหลือชุมชนหางไกล 
คณะไดนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบน
พ้ืนท่ีสูง จึงไดมีการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับครูในสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบน และโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
ในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ของครูในพ้ืนท่ีอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยมีการดําเนินการเปนประจําทุกป 
นอกจากนี้ ยังมีงานบริการวิชาการแกชุมชนดานอาหาร และสุขภาพในพ้ืนท่ีอ่ืน โดยอาจารยจากภาควิชามนุษยสัมพันธ 
ผูบริหารสนับสนุนคณาจารยใหขอทุนจากแหลงทุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รูป 2.1-1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 

หมวดที ่2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
2.1 การจัดทํากลยุทธ 

ก กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
2.1ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 

 

 
 

คณะมีแผนยุทธศาสตร และแผนกลยุทธระยะยาว 5 ป ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร ระยะท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีแผนระยะสั้นเปนแผนปฏิบัติการ
รายป โดยมีกระบวนการเริ่มจาก ผูบริหารไดมีการทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด คาตัวชี้วัด และเปาหมาย
ยุทธศาสตร จากนั้นจึงศึกษาขอมูล และทําการวิเคราะห  นโยบายการบริหารงานของคณบดี แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) คานิยมองคกร ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ 
ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ จากการทํา PDCA และ SWOT analysis 
มาใชในการจัดทําแผนกลยุทธ คณะเปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะทุกระดับแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ
แผนฯ จากนั้น คณะจะนําไปปรับปรุงใหเหมาะสม แลวจัดทําแผนท่ีทุกคนมีสวนรวม เสนอตอคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะ และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะกอนจัดทําแผนฯ ฉบับ
สมบูรณ จากนั้นจึงนําสูการประชุมประชากรในคณะ โดยมีคณบดีและทีมบริหาร ชี้แจงวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนงานหลัก ใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบ มีการถายทอดสูการปฏิบัติในระดับภาควิชา สาขาวิชาและทุกหนวยงาน 
ผานการเผยแพรในรูปเอกสาร และเว็บไซต การดําเนินงานดังกลาวจัดเปนประจําทุกป จากนั้นจะมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผล โดยงานนโยบายและแผนฯ ใน 2 ลักษณะ คือ (1) การติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจําปซ่ึงมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเปนประจําทุกเดือน และ (2) การติดตามความสําเร็จ
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รูป 2.1-2 ระบบงานของคณะมนุษยศาสตร 

ของตัวชี้วัดของแผนฯ ซ่ึงคณบดีรายงานตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะและคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 
ทุก 6 เดือน  
 2.1ก (2) นวัตกรรม และ 2.1ก (3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ 

ผูบริหารวิเคราะหความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ ตามตารางท่ี P2-1ข (3) จาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ จากการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของสังคมประเทศชาติ สมรรถนะหลักขององคกร
และความสามารถในการแขงขัน เปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมในยุทธศาสตรเชิงรุกดานอาหาร สุขภาพ ผูสูงอายุ และ
ดานลานนา ตลอดจนนวัตกรรมดานอ่ืนๆ  
  

2.1ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
          คณะมีระบบงานท่ีสําคัญในการสนับสนุนใหบรรลุ
เปาประสงค เชิงกลยุทธ  โดยใชสมรรถนะหลักเปนตัว
ออกแบบระบบงาน เพ่ือใหเกิดกระบวนการทํางานมีความ
สอดคลองตามพันธกิจ และผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีคณะ
กําหนด โดยไดวางระบบงานหลักตามพันธกิจหลัก 4 ดาน 
(Core process :CP) ระบบสนับสนุน (Support process 
:SP) และระบบการบริหาร (Management process :MP) 
ตามรูปท่ี 2.1-2 โดยในสวนของกระบวนการท่ีไมใช
สมรรถนะหลัก จะใหคูความรวมมือเปนผูเขามาดําเนินการ
แทน ไดแก การจางพนักงานรักษาความปลอดภัย การจาง
ทําความสะอาด การอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เชน 
รานถายเอกสาร รานอาหาร เครื่องดื่ม   

 
 

ข วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
2.1ข (1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
คณะมนุษยศาสตรกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลัก ท้ังในสวนของยุทธศาสตรเชิงรุกและยุทธศาสตรเชิงพันธกิจ 

โดยตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ การใชประโยชนจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลัก
ขององคกร และความตองการของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ดังแสดงไวใน ตาราง 2.1-1ข 

 

ตารางท่ี 2.1-1 ข วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
 

 ยุทธศาสตรเชิงรุก 
• ยุทธศาสตรท่ี 1 : นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน  (Environment and Energy Innovation) 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
1.1 สรางวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะ 

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือความ
ยั่ ง ยื น ให แก สั งคมภาย ใน  ( นั กศึ กษา 
บุคลากร) และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสรางกิจกรรมท่ีกอประโยชนในดานการ
อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
แกคณะ และชุมชน สังคมภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ 
ฟนฟูและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอม 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
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• ยุทธศาสตรท่ี 2 : นวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation) 
กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

2.1 สรางนวัตกรรม ท้ังดานผลิตภัณฑ 
และบริการ  ด านอาหาร สุขภาพและ
ผูสูงอายุ ท่ีสรางรายไดหรือมีผลกระทบตอ
สังคม 

1. เพ่ือสรางหลักสูตรดานอาหาร สุขภาพ
และผูสูงอายุท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือบริการชุมชนดานอาหาร สุขภาพ
และผูสูงอายุ 
3. เพ่ือสรางผลงานวิชาการในดานอาหาร 
สุขภาพและผูสูงอาย ุ

1. จํานวนกระบวนวิชาท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหา
ดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม การบริการ
วิชาการดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 
3. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัยดานอาหาร 
สุขภาพและผูสูงอาย ุ

• ยุทธศาสตรท่ี 3 : นวัตกรรมลานนา (Lanna Innovation) 
กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

3.1 รวบรวมคลังความรูและพัฒนาการ
เผยแพรขอมูลลานนาดานประวัติศาสตร
และวรรณกรรม 

1. เพ่ือนําผลจากการดําเนินกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยและทองถ่ินลานนา กลุมชาติพันธุ สู
บทเรียน หรือวิชาตางๆ และกิจกรรม
นักศึกษา 
2. เพ่ือสรางและปรับปรุงหลักสูตรและ

ผลงานวิชาการ งานวิจัยดานลานนา 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานลานนา 
2. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัยดาน
ลานนา 
3. จํานวนผลงานวิจัยดานลานนาท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร 

 ยุทธศาสตรตามพันธกิจ  

• ยุทธศาสตรท่ี 4 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen skills) 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
4.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 และเพ่ิมประสบการณในการทํางาน
จริง (WIL/Entrepreneurship ) 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตร
ละ 1 กระบวนวิชาเปนอยางนอย 

1. หลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 
2. จํานวนกระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 
โดยใชระบบ e-Learning 

4.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

เ พ่ือใหหลั กสูตรดํ า เ นินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) และมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ 

1. จํานวนหลักสตูรท่ีมีการดําเนินการครบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) 

4.3 สงเสริมความเปนนานาชาติ 1. เพ่ือจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับสถาบันวิชาการตางประเทศ 
2. เพ่ือจัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3 . เ พ่ื อ ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ / ห รื อ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆในการสื่อสารคูกับ
ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา 

1. จํานวนหลักสตูรนานาชาติ Double 
Degree Program / Joint Degree 
Program 
2. จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนแบบ Bilingual 
3. จํานวนโครงการความรวมมือหรือสราง
เครือขายกับสถาบันวิชาการตางประเทศ 
 

4.4 พัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษา 
เพ่ือจูงใจใหนักเรียนท่ีมีผลการเรยีนดี เลือก
เรียนท่ีคณะฯ 

1. เพ่ือรับนักเรียนท่ีมีคุณภาพเขามาศึกษา
ในคณะฯ  

 2. เพ่ือไดรับจํานวนรับนักศึกษาเปนไปตาม
แผนการรับท่ีกําหนด 

1. รอยละของนักเรียนท่ีเลือกเขาศึกษาใน
คณะฯ เปนอันดับ 1  
2. รอยละของจํานวนรับนักศึกษาตามแผนฯ 

4.5 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนการสอนและการเสริมสราง

1. เพ่ือไดมาซึ่งอาคารสถานท่ีสะอาด รมรื่น 
มีการจัดแตงสถานท่ีใหมสีิ่งแวดลอมท่ีดี และ

1. ระดบัความพึงพอใจของนักศกึษา คณาจารย 
และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ โตะ เกาอ้ี ท่ี
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กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
สุขภาพท่ีดี (Healthy University) มีความปลอดภัย 

2. สถานท่ีท่ีอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษา 
3. เพ่ือไดมาซึ่งหองเรยีน หองสมุด 
หองปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณการเรยีน
การสอนและ การวิจัย ท่ีมมีาตรฐาน 

จัดไวนอกหองเรยีน 

4 . 6  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค  ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และ
พัฒนานักศึกษาท่ีดีในสังคมและมีจิตอาสา 
ซื่อสัตย และรบัผิดชอบ 

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม พัฒนานักศึกษา 
ใหครบ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และสราง
บัณฑิตท่ีมีจิตอาสา ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะ / ภาควิชา / 
สาขาวิชา จัดใหกับนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ท้ัง 5 
ประการ  
 

4.7 ใหโอกาสแกผูดอยโอกาส ผู ท่ีมี
ความบกพรองทางร างกาย และผู ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และกลุมชาติพันธุท่ี
เรียนดีแตขาดทุนทรัพย 

เพ่ือสนับสนุนใหผูดอยโอกาส ผู ท่ีมีความ
บกพรองทางรางกาย ผู ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ และกลุมชาติพันธุ ไดรับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาตามความสามารถ 

1.จํานวนผูดอยโอกาส ผูท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย และผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับ
การศึกษาในคณะมนุษยศาสตร  
2. จํานวนกลุมชาติพันธุท่ีไดรับทุนเรียนดี 

4.8 สรางความสัมพันธและพัฒนา
เครือขายศิษยเกา 

1. เพ่ือสร างเครื อข ายความร วมมือ และ
ความสัมพันธท่ีดี ระหวางศิษยเกาและคณะฯ  
2. เพ่ือศิษยเกาจะไดมอบทุนการศึกษาแกศิษย
ปจจุบัน 
3. เพ่ือศิษยเกาจะไดใหความชวยเหลือแกคณะใน
ลักษณะอ่ืน  ๆ

1.จํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับจากศิษยเกา  
2. จํานวนกิจกรรมท่ีศิษยเการวมกับคณะ 

• ยุทธศาสตรท่ี 5 : วิจัยท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
5.1 สงเสริมและผลักดันใหเกิดการ

ผลิตผลงานวิชาการท้ังท่ียกอันดับของ
มหาวิทยาลยั(World Ranking) หรือมีการ
นําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ 

1. เพ่ือไดมาซึ่งงานวิจัยตามทิศทาง และ
ยุทธศาสตรของคณะ 
2. เพ่ือใหคณาจารยตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย บทความวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 3. เพ่ือยกระดับวารสาร “มนุษยศาสตร
สาร” ใหอยูในฐานขอมูลไมต่ํากวา TCI กลุม 
1 หรือ ASEAN Citation Index (ACI) 

1. จํานวนงบประมาณสําหรับทําวิจัยตาม
ทิศทาง และยุทธศาสตรของคณะ ตอป 
2. จํานวนวิจัยสายตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนงานวิจัยจากงานบริการวิชาการ / 
วิชาชีพแกชุมชน  
4. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
5. วารสาร มนุษยศาสตรสาร อยูในฐานขอมูลของ 
TCI กลุมท่ี 1 หรือฐานอ่ืนท่ีสูงข้ึน 
6. จํานวนโครงการอบรมการทําวิจัยท่ีอาจารย
เขารวม ท้ังภายใน และภายนอกคณะ 

5.2 สรางความรวมมือในการบูรณา
การการทําวิจัย นวัตกรรมรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม 

เพ่ือไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงภายนอก 

1. จํานวนโครงการวิจยัท่ีรวมทํากับภาคสวน 
สถาบันในและตางประเทศ  

 2. จํานวนเงินทุนสําหรับทําวิจัย นวัตกรรม 
ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก แ ห ล ง ทุ น
ภายในประเทศและตางประเทศ 
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• ยุทธศาสตรท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
6.1 ผลักดันใหมีการนําองคความรูและ

นวัตกรรมในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ และดาน
การสรางสรรคและนวัตกรรมลานนา และ
ดานอ่ืนๆ ไปใชประโยชนในเชิงประจักษบน
พ้ืนฐานของความตองการและการมีสวน
รวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางงานบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน
แกสังคมในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ และดาน
การสรางสรรคและนวัตกรรมลานนา 

1. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
2. จํานวนผูรับบริการวิชาการ 

6.2 ใหบริการวิชาการแกสังคมท่ี
มุงเนนการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพ่ือแกปญหา 
ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน
เปนหลัก 

เพ่ือสรางบริการดานวิชาการมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือแกปญหา ตาม
ความตองการของชุมชนและทองถ่ินเปน
หลัก 
 

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีคณาจารยใน
คณะทํา 
2. จํานวนโครงการอบรมอาจารยรุนใหม 

6.3 เปนศูนยกลางทางดานการเรยีนรู
ดานลานนา ภาษา วัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียว 

เพ่ือใหศูนยภาษา วัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียว ถายทอดความรูดานดังกลาว เพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนรูและเตรียมความพรอมสู
การเปนประชาคมอาเซียน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการ
วิชาการผานศูนยตางๆ  
 

• ยุทธศาสตรท่ี 7 : แสวงหารายไดเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
7.1 เพ่ิมรายไดจากการวิจัย บริการ

วิชาการและการเรยีนการสอน 
เพ่ือบริหารจดัการงบประมาณอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพ พ่ึงพาตนเองได
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               

1. จํานวนเงินรายไดเพ่ิมข้ึนทุกป 
2.จํานวนโครงการ และหลักสตูรท่ีนําระบบ
คุมคาคุมทุน (ABC) มาใชกํากับ 
3.ความพึงพอใจจาก สตง. และเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายใน ดานงบประมาณและ
การเงินจากมหาวิทยาลัย 

7.2 แปลงสนิทรัพยของคณะใหเปน
รายได 

เพ่ือหารายไดจากสินทรัพยของคณะ 1. จํานวนเงินรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแปลง
สินทรัพย 

7.3 เพ่ิมรายไดจากรูปแบบการลงทุน
และระดมทุนใหม 

1. เพ่ือไดรับความรวมมือ และความสัมพันธ
ท่ีดี ระหวางศิษยเกาและคณะฯ  
2. เพ่ือศิษยเกาจะไดมอบทุนการศกึษาใหแก
ศิษยปจจุบัน 

1. จํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับจากศิษยเกา
รายป 

• ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
8.1 ปฏิรูปโครงสราง ระบบบริหาร

จัดการและบทบาทหนาท่ีของสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีการบูรณาการ
รองรับยุทธศาสตรเชิงรุกและตามพันธกิจ 

เพ่ือไดมาซึ่งแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 
และนําระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.  จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมการอบรม 
EdPEx ท้ังภายในและภายนอกคณะ 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีดําเนินการตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา  EdPEx 

8.2 ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล
และพัฒนาบุคลากร (Human Capital) 

1. เ พ่ือกระตุนใหคณาจารยสามารถใช
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 

1 . จํ า น ว น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ท่ี ส อ น เ ป น
ภาษาอังกฤษเปนบางสวน 
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กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
ในการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับสากล 
2. เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะ และประสบการณ ตามสาย
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ทํ า ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพรวมกัน 

2 . จํ า น ว น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ท่ี ส อ น เ ป น
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 
100% 
3.จํานวนคณาจารยท่ีไดรับการฝกอบรม พัฒนา
ทักษะดาน การวิจัย 
4. รอยละของความสุขของบุคลากรตาม
เกณฑ Happy University 
5. รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการสอน การ
วิจัย ตอบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด  
6. รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะ ในกา ร ทํ า ง านต อ บุ คล ากรส าย
ปฏิบัติการท้ังหมด 

8.3 ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ CMU 
Branding 

เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร Human 
Branding 

1. การเสนอขาวประจําวันทางจอ LCD และ 
Website ของคณะ 

8.4 ปรับระบบการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษาผาน
ระบบดิจิทัลและออนไลนอยางเต็มรูปแบบ 

เ พ่ือมี ระบบฐานขอมู ลกลางใช ในการ
บริหารงานภายในคณะทุกดาน 

1. มีฐานขอมูลกลาง 
2. มีการสื่อสารผานระบบออนไลน 

8.5 เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบ
นิเวศ ของมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอพันธกิจ
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหคณะมีความพรอมในการใหบริการ 
ทํางาน หองเรียน เครื่องอํานวยความสะดวก 
ทางการศึกษา และสิ่งแวดลอมท่ีดีนาอยู 

1. จํานวนโครงการท่ีคณะปรับปรุงหองเรียน 
หองปฏิบัติการ สื่ออิเล็กทรอนิคส เครื่องมือ
การเรยีนการสอน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย 
และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ โตะ เกาอ้ี ท่ี
จัดไวนอกหองเรยีน 

8.6 Digital University 1. เพ่ือสรางเพ่ิมกระบวนวิชาท่ีจัดการเรยีน
การสอนแบบ Digital 
2. เพ่ือมีระบบฐานขอมลูกลางท่ีทันสมัย 

1. จํานวนกระบวนวิชาท่ีมีลักษณะ Digital 
Learning 
2. มีการบันทึก และตรวจสอบขอมลูใน
ฐานขอมูลกลางทุกระบบ 

 

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

ก การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ 

2.2ก (1) แผนปฏิบัติการ และ 2.2ก (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ คณบดีแตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดีเปนประธานยุทธศาสตร พรอมดวยอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงเปนตัวแทนของแตละภาควิชา สาขาวิชา และหนวยงานเขารวมเปนคณะทํางานในแตละ
ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการในยุทธศาสตรท่ีตนเองรับผิดชอบ ภายใตแผนกลยุทธของคณะ ทําการติดตามการ
ดําเนินงาน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปในแตละยุทธศาสตร ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไว  สําหรับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการของภาควิชา สาขาวิชาและหนวยงานตางๆ นั้น ใหหนวยงานจัดทําคําขอโครงการ/กิจกรรม ท่ี
สอดคลองตามกลยุทธและแผนงานหลักตามท ี่คณะกําหนด โดยการพิจารณา 2 ระดับ คือ (1) การพิจารณาในระดับ
คณะกรรมการประจํายุทธศาสตร และ (2) การพิจารณาในระดับคณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมทุกยุทธศาสตรของ
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รูป 2.1-3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

คณะ จนไดแผนปฏิบัติการประจําท่ีสมบูรณ แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะและคณะกรรมการ
อํานวยการประจําคณะตามลําดับ เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้นคณะทําการทบทวนและปรับปรุง
กอนนําไปใชเปนแผนปฏิบัติประจําป และสุดทายคณะทําการถายทอดใหประชากรในคณะไดรับทราบผานกิจกรรมผูบริหาร
พบบุคลากร และการเผยแพรผานทางเว็บไซตของคณะ  

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) และเปาหมาย (Target) ของแตละกลยุทธเพ่ือใชวัดความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป และเพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย โดยคณะจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และ
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะตามลําดับ เปนประจําทุก 6 เดือนและ 12 เดือน คณะใชระบบฐานขอมูล e-Project 
ติดตามความสําเร็จในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
สําหรับการติดตามรายเดือนมีเฉพาะในกรณีท่ีเกิดปญหาไมสามารถดําเนินการตามแผนได คณะกรรมการจะไดใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขและปรับปรุงแผน 
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2.2ก (3) การจัดสรรทรัพยากร 
คณะจัดสรรงบประมาณรายจาย จากคาธรรมเนียมการศึกษา ตอบสนองทุกพันธกิจหลักของคณะ โดยสนับสนุน

แผนปฏิบัติการของท้ังองคการ ในระบบดังกลาวภาควิชา สาขาวิชา หนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป และผูบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมี
งานนโยบายและแผนฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบเงินงบประมาณใหใชจายภายในวงเงินท่ีกําหนด มีหนวยงานการเงิน การคลัง 
และพัสดุ กํากับดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับทําใหสามารถจัดการความเสี่ยงทางดานการเงินได และ
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการจะทําการสรุปผลการดําเนินการและการประเมินผล รายงานตอทีมบริหาร
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตอไป 
 

2.2ก (4) แผนดานบุคลากร 
จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ ทีมบริหารไดกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกําหนดแผนพัฒนา

บุคลากรไวในแผนกลยุทธของคณะ ศึกษาจากนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณะมนุษยศาสตรมา
กําหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ใหเพ่ิมพูนความรู ความสามารถดานวิชาการ การวิจัย เพ่ือเขาสูมาตรฐานระดับ
สากล รวมท้ังดานการบริการวิชาการแกชุมชนและการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะไดกําหนดแนวทางพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ตารางที่ 2.2-1 ก แผนปฏิบัติการที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
ประเภทบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาท่ีสําคัญ 

สายวิชาการ 
-คณาจารย 
-อาจารยชาวตางประเทศ 
-อาจารยพิเศษ 

• การวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรยีน 

• เทคนิคการจดัการเรียนการสอนบูรณาการ 

• การจัดทําแผนการสอน 

• การใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและประยุกตกับการเรียนการสอน 

• การพัฒนาทักษะดานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 

• การพัฒนาผลงานวิชาการ (หนังสอื ตํารา บทเรียน บทความวิชาการ) 

• การฝกประสบการณในตางประเทศ 

• พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 

• สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ 

• สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

• กิจกรรมการสนับสนุนใหคณาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติการ • เทคนิคการบริการท่ีด ี

• พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 

• พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• พัฒนาทักษะดานการใหบริการ 

• การพัฒนาผลงานวิชาการสายสนับสนุน 

• กิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหศึกษาตอ 

 

2.2ก (5) ตัววัดผลการดําเนินการ และ (6) การคาดการณผลการดําเนินการ 
 คณะมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพ่ือใชติดตามผลสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการท้ัง 8 ยุทธศาสตร 

เพ่ือผลักดันใหคณะไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศน โดยหนวยงานนโยบายและแผนฯ ทําการติดตามผลการดําเนินงานผาน
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ระบบ e-Project เสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเปนประจําทุกเดือน ใหทราบผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในทุกยุทธศาสตร เพ่ือกระตุนใหมีการดําเนินงานตามแผน เม่ือสิ้นปงบประมาณ มีการประเมินผลการดําเนินงานท่ี
แสดงใหเห็นผลสําเร็จในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปถัดไป 

 
ตารางท่ี 2.2-2 ก การคาดการณผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัทีส่ําคญั 
คา่คาดการณ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
เปนผูนําในการสราง จัดการ สรางเสริม
สมรรถนะ และแบงปนดานองคความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
อนุ รักษ  ฟนฟูและพัฒนาพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

5 

 
40 

5 

 
45 

5 

 
50 

5 

 
55 

5 

 
60 

ดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอาย ุ(Food, 
Health, and Aging Innovation) เปนที่
ยอมรับดานอาหาร สุขภาพ ระบบการ
จัดการ และการดูแลสังคมผูสูงอายุเพื่อชีวิต
ที่ดีขึ้น 

1. จํานวนกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุง
เนื้อหาดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม การบริการ
วิชาการดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 
3. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัยดาน
อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 

14 
 
1 
 
3 

16 
 
1 
 
3 

17 
 
1 
 
3 

18 
 
1 
 
3 

19 
 
1 
 
3 

นวัตกรรมลานนา (Lanna Innovation) 
เปนผูนําในการพัฒนาองคความรูลานนา 
และการสรางนวัตกรรม เพื่อสรางจิต
วิญญาณประจาํถิ่น 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานลานนา 
2. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัยดาน
ลานนา 
3. จํานวนผลงานวิจัยดานลานนาที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร 

10 
2 
 
2 

11 
2 
 
2 

12 
2 
 
2 

13 
2 
 
2 

14 
2 
 
2 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และ
ทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global 
citizen skills) บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมมี Global citizen 
skills 

1. หลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาที่จัดการเรียน
การสอนสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
2. จํานวนกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน โดยใชระบบ e-Learning  
3. จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการครบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) 
4. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ Double 
Degree Program / Joint Degree 
Program 
5 .  จํ า น วน ก ระ บ ว นวิ ช าที่ ส อน แ บ บ 
Bilingual 
6. จํานวนโครงการความรวมมือหรือสราง
เครือขายกับสถาบันวิชาการตางประเทศ 
7. รอยละของนักเรียนที่เลือกเขาศึกษาใน
คณะฯ เปนอันดับ 1  
8. รอยละของจํานวนรับนักศึกษาตามแผน 
9. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย 
และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ โตะ เกาอี ้
ที่จัดไวนอกหองเรียน 
10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะ / ภาควิชา / 
สาขาวิชา จัดใหกับนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 
ประการ  

46 
 
 

43 
 

26 
 
 
1 
 
 

58 
 

50 
 

75 
 

85 
4.0 

 
 

40 
 
 
 

47 
 
 

44 
 

26 
 
 
1 
 
 

60 
 

51 
 

75 
 

87 
4.0 

 
 

40 
 
 
 

48 
 
 

45 
 

26 
 
 
1 
 
 

63 
 

52 
 

75 
 

89 
4.0 

 
 

50 
 
 
 

49 
 
 

46 
 

26 
 
 
1 
 
 

65 
 

53 
 

80 
 

91 
4.0 

 
 

50 
 
 
 

50 
 
 

48 
 

26 
 
 
1 
 
 

68 
 

54 
 

80 
 

93 
4.0 

 
 

60 
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เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัทีส่ําคญั 
คา่คาดการณ์ 

2560 2561 2562 2563 2564 

11. จํานวนผูดอยโอกาส ผูที่มีความบกพรองทาง
รางกาย และผูมีความสามารถพิเศษที่ ได รับ
การศึกษาในคณะมนุษยศาสตร  
12. จํานวนกลุมชาติพันธุที่ไดรับทุนเรียนดี 
13. จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับจากศิษย
เกา  
14. จํานวนกจิกรรมที่ศิษยเการวมกับคณะ 

10 
 
 
1 

100,000 
 
3 

10 
 
 
1 

120,000 
 
4 

10 
 
 
2 

140,000 
 
5 

10 
 
 
2 

160,000 
 
6 

10 
 
 
2 

180,000 
 
7 

วิจัยที่เปนเลิศ ผลงานวิจยัที่เปนเลิศและมี
การนําไปใชจริงในการตอบโจทยการพฒันา
ประเทศ 

1. จํานวนงบประมาณสําหรับทําวิจัยตาม
ทิศทาง และยุทธศาสตรของคณะ ตอป 
2. จํานวนวิจัยสายตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
3. จํานวนงานวิจัยจากงานบริการวิชาการ 
/ วิชาชีพแกชุมชน  
4. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
5. วารสาร มนุษยศาสตรสาร อยูในฐานขอมูล
ของ TCI กลุมที่ 1 หรือฐานอื่นที่สูงขึ้น 
6. จํานวนโครงการอบรมการทําวิจัยที่
อาจารยเขารวม ทั้งภายใน และภายนอก
คณะ 

7. จํานวนโครงการวิจัยที่รวมทํากับภาค
สวน สถาบันในและตางประเทศ  
8. จํานวนเงินทุนสําหรับทําวิจัย นวัตกรรม 
ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก แ ห ล ง ทุ น
ภายในประเทศและตางประเทศ 

3 ล 
 
5 
2 
 

15 
 
 

TCI1 
 
2 
 
 
3 
 

5 ล 

4ล 
 

15 
2 
 

15 
 
 

TCI1 
 
3 
 
 
3 
 

5 ล 

5ล 
 

20 
3 
 

15 
 
 

ACI 
 
3 
 
 
3 
 

5 ล 

6ล 
 

25 
3 
 

20 
 
 

ACI 
 
4 
 
 
4 
 

5 ล 

7ล 
 

30 
4 
 

20 
 
 

ACI 
 
4 
 
 
4 
 

5 ล 

บริการวชิาการที่เกิดประโยชนแกสังคม 
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนแกชุมชนและสังคม 

1. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
2. จํานวนผูรับบริการวิชาการ 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณาจารยใน
คณะทํา 
4. จํานวนโครงการอบรมอาจารยรุนใหม 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ
วิชาการผานศูนยตางๆ  

15 
200 
15 
 
2 
15 

15 
200 
15 
 
2 
15 

20 
250 
16 
 
2 
17 

20 
250 
17 
 
2 
19 

20 
250 
18 
 
2 
20 

แสวงหารายไดเพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยืน 
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
 
 

1. จํานวนเงินรายไดเพิ่มขึ้นทุกป 
2. จํานวนโครงการ และหลักสูตรที่นําระบบ
คุมคาคุมทุน (ABC) มาใชกํากับ 
3.ความพึงพอใจจาก สตง. และเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน ดานงบประมาณและ
การเงินจากมหาวิทยาลัย 
4. จํานวนเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแปลง
สินทรัพย 
5. จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับจากศิษยเกา
รายป 

>5% 
10 
 

3.5 
 
 

>2% 
 

100,000 
 

>6% 
12 
 

3.5 
 
 

>2% 
 

120,000 
 

>7% 
14 
 

4.0 
 
 

>2% 
 

140,000 
 

>8% 
16 
 

4.0 
 
 

>2% 
 

160,000 
 

>8% 
18 
 

4.2 
 
 

>2% 
 

180,000 
 

บริหารจดัการเชิงบูรณาการ มกีาร
บริหารงานและทรัพยากรรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
และปรับตัวไดเร็วตอการเปล่ียนแปลง 

1. จํานวนบุคลากรที่ เขารวมการอบรม 
EdPEx ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
2. จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา  EdPEx 
 

35 
 

26 
 
 

40 
 

26 
 
 

50 
 

26 
 
 

60 
 

26 
 
 

70 
 

26 
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เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดัทีส่ําคญั 
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2560 2561 2562 2563 2564 

3 . จํ า น ว น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ ส อ น เ ป น
ภาษาอังกฤษเปนบางสวน 
4 . จํ า น ว น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ ส อ น เ ป น
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ 
100% 
5. จํานวนคณาจารยที่ไดรับการฝกอบรม พัฒนา
ทักษะดาน การวิจัย 
6. รอยละของความสุขของบุคลากรตาม
เกณฑ Happy University 
7. รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการสอน การ
วิจัย ตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด  
8. รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะ ในการทํ า งานต อบุ คลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด 
9. การเสนอขาวประจําวันทางจอ LCD 
และ Website ของคณะ 
10. มีฐานขอมูลกลาง 
11. มีการส่ือสารผานระบบออนไลน 
12. จํานวนโครงการที่คณะปรับปรุง
หองเรียน หองปฏบิัติการ ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส เคร่ืองมือการเรียนการสอน 
13. ระดับความพึ งพอใจของนักศึกษา 
คณาจารย และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ 
โตะ เกาอี้ ที่จัดไวนอกหองเรียน 

14. จํ านวนกระบวนวิ ช าที่ มี ลั กษณะ 
Digital Learning 
15. มีการบันทึก และตรวจสอบขอมูลใน
ฐานขอมูลกลางทุกระบบ 
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2.2ข การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 

เม่ือมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะจะแจงใหทุกหนวยงาน ทําการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจําป 
ตามมาตรการ และความจําเปนเรงดวน ในไตรมาสท่ี 1-3 เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดทันตอสถานการณ โดยทําการปรับ
แผนรายไตรมาสและปรับแผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหวางป 
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หมวดที ่3 การมุงเนนลูกคา 
3 เสียงของลูกคา 

ก การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
3.1ก (1) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีมีอยูในปจจุบัน และ 3.1ก (2) ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืนท่ีพึงมี 
คณะมนุษยศาสตร กําหนดชองทางการรับฟง โดยแบงกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล

ปอนกลับเก่ียวกับหลักสูตร บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู และบริการวิชาการอ่ืนๆ โดยไดใชวิธีการหลากหลายและแตกตาง
กันในแตละกลุม มีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบและกํากับดูแลตามตําแหนงบริหาร (รองคณบดี/ผูชวยคณบดี) 
คณะกรรมการชุดตางๆ และหนวยงานหลักท่ีดูแลพันธกิจ ดังนี้ 

ตารางที ่3.1-1ก วิธีการรับฟง ผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และการนําไปใชประโยชน 
ลูกคา/ผูมีสวนได 

สวนเสีย 
ชองทางการรับฟง ความถี่ 

สารสนเทศท่ี
ตองการ 

ผูรับผิดชอบ 
การนําสารสนเทศไปใช

ประโยชน 
1. นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ,ระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษาตางชาติ 

• อาจารยท่ีปรึกษา 
• สโมสรนักศึกษา 
• การประเมินสภาพแวดลอม
องคการ และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา 
• การประเมินการเรยีนการ
สอนออนไลน 
• WWeebbss iittee/E-
mail/Facebook/LINE 
• ตูรับฟงความคิดเห็น/สาย
ตรงคณบด ี

ตอเน่ือง 
ตอเน่ือง 
ทุกภาค

การศึกษา 
 

ทุกภาค
การศึกษา 
ตอเน่ือง 

 
ตอเน่ือง 

 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข อ เ ส น อ แ น ะ 
ความตองการ /
ความคาดหวัง ขอ
รองเรียน 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
รองคณบดฝีายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ 
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ 
งานบริการการศึกษาฯ 

ออกแบบ/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. แหลงทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

• ขาวสารประชาสมัพันธ 
• WWeebbss iittee/E-
mail/Facebook/LINE 
• โทรศัพท/โทรสาร 

ตอเน่ือง 
ตอเน่ือง 

 
ตอเน่ือง 

 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอเสนอแนะ ความ
ต องการ/ความ
คาดหวัง ขอกําหนด
จากแหลงทุน 

รองคณบดฝีายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

ติดตามโครงการและนํา
ขอมูลมาปรับใชในแง
ผลิตภณัฑและ
กระบวนการ 

3 . ผู รั บ บ ริ ก า ร
วิชาการ 

• การลงพ้ืนท่ี 
• ขาวสารประชาสมัพันธ 
• การประชุมรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

ปละครั้ง 
ตอเน่ือง 
ตอเน่ือง 

ความตองการ ความ
คาดห วั งในการ
พัฒนาของชุมชน 
ทองถ่ิน  

รองคณบดฝีายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
งานบริหารงานวิจัยฯ 

จัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4. ผูใชบัณฑิต/ 
ผูประกอบการ 

• กระบวนการใหขอมลู
ปอนกลับดานคณุภาพบัณฑิต 
(ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต) 
• การออกนิเทศนักศึกษาใน
องคกรท่ีนักศึกษาฝก
ประสบการณ 
 
 
 
 

ทุกป 
 

ป
การศึกษา
ละครั้ง 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอเสนอแนะ ความ
ต องการ/ความ
คาดหวั ง ท่ี เป น
ขอมูลประกอบการ
พิ จ า ร ณ า  ก า ร
กําหนดหลักสูตร ท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
และสังคม 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
รองคณบดฝีายพัฒนนา
คุณภาพนักศึกษาฯ 
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ 
งานบริการการศึกษาฯ 

ออกแบบ/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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ลูกคา/ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ชองทางการรับฟง ความถี่ 
สารสนเทศท่ี

ตองการ 
ผูรับผิดชอบ 

การนําสารสนเทศไปใช
ประโยชน 

5. ผูปกครอง • การปฐมนิเทศนักศึกษา 
• กิจกรรมผูบรหิารพบ
ผูปกครอง 
• WWeebbss iittee/E-
mail/Facebook/LINE 

ทุกป 
ทุกป 

 
ตอเน่ือง 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอเสนอแนะ ความ
ต องการ/ความ
คาดหวั ง ท่ี เป น
ขอมูลประกอบการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
รองคณบดฝีายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ 
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ 
งานบริการการศึกษาฯ 

ปรับปรุงกระบวนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

9. ศิษยเกา • สมาคมศิษยเกา 
• กิจกรรมคืนสูเหยา 
• WWeebbss iittee/E-
mail/Facebook/LINE 

ทุกป 
ทุกป

ตอเน่ือง 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอเสนอแนะ ความ
ต องการ/ความ
คาดหวัง 

รองคณบดฝีายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ 
งานบริการการศึกษาฯ 
หนวยพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 

ปรับปรังกระบวนการ
ใหบริการ/พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

10. คูความ
รวมมือแบบเปน
ทางการและไมเปน
ทางการ 

• การประชุม 
• การประเมินความพึงพอใจ 

ปละครั้ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอเสนอแนะ ความ
ต องการ/ความ
คาดหวัง 

รองคณบดฝีายบริหาร 
งานบริหารท่ัวไป 
งานการเงิน การคลัง
และพัสด ุ

ปรับปรังกระบวนการ
ใหบริการ 

11. ผูท่ีกําลังจะมา
เปนนักศึกษา 
(ลูกคาในอนาคต) 

• WWeebbssiittee 
• กิจกรรม Open house 
• การสมคัรเปนนักศึกษา 
• การสํารวจ วิจัยความ
ตองการศึกษาในหลักสูตร 
• อาจารยแนะแนวใน
สถานศึกษา 

ปละครั้ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ขอเสนอแนะ ความ
ต องการ/ความ
คาดหวัง 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
รองคณบดฝีายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ 
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ 
งานบริการการศึกษาฯ 

พัฒนาหลักสตูร/
ออกแบบสื่อแนะแนว 
แนะนําคณะ 

 
ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
3.1ข (1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน และ 3.1ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ

คูแขง 
คณะ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน และนําผลท่ีไดมาวิเคราะห

และปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของท้ังสองกลุม ไดแก  
กลุมผูเรียน มีการใหนักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย ประเมินความพึงพอใจตอ

การรับบริการของคณะ การพบปะอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม
สําหรับนักศึกษา ท่ีเหมาะสมตอหลักสูตร คณะทําการสํารวจเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง และจํานวนแบบประเมินแสดง
ถึงความผูกพันตอองคการ 

กลุมลูกคาอ่ืน มีการใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน สําหรับผูปกครองมีการจัด
กิจกรรมผูบริหารคณะพบผูปกครอง เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นถึงความตองการ/ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของการใหบริการของคณะ การติดตอประสานงานและการแจงขอมูลเก่ียวกับผูเรียน/ผลการเรียน จํานวน
ผูปกครองท่ีเขารวมกิจกรรมตามนัดหมายของคณะอยางสมํ่าเสมอ การใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคณะอยางตอเนื่อง การ
บอกตอและกลาวถึงในทางท่ีดี ถือเปนการประเมินความผูกพันของผูปกครอง และศิษยเกา การจัดกิจกรรมคืนสูเหยา
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สําหรับศิษยเกา จํานวนทุนการศึกษาและเงินบริจาคศิษยเกา สามารถประเมินผลความผูกพันกับคณะได นายจาง/ผูใช
บัณฑิต มีการประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต โดยจํานวนสถิติการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณ และจํานวน
บัณฑิตเขาทํางาน แสดงใหเห็นถึงการประเมินความผูกพัน และการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร โดยนักศึกษาและ
บัณฑิต ในสวนของชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภายนอก คณะมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความตองการในการจัดกิจกรรม
วิชาการ กอนมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น 

ขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืนๆ จะถูกนํามารวบรวมประมวลผล วิเคราะหผลและนําไป
ปรับปรุง โดยมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงแกไข กอน
ผูบริหารนําไปถายทอดใหประชากรในคณะทราบตอไป  

3.2 ความผูกพันของลูกคา 

ก หลักสูตรและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

3.2ก (1) หลักสูตรและบริการ และ 3.2ก (2) การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

คณะ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต และผูรับบริการของคณะ คือ นักศึกษา โดยคณะ
ไดนําเอาความตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ความทาทายและสมรรถนะหลักขององคการ 
สภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศเปนตัวผลักดันใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือสรางบัณฑิตใหตรงกับ
ความตองการของสังคมปจจุบัน นอกจากนี้มีการปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเรียนรูตางๆ ใหนักศึกษา สําหรับดาน
การบริการวิชาการนั้น คณะมีศูนยบริการภาษาและการทองเท่ียว สําหรับการคนหาขอมูลของผูเรียน  

คณะมีระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีหนวยงานสนับสนุน
และทําหนาท่ีหลักในการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับคณะ มีการจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาดานการเรียน
การสอนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีภาควิชา สาขาวิชาใหขอมูลดานการศึกษาและสื่อสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชา มีหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธท่ีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูเพ่ือ
บริการแกนักศึกษา เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ทไรสาย หองปฏิบัติการดานอาหาร 
หองปฏิบัติการทองเท่ียว หองสมุด เปนตน 

 

3.2ก (3) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

คณะจําแนกผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน โดยจัดกลุมผูเรียนออกเปน ผูเรียนในระดับปริญญาตรี ผูเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา และผูเรียนชาวตางชาติ สวนลูกคากลุมอ่ืน คือแหลงทุนท่ีสนับสนุนงานวิจัย และผูบริการวิชาการ โดยคณะมี
การวิเคราะหจากความตองการและคาดหวังของลูกคาในแตละกลุมท่ีแตกตางกันไป รวมถึงสมรรถนะหลักขององคกรท่ีมี
ศักยภาพในการดําเนินงานไดตามตาราง P1-5ข(2) 

 

ข  การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 

3.2ข (1) การจัดการความสัมพันธ 

คณะมีวิธีการสรางวัฒนธรรมองคการ เพ่ือใหนักศึกษา และลูกคากลุมอ่ืน เกิดความม่ันใจ ในการบริการและ
ความประทับใจ เพ่ือสรางความผูกพัน ดังนี ้
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ตารางท่ี 3.2-2 ข วิธีการสรางและจัดการกับความสัมพันธกับผูเรียนและกลุมลูกคาอ่ืน 
ผูเรียนและกลุมลูกคาอ่ืน การสรางและจัดการกับความสัมพันธ 

1. นักศึกษาหลักสูตรปกติ และ
นักศึกษาหลักสตูรนานาชาต ิ

• ปฐมนิเทศนักศึกษา 
• จัดมอบทุนการศึกษา 
• สงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏบัิติวิชาชีพ การศึกษาดูงาน 
• จัดหาสถานท่ีใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม เชน หองทํางานสโมสร ลานรมไม หองปฏิบัติการตางๆ 
• จัดบริการศูนยการใหคําปรึกษาและแนะแนว 
• จัดระบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2. ผูรับบริการวิชาการ • การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนและการบริการวิชาการใหความรูกับชุมชน 
3. ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต • สํารวจความพึงพอใจ ความตองการ และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของนายจาง/ผูใชบัณฑิต 
4. ผูปกครอง • การจัดโครงการ/กิจกรรมประชาสมัพันธแนะนําคณะและการรับฟงความคิดเห็น จากกิจกรรม

ผูบริหารพบผูปกครอง 

• Website 
5. ศิษยเกา • สนับสนุนสถานท่ีทํางานของสมาคมศิษยเกา 

• แจงขาวสารและการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ใหศิษยเกาไดทราบความเคลื่อนไหวทาง 
Website  

3.2ข (2) การจัดการขอรองเรียน 
คณะมีระบบการจัดการขอรองเรียน โดยมีผูรับผิดชอบในการพิจารณาและตอบสนองตอขอรองเรียนตามลําดับ

ข้ัน ไดแก ผูบริหารจะพิจารณาเปนเรื่องๆ ไปตามแตระดับความยากงายของปญหา เรื่องท่ีไมซับซอนจะเชิญผูรองทุกขมา
พบเปนการสวนตัว พิจารณาปญหา แกไขปญหา ภายใตกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎราชการท่ีเก่ียวของ ถาเรื่อง
รุนแรง ซับซอนจะเชิญผูเก่ียวของมาพบเพ่ือทราบขอมูล ขอเท็จจริงเปนเบื้องตน กอนปรึกษาหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย และ
กฎราชการตอไป 
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หมวดที ่4 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
ก การวัดผลการดําเนินการ 
4.1ก (1) การวัดผลการดําเนินการ 
คณะมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีมีผลผลักดันใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของคณะ มีกระบวนการ

ดําเนินการติดตามและวัดผลการดําเนินการ คณบดีทําการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตรท้ัง 8 ดาน 
ประกอบดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูแทนจากทุกภาควิชา สาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนท่ีเปนผูรับผิดชอบในฐานะ 
KPI Owner มีการแจกแจงและสรางความเขาใจในนิยามของตัวชี้วัด ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ รอบระยะเวลาจัดเก็บขอมูลและ
การายงานผล สื่อสารไปยัง Data Owner เพ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยงานนโยบายและแผนฯจัดทําขอมูลสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ เสนอตอคณบดีและทีมบริหาร กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะและ
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะตามลําดับ ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน เพ่ือทราบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา กอนรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยตอไป 

คณะใชขอมูลสารสนเทศ จากระบบปฏิบัติการเพ่ือการบริหารดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
ดานบุคลากร งบประมาณ แผนปฏิบัติการ จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย CMU-MIS และจากระบบสารสนเทศ e-
HUMANITIES ท่ีคณะสรางและพัฒนาข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเพียงพอ ถูกตอง ชัดเจน เพ่ือนําไปใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจไดอยางแมนยํา และทันเวลาท่ีตองการ ระบบสารสนเทศท่ีสรางข้ึนสามารถรองรับงานดานแผนเงิน  แผนงาน และ
แผนคนภายในองคการอยางเปนระบบ ดานแผนเงิน ไดแก (1) ระบบฐานขอมูลเงินรายไดของคณะ ระบบ e-Revenue 
เปนระบบท่ีคณะใชเก็บขอมูลงานรายไดประจําปท้ังหมดของคณะ วัตถุประสงคเพ่ือใชทําคําของบประมาณประจําปจาก
มหาวิทยาลัย  ใชจัดสรรรายจายประจําปของคณะ ใชทําตนทุนกิจกรรมตางๆขอคณะ  (2) ระบบฐานขอมูลงาน
งบประมาณ-การเงิน ระบบ e-Budget ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการเพ่ือใหไดขอมูลงบประมาณประจําปคณะ ตั้งแต
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของฝายแผนฯ กระบวนการขอใชงบประมาณของทุกหนวยงานภายในคณะ และ
กระบวนการตัดยอดงบประมาณเพ่ือการเบิกจายในระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย  (3) ระบบฐานขอมูลการจัดทําโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร ระบบ e-Project  เปนระบบท่ีคณะใชควบคุมโครงการตามแผนยุทธศาสตรประจําปของคณะ และใช
เปนเครื่องมือในการติดตามกระบวนการดําเนินงานแบบ 360 องศา ตั้งแตกระบวนการขออนุมัติโครงการ การประมาณการ
ใชงบประมาณประจําโครงการ การรายงานผลการดําเนินโครงการ และการรายงานผลการใชเงินงบประมาณประจํา
โครงการจริง (4)  ระบบฐานขอมูลดานบุคลากรระบบ e-Person เปนระบบปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทําคําของบ
บุคลากรประจําป และเพ่ือใหขอมูลตอหนวยงานตางๆ และงานประกันคุณภาพการศึกษา (5) ระบบฐานขอมูลงบลงทุน 
ระบบ e-Investment เปนระบบปฏิบัติการ ท่ีมีวัตถุประสงคทําคําของบลงทุนประจําปของคณะ  

4.1ก (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และ 4.1ก (3) ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
คณะกําหนดคูเทียบคือ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและติดอันดับ 2 ของ

ประเทศ โดยคณะไดนําขอมูลจากรายงานประจําปของคูเทียบ มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และกําหนดเปนหัวขอการ
จัดการความรูท่ีนํามาถายทอดในองคกร โดยในการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก QS World University 
Rankings 2016-2017 พบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับท่ี 252 ของโลก ท่ี 45 ของเอเชียและท่ี 1 ของประเทศ 
สวนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในลําดับท่ี 551-600 ของโลก ท่ี 104 ของเอเชีย และท่ี 4 ของประเทศ ซ่ึงในป 2560 คณะ
มนุษยศาสตรไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาชั้นนําของประเทศ (1) สาขาวิชา Modern Languages ไดรับการจัดอันดับ 201-

http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
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250 ของโลกและอันดับ 2 ของประเทศ (2) สาขาวิชา History ไดรับการจัดอันดับ 3 ของประเทศ และสาขาวิชา English 
Languages & Literature ไดรับการจัดอันดับ 4 ของประเทศ 

ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนมาจากกลุมผู เรียนและลูกคากลุมอ่ืน เพ่ือใช
ประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาภาวะการแขงขันขององคกร โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบขอมูล แนวทางการรวบรวม วิเคราะหและนําไปใชในกระบวนการจัดทําแผนท่ีเก่ียวของ 

 

ตารางท่ี 4.1-1ก ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญและการนําไปใชประโยชน 
ขอมูลสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ การใชประโยชน 

ดานการจัดการศึกษา 
1. อันดับการเลือกเขาศึกษาตอในคณะ 
2. อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
4. ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
5. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

• รองคณบดฝีายวิชาการ 

• รองคณบดฝีายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ 

• ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

• งานบริการการศึกษาฯ 

1. ใช ในการ กําหนดแผนการรับ เข าของ
นักศึกษา 
2. ใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. พัฒนาหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตร 

ดานการวิจัย 
1. โจทยวิจัยจากชุมชน/แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. กรอบวิจัยของสถาบันผูใหทุนวิจัย 

• รองคณบดีฝ าย วิจั ยและ
บริการวิชาการ 

• งานบริหารงานวิจัยฯ 

1. สรางและพัฒนาโครงการวิจัย  
2. แผนการแสวงหาทุน 
3. การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย-กลุมวิจัย 

ดานบริการวิชาการ 
1. ผลสํารวจความตองการของชุมชน 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3. ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะของผูรับบริการ 
4. ผลประเมินการจัดอบรม/สัมมนา 

• รองคณบดีฝ าย วิจั ยและ
บริการวิชาการ 

• งานบริหารงานวิจัยฯ 

1. พัฒนาระบบบริการวิชาการและผลิตบริการ
วิชาการใหมๆ 
2. ปรับปรุงการใหบริการวิชาการ 
3. พัฒนากระบวนการจัดอบรม/สัมมนา และ
จัดหัวขอการอบรมใหตรงกับความตองการ 

4.1ก (4) ความคลองตัวของการวัด 
คณะติดตามผลการดําเนินงานโดยใชขอมูลสารสนเทศ จากระบบกลางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการกํากับ เชน ระบบ 

CMU-MIS ขอมูลดานหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ อาคารสถานท่ี ศิษยเกา ,CMU-
HR ดานบุคลากร,CMU-RM ดานการบริหารความเสี่ยงฯ  และระบบท่ีคณะไดมีการพัฒนาข้ึน  ไดแก e-Budget ขอมูลดาน
งบประมาณ e-Project ขอมูลดานแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใชจัดทําขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารคณะ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานท่ีรวดเร็ว ทําใหเกิดความคลองตัวในการวัดผล 

ข การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ 
คณะทําการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือชวยใหผูบริหารนํามาใชในการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงาน ดาน

ตางๆ และประเมินความกาวหนาเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว ทําใหเห็นโอกาสในการพัฒนา การปรับแผนปฏิบัติการ
หรือการจัดทําแผนใหม จึงเปนการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องดวยระบบ PDCA 
 

ค การปรับปรงุผลการดําเนินการ 
4.1ค (1) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
คณะมีการสรางวิธีการปฏิบัติท่ีเลิศ โดยในแตละหนวยงานทบทวนวิธีการดําเนินงาน โดยนําขอมูลสารสนเทศ 

และผลการดําเนินงานของหนวยงานมาศึกษาหารือ เพ่ือปรับปรุงงานใหดีข้ึน เชน งานนโยบายและแผนฯ ทําการทบทวน
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การทํางานของหนวยงาน พบวากระบวนการทํางานเดิมมีข้ันตอนและความซํ้าซอน ทําใหการไดมาซ่ึงขอมูลเพ่ือการ
วิเคราะหตองใชเวลานาน ดังนั้นบุคลากรของหนวยงานจึงไดคิดคนริเริ่มพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงาน จนได
ระบบปฏิบัติงาน e-Budget มากอนและพัฒนาตอยอดระบบปฏิบัติอ่ืนๆ ซ่ึงมีการใชงานระบบปฏิบัติการดังกลาวท่ัวท้ัง
องคการ จนเปนท่ียอมรับท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน ปจจุบันมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง e-HUMANITES 
เพ่ือการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศแบบศูนยกลาง อันเปนประโยชนยิ่งตอการบริหารงานในคณะ ซ่ึงชวยประกอบการ
พิจารณาการตัดสินใจของผูบริหาร  

4.1ค (2) ผลการดําเนินงานในอนาคต และ 4.1ค (3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม 
ผูบริหารทําการทบทวนผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับระยะเวลาการ

ดําเนินงานในรายไตรมาส และผลการดําเนินการยอนหลังเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ ณ ปจจุบันและคาดการคา
เปาหมายในอนาคต หากวิเคราะหวามีแนวโนมไมสําเร็จ ผูบริหารจะไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนและปรับปรุง
แกไข เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร อีกท้ังคณะมีการกําหนดคาเปาหมายลวงหนา 3 ป เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนท่ีสําคัญรองรับการไปถึงเปาหมายในอนาคต 

ปจจุบันคณะกําลังสรางนวัตกรรมการจัดการขอมูลกลาง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง เพ่ือการบริหารจัดการภายในคณะ e-HUMNITES ท่ีนําไปสูการปฏิบัติงานในหลายหนวยงาน โดยให
บุคลากรท่ีเก่ียวของใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาว และผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และการ
บริหารการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบไดอยางตอเนื่อง การสรางฐานขอมูลกลางคณะ ปจจุบันแลวเสร็จไป 80-90% 
 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ก ความรูของสถาบัน 

4.2ก (1) การจัดการความรู และ 4.2ก (2) การเรียนรู
ระดับสถาบัน 
          คณะมีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ
จัดการความรู คณะมนุษยศาสตร ทําหนาท่ีพัฒนาระบบบริหาร
การจัดการความรู สงเสริมการแบงปนความรู สรางพฤติกรรม
การเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ือตอยอดความรูภายใต
การจัดการความรูของบุคลากร โดยมีการกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของคณะครอบคลุมพันธกิจดานการเรียนการสอน การทดสอบ 
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย แกอาจารยเพ่ือพัฒนาความรู 
และทักษะดานดังกลาว การจัดการความรูครอบคลุมบุคลากรสายสนับสนุน ผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM เพ่ือให
บุคลากรไดรับความรูความสามารถเพ่ิมข้ึนในทุกดานท่ีเก่ียวของ และนําไปปรับปรุงการทํางาน หรือตอยอดองคความรู  
 

ตารางท่ี 4.2-1ก  การจัดการความรู คณะมนุษยศาสตร 

ประเด็นองคความรู 
บุคลากร

กลุมเปาหมาย 
วิธีการถายทอด การรวบรวมองคความรู 

ดานการผลิตบัณฑิต 
• ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

• อาจ า ร ย ป ร ะจํ า
หลักสูตร 
 

• เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
และองคความรู ในงานดานการ
กรอกขอมูล มคอ. 3-7  ในระบบ 

• Website 
• คูมือการปฏิบัติงาน 
• รายงานประเมินตนเอง 
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) CMU-MIS ดานหลักสูตร ระดับหลักสูตร 
• รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแนวทาง CMU-EdPEx 

 
 

ดานการวิจัย 
• การเสริมสรางทักษะของ

คณาจารยผูเปนนักวิจัยของคณะ 

• คณาจารยท้ังคณะ • เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
และองคความรูในดานการเพ่ิมพูน
ทักษะการวิจัย 

ดานปฏิบัติการ 
• หลักเกณฑการจัดภาระงาน

ประจํา และการกําหนดหนาท่ีของ
ตําแหนง 

• บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

ข ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2ข (1) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ 

คณะพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานสากล จะมุงเนน ไปท่ี 2 กระบวนการหลักๆ คือ      
         1. Project Management (PM) Process เปนกระบวนการ ท่ีใชวางแผนการดําเนินการจัดการ

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในโครงการ การควบคุมภาพรวมของโครงการ การติดตามความคืบหนาของโครงการเม่ือ 
เปรียบเทียบกับแผนท่ีไดวางไว รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการตางๆ ใหเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงเรื่องการสงงานตาม
ขอกําหนดภายในระยะเวลาดําเนินโครงการ 

  2. Software Implementation (SI) Process เปนกระบวนการ ท่ีใชในการดําเนินงาน โดยอางอิงตาม
แผน ท่ีไดจากProject Management Process ซ่ึงจะเปนแนวทางในการดําเนินงาน ท้ังในสวนของการวิเคราะหความ
ตองการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว รวมถึง การทดสอบการใชงาน และการสง
มอบงานใหลูกคา 

4.2ข (2) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 
คณะมีวิธีจัดการขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหม่ันใจวามีการรักษาความลับและการเขาถึงท่ีเหมาะสม โดย

ดําเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

4.2ข (3) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
คณะพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือลดความซํ้าซอนในจัดเก็บขอมูลและใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ และ

ตรงตามความตองการใชงานของคณะ มีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (e-Humanities) ท่ีจําเปน เพ่ือ
ใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลากร ผูสงมอบ คูความรวมมือ ผูเรียน 

4.2ข (4) คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟทแวร 
คณะแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผนงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ควบคุม ดูแลทรัพยากรและระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ                 
(e-Humanities) ยึดหลักกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานสากล การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง และรวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังสวนงานและตรงตามความตองการ และมีความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ 
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4.2ข (5) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน 
การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเสียหายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะใชแนว

ทางการบริหารความเสี่ ยงตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด านสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังตอไปนี้ 

1. หัวหนาสวนงานกําหนดนโยบายในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 
2. มีการจัดทํากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ภายใตกระบวนการ 

PDCA คือ มีการวางแผนระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ มีการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเปนประจําทุกป และมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยผูตรวจสอบภายใน 
(Internal Auditor) เปนประจําทุกป 
          ในภาวะฉุกเฉิน คณะจะสามารถใชขอมูลและสารสนเทศท้ังระบบฮารดแวรและซอฟแวร ซ่ึงมีความพรอมในการใช
งานอยางตอเนื่อง โดยคณะไดรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลกลางท่ีอยูบนเครื่องแมขายของคณะ ผูดูแลระบบตองทําการ
สํ ารองข อ มูลตามความ ถ่ี  และทําการตรวจสอบผลการสํ ารองขอ มูล เ พ่ือยืนยั นว าข อ มูล ถูกตอ งสมบู รณ  
  

การกูคืนระบบ 
1. ในกรณีท่ีพบปญหาท่ีสงผลใหเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรและ/ หรือระบบ

เครือขายจนเปนเหตุทําใหตองดําเนินการกูคืนระบบ ใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและ/ หรือผูดูแลระบบเครือขายดําเนินการ
แกไข รายงานผลการแกไขพรอมท้ังบันทึกและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ 

2. ใหทําการกูคืนขอมูลท่ีไดสํารองไว โดยใหยึดเอาขอมูลท่ีทันสมัยท่ีสุด (Latest Update) หรือตามความ
เหมาะสมเพ่ือกูคืนระบบ 

3. หากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายท่ีกระทบตอการใหบริการ หรือการใช
งานของผูใชระบบ ใหแจงผูใชงานใหทราบทันที พรอมท้ังรายงานความคืบหนาการกูคืนระบบเปนระยะ จนกวาการ
ดําเนินการกูคืนระบบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ 

4. ตองมีการซักซอมการกูคืนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หมวดที ่5 การมุงเนนบุคลากร 
5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ก ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

5.1ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
ดานอัตรากําลัง คณะโดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีวิเคราะหอัตรากําลังโดย

พิจารณาจาก FTES ตามสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน และอัตราเกษียณ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมา
บรรจุทดแทนอัตราเดิมหรือใหเหมาะสมกับขอกําหนดดานสัดสวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา โดยจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนลวงหนาอยางนอย 3 ป เพ่ือใชวางแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการสรรหา 
โดยงานบุคคลนั้น คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนเง่ือนไขตางๆ ในการสรรหา
อยางโปรงใส และเปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพ่ือความคลองตัว ความเปนธรรม 
และคํานึงถึงประโยชนท่ีคณะจะไดรับเปนสําคัญ ตามระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศรับสมัคร โดยมีการสรรหาบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ตามท่ีไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย  
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5.1ก (2) บุคลากรใหม 
การจัดวางคนลงตําแหนง คณะบรรจุบุคคลใหดํารงตําแหนงโดยระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง กําหนดใหมี

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) โดยจะเปนไปตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง (career 
path) กําหนดเสนทางเดินของบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย) โดยมหาวิทยาลัย ในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ไดกําหนดเสนทางเดิน
ของตําแหนงงาน ในการดํารงตําแหนงชํานาญการ  ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการติดตามผาน
การสงหนังสือแจงไปยังภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือแจงคณาจารยท่ีจะครบกําหนดตามขอบังคับฯ ในการเสนอขอตําแหนงทาง 
วิชาการ สนับสนุนการเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะมีนโยบายพัฒนาผูบริหารทุก
ระดับ คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะ มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพและการธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดําเนินการโดย
ประชาสัมพันธและการมอบรางวัลแกคณาจารยและบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดน เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรใน
ดานตางๆ และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหคณาจารย ขาราชการ บุคลากรผูปฏิบัติงาน เพ่ือธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
นั้น รวมถึงมีการจางอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลวเปนผูความรูความสามารถพิเศษ 

5.1ก (3) การทํางานใหบรรลุ 
บุคลากรทุกคนจัดทํา TOR เพ่ือกําหนดภาระงานตามสมรรถนะและขีดความสามารถของแตละบุคคล และไดรับ

การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ ผานระบบ CMU-MIS จากนั้นเม่ือปฏิบัติงาน
ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน TOR จะกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA : Job Achievement) ผานระบบ 
CMU-MIS ซ่ึงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานจาก TOR และ JA สองครั้งตอป เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนผลการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ 2559 ไดมีการ
ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มทดลองประเมินพฤติกรรมในการทํางานตามสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Functional Competency) และนําผลมา
พัฒนาบุคลากร เพ่ือใหผลงานอยูในเกณฑมาตรฐาน และพัฒนาเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน และแจงผลตอบุคลากรเพ่ือให
พัฒนาทักษะ สมรรถนะตามท่ีกําหนดไวใน TOR และติดตามพัฒนาการของแตละบุคคล หากบุคคลใดประเมินผลไดต่ํากวา
มาตรฐานติดตอกันเกิน 6 รอบประเมินอาจถูกพิจารณาเลิกจาง ในสวนของผูบริหารจะมีการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหารเพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตอไป 

5.1ก (4) การจัดการเปล่ียนแปลงดานบุคลากร 
คณะมีกระบวนการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง โดยในสายวิชาการมีการถายทอดองค

ความรูของอาจารยท่ีจะเกษียณอายุงาน หรือจากอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนการสอนโดยกลุมอาจารย 
รวมกันรับผิดชอบแตละกระบวนวิชา และมีระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหม ในสวนของบุคลากรสานสนับสนุนมีการ
กําหนดใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Job Module) เพ่ือใชในการสอนงานและเรียนรู รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

ข บรรยากาศดานบุคลากร 
5.1ข (1) สภาพแวดลอมของท่ีทํางาน 
คณะทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีมี

ความพรอมในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษา อาคารสถานท่ีท้ังภายในและภายนอก พยายามรักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย โดยมีการกําหนดตําแหนงคนงาน ซ่ึงมีภาระงานทําความสะอาดภายในคณะ เอา
ใจใสดูแลความสะอาดตลอดเวลา การดูแลตนไมใหมีสภาพท่ีเขียวขจี ทําใหบรรยากาศสดชื่น นาอยู มีเจาหนาท่ีรักษาความ
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ปลอดภัยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีกลองวงจรปดติดตั้งโดยรอบคณะ มีโรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะโดยมีคณะกรรมการ
โรงอาหารตรวจประเมินคุณภาพและความสะอาดดานโภชนาการของโรงอาหารคณะ และสนับสนุนโครงการเสริมสราง
สุขภาพอยางตอเนื่อง ในการดําเนินการเรื่องดังกลาวนั้นบุคลากรทุกระดับมีสวนในการปรับปรุงและพัฒนา โดยให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

5.1ข (2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร 
คณะมีระบบจัดสวัสดิการชวยเหลือบุคลากรในดานตางๆ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางบรรยากาศท่ีดีให

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดยมีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีพึงไดตาม
ระเบียบราชการ ไดแก  

(1) ดานการสงเสริมสุขภาพ คณะสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรออกกําลังกายเปนประจํา เพ่ือใหบุคลากรมี
สุขภาพท่ีดี มีความพรอมในการทํางาน และความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยและบุคลากร โดยการไปเขารวมการ
แขงขันกีฬาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดสรรชุดกีฬาในการเขา
รวมงานกีฬาบุคลากร  และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกีฬา 

(2) มีบริการตรวจสุขภาพประจําป โดยศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
และใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ แกคณาจารยและบุคลากร โดยใหบริการท่ีคณะเปนประจําทุกป  

(3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพ่ือนําธรรมะมาปรับใชในการปฏิบัติงาน สรางกําลังใจใหเข็มแข็ง 
และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีโครงการบานหลังท่ีสอง เพ่ือเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีดี  

(4) มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในบริเวณอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น สวยงาม โดยมีคนสวนเปน
ผูดูแลรับผิดชอบ การจัดกิจกรรม 5 ส.  

(5) มีการสรางขวัญและกําลังใจ โดยการยกยองใหเกียรติผูไดรับการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน โดยการมอบท่ีระลึก
แสดงความยินดีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และประชาสัมพันธใหรับทราบท่ัวกันทาง Website 

(6) บุคลากรสามารถกูยืมเงินเพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  
(7) การกูยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ํา เงินสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร 
(8) มีการจัดสรรทุนเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศของคณาจารย และศึกษาตอระดับปริญญา

โทในประเทศของบุคลากรสายปฏิบัติการ  
(9) มีการสนับสนุนทุนวิจัย/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอนท่ีใชสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเอง/คูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร/การปรับปรุงตํารา/การปรับปรุงเอกสารคําสอน/การปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอน/การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร 

(10) มีการจัดสวัสดิการในดานอ่ืนๆ ใหแกคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ  ซ่ึงปรากฏในคูมือพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 

ก. สวัสดิการตามกฎหมาย ไดแก  สิทธิการลา คารักษาพยาบาล คาชวยเหลือบุตร คาเลาเรียนบุตร 
เครื่องราชอิสริยาภรณ คาชวยจัดการศพ คาเชาบาน กองทุน กบข. บําเหน็จ บํานาญ สิทธิใน
ประกันสังคม 

ข. สวัสดิการในความรับผิดชอบของงานบริการ ไดแก สวัสดิการบานพัก สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
เงินกูกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย เงินชวยเหลือกรณีออกจากงาน การใชบริการระบบขนสง
มวลชนมหาวิทยาลัย และการใชบริการ สาธารณูปโภค  

ค. สวัสดิการอ่ืนๆ ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาชิกสหกรณรานคา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย สมาชิกสโมสรขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม และการใหบริการอ่ืนๆ เชน ธนาคาร ไปรษณีย ปมน้ํามัน เปนตน 
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(11) คณะกําลังจัดทํานวัตกรรมการใหอาจารยยืมเงินรายไดของคณะไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยใหทุนครึ่งหนึ่ง และคณะจะใหอาจารยดังกลาว ยืมเงินไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินท่ีมหาวิทยาลัย
จาย โดยไมเสียดอกเบี้ยแตตองชดใชตามสัญญาการกูยืมเงิน โครงการนี้จัดทําเพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาสูงข้ึน 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
ก ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  
5.2ก (1) วัฒนธรรมองคการ 
คณะสงเสริมและผลักดันคานิยมขององคกร ชี้นําและสรางแนวปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยผูนําระดับสูงไดปฏิบัติตน

เปนแบบอยางผานการกําหนดนโยบายและรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงม่ันตอคานิยม “คณะมนุษยศาสตร เปนองคการท่ีมี
ความเปนเอกภาพ มีคุณธรรม ยกยองและใหเกียรติกัน ดูแล รับผิดชอบตอสังคม ใชความสามารถ สรางนวัตกรรม
หลากหลาย เพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล :HUMAN (H-Happiness ความสุข, U–Unity ความสามัคคี, 
M-Morality ความดี ,A–Academics ความเกง, N-Network การสานสัมพันธ)”  

5.2ก (2) ปจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน 
เพ่ือใหบุคลากรคณะมนุษยศาสตรมีแรงจูงใจและมีผลการดําเนินงานท่ีดี คณะจึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมการ

ทํางานดังนี้ 
 (1) ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  คณะ มีการสื่อสารหลายชองทางไปยังบุคลากร เพ่ือใหเกิดความรวมมือใน

องคการท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ มีการเผยแพรขาวสารผาน Website โดยงานประชาสัมพันธทบทวน
ประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารเปนประจําทุกป เม่ือพบวามีบุคลากรจํานวนหนึ่งไมไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ คณะ 
จึงใหหนวยงานสงขาวสารท่ีสําคัญไปยังบุคลากรทุกคนทางระบบ e-Document 

(2) ดานการแบงปนทักษะระหวางอาจารยและบุคลากรหรือระหวางสาขาวิชา คณะ ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ังองคการ มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเปนประจํา ท้ังในระดับคณะ และระดับ
ภาควิชา 

 (3) ดานการมอบอํานาจในการตัดสินใจ : คณบดีมอบอํานาจใหหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา หัวหนางาน ในการ
บริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน เชน การพิจารณาความดีความชอบ การควบคุมวันลา และบริหารงบประมาณสําหรับ
พัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน/สํานักงาน รวมท้ังจัดการดานการเรียนการสอนในสวนท่ีภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ  

(4) ดานการสรางเสริมนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน คณะ สนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยสงเสริมการทําวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน คูมือปฏิบัติงาน  

(5) ดานความสามารถในการใชประโยชนจากความคิด และความคิดเห็นท่ีหลากหลายของบุคลากร ผูบริหาร
คณะเปดกวางในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพ่ือนําขอมูลมาแกไขปญหา สรางระบบการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป 

5.2ก (3) การประเมินความผูกพัน 
คณะ ทําการประเมินปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันและความพึงใจของผูปฏิบัติงาน การประเมินความผูกพันแบบ

ไมเปนทางการคณะ ไดพิจารณาดังนี้ 
ตารางท่ี 5.2-1ก การประเมินความผูกพันแบบไมเปนทางการ 

การประเมินความผูกพันแบบไมเปนทางการ ประเด็นท่ีจะนํามาพิจารณา 
1. สถิติการลาออก สาเหตุการลาออกจําแนกเปน 4 ประเด็น 

1. เหตุผลดานสุขภาพ  
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การประเมินความผูกพันแบบไมเปนทางการ ประเด็นท่ีจะนํามาพิจารณา 
2. ความไมพอใจตอการนําองคกร 
3. การจัดสวัสดิการ  
4. เหตผุลอ่ืนๆ 

2. สถิติการรองเรียนของผูปฏิบัติงาน 1. สาเหตุของการรองเรียน  
2. สิ่งท่ีไมพึงพอใจ 

3. สถิติการขาดงาน/การมาสาย สาเหตุของการขาดงาน/การมาสาย จําแนกเปน 3 ประเด็น 
1. เหตุผลดานสุขภาพ  
2. เหตุฉุกเฉิน  
3. เหตุผลอ่ืนๆ 

4. การใหความรวมมือในดานตางๆ จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมของคณะฯ 
 

5.2ก (4) การจัดการผลการดําเนินการ 
ระบบการจัดการผลการดําเนินงานของบุคลากรจะเชื่อมโยงเขากับพันธกิจและวิสัยทัศน รวมท้ังขอกําหนดจาก

มหาวิทยาลัย โดยใชแบบขอตกลงภาระงาน (TOR) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ตามประเภทบุคลากร เพ่ือ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ตอสัญญาจาง โดยมีเกณฑท่ีประกาศใหทุกคนไดรับทราบ มีการประเมินตนเอง 
การประเมินโดยผูบังคับบัญชาข้ันตน การประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินแจงใหเจาตัวรับทราบ
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะ ไดเสริมแรงจูงใจใหแกคณาจารยเพ่ือพัฒนาผลงาน เชน การใหทุนสนับสนุน
การผลิตงานวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน การสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ และการ
นําเสนอผลงานวิจัย การใหรางวัลและยกยองชมเชยสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
หรือไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก โดยมีการยกยองชมเชยและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ข การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
5.2ข (1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา และ 5.2ข (2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา 
คณะแบงบุคลากรเปน 2 กลุม ไดแก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ตามหมวดโครงราง

องคการบุคลากรสายวิชาการรับผิดชอบโดยตรงในดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาความเปน
สากล และการบริหารจัดการคณะ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบงานสนับสนุน เพ่ือใหการดําเนินการตามพันธกิจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะไดตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอยางตอเนื่อง โดยกําหนด
ไวในแผนกลยุทธ โดยกําหนดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสวนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู          
มีความสุขภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู ท้ังนี้ ในสวนของกลไกในการดําเนินงาน คณะไดกําหนดกรอบงบประมาณในการ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามกลยุทธท่ีวางไวอยางตอเนื่องและมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการจัดการความรู เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคณาจารยเปนประจําทุกป ใน
ดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  

 

5.2ข (3) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
สําหรับการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนาในสายงานของตนเอง ท้ังบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสนุน คณะสนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอในระดับสูงข้ึน สนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนาวิชาการ โดยมีการตั้ง
งบประมาณใหบุคลากรทุกป เพ่ือใหบุคลากรนําความรู แนวคิด วิธีการท่ีไดรับการอบรมมาปรับใชในการพัฒนางานและ
คณะ มีการสรางระบบสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง ใหหัวหนางานสอนงานผูรวมงาน เพ่ือพัฒนาผูรวมงาน มีการถายทอด
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ประสบการณการทํางานแกกันและกัน มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เปนตน นอกจากนี้ คณบดีสนับสนุนใหบุคลากรระดับหัวหนางาน
และผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชารับการเขาอบรมพัฒนาผูบริหารระดับตางๆ ในหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน และโครงการอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

หมวดที ่6 การมุงเนนระบบปฏิบัตกิาร 
6.1 กระบวนการทํางาน 
 ก การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.1ก (1) ขอกําหนดของหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ และ 6.1ก (2) แนวคิดการออกแบบ 
คณะมนุษยศาสตร จัดกระบวนการปฏิบัติพันธกิจหลัก 5 ดาน ไดแก กระบวนการผลิตบัณฑิต กระบวนการวิจัย 

การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองคการ ทุกกระบวนการใชระบบ PDCA 
เปนแนวทางในการปฏิบัติ และมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

คณะกําหนดกระบวนการทํางานโดยใชขอมูลจากผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูสงมอบคูความรวมมือท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ มีการวิเคราะหจากแบบสอบถาม แบบสํารวจ ขอเสนอแนะแลวนําผลมากําหนดวิธีการ
ดําเนินการตอไป 

ตารางที่ 6.1-1ก ระบบงานและกระบวนการทํางานหลัก 
พันธกิจ ระบบงาน กระบวนการทํางานหลัก 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชพี
ชั้นสูงมุงเนนคุณธรรมและความเปนเลิศ 
ดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม และ
กา รท อ ง เที่ ย ว  ในระดับประ เทศและ
นานาชาต ิ
 
 
 

• การผลิตบัณฑิต 

 

 

1. กระบวนการเรียนการสอน 
2. กระบวนการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. กระบวนการประเมินผลผูเรียน 
4. กระบวนการจัดสอบ 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. กระบวนการคัดเลือกและการรับเขาศึกษา 
7. กระบวนการสาํเร็จการศึกษา 
8. กระบวนการหลังสําเร็จการศึกษา 
9. กระบวนการสรางความรวมมือกับสถาบนั
ตางประเทศ 

2. ผลิตผลงานวิจั ยและนวัตกรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนการสรางฐานองค
ความรูและเพิ่มความเขมแข็งใหแกทองถ่ิน 
ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยมุงเนนการ
ทําวิจัยที่บูรณาการและ เปนสหวิทยาการ 

• การจัดการดานวจิัย 1. กระบวนการการสนับสนนุทุนวจิัยของคณะ ทั้ง
จากแหลงทุนภายในและภายนอก 
2. กระบวนการสนับสนนุงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ
3. กระบวนการสนับสนนุโครงการวิจัย และการ
นําเสนอผลงานระดบับัณฑิตศึกษา 

3. เปนแหลงความรู บริการและแลกเปลี่ยน
วิชาการดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม 
การทองเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่เปนความตองการของสังคม 
 

• การจัดการดานวชิาการ 
การบริการสังคม 

1. กระบวนการพฒันาวิชาการ 
4. กระบวนการบริการวชิาการ 



รายงานประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ  CMU-EdPEx คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 43 

 

พันธกิจ ระบบงาน กระบวนการทํางานหลัก 
4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินและไทย อนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมและแลกเปลี่ยนความรูความเขา
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• การจัดการดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. กระบวนการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ด ีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และพึ่งพาตนเองได 

• การจัดการดานแผนปฏิบัติ
การ 
• การจัดการดานอัตรากําลัง 
• การบริหารจัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 
• การจัดการดานคุณภาพ 

2. กระบวนการจัดทาํแผนปฏิบัติการ การติดตาม 
ประเมินผล 
3. กระบวนการสรรหาวาจางและแตงตั้ง 
4. กระบวนการเงิน บัญช ีและพสัด ุ
5. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

 

ข การจัดการกระบวนการ 
6.2ข (1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ 
คณะ มีกระบวนการจัดการกระบวนการทํางานเพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปตามขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

โดยการนําขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในกระบวนการดังกลาว 

ตารางที่ 6.1-2 ข ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
กระบวนการทํางาน ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ดานการผลิตบัณฑิต 
1. กระบวนการเรียนการสอน • ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการดานการศึกษา 
2. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร • จํานวนหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานจาก สกอ. 

• จํานวนนักศึกษาไดงานทาํตรงตามหลักสูตร 
3. กระบวนการประเมินผลผูเรียน • ผลการประเมินของนักศึกษาตอการเรียนการสอน 
4. กระบวนการจัดสอบ • ผลการประเมินของนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ตอการจดัสอบ 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร • ผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

• จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
• ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 
• ความตองการและความคาดหวงัของผูเรียนและผูมสีวนไดสวนเสีย 

7. กระบวนการคัดเลือกและการรับเขาศึกษา • จํานวนนักศึกษาใหม 
8. กระบวนการสาํเร็จการศึกษา • จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา 
9. กระบวนการหลังสําเร็จการศึกษา • ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

• จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา 
10. กระบวนการสรางความรวมมือกับสถาบนั
ตางประเทศ 

• จํานวนโครงการที่มีความรวมมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัตางประเทศ 

ดานการวิจัย 
11. กระบวนการการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะ 
ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

• จํานวนเงินทนุวิจัยทีไ่ดรับ 
• จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจยั 



รายงานประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ  CMU-EdPEx คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 44 

 

กระบวนการทํางาน ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
12. กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาต ิหรือนานาชาตขิองอาจารย 

• จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ระดับชาติและนานาชาต ิ
• จํานวนงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน 

13. กระบวนการสนับสนุนโครงการวิจัย และการ
นําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 

• จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร นําเสนอในที่
ประชุมวชิาการ ทัง้ระดับชาติและนานาชาต ิ

ดานบริการวิชาการแกสังคม 
14. กระบวนการพฒันาวิชาการ • ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม  

• จํานวนโครงการจัดอบรม 
• จํานวนผูเขารวมอบรม 

15. กระบวนการบริการวชิาการ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
16. กระบวนการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

• ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  
• จํานวนโครงการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
• จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ดานบริหารจัดการองคการ 
17. กระบวนการจัดทาํแผนปฏิบัติการ การ
ติดตาม ประเมนิผล 

• รอยละความสาํเร็จของแผนปฏิบัติการประจาํป 

18. กระบวนการสรรหาวาจางและแตงตั้ง • จํานวนการฟองรอง 
19. กระบวนการ การเงิน บัญช ีและพัสด ุ • ผลการตรวจสอบจาก สาํนักงานตรวจสอบภายใน และกองคลงัของ

มหาวิทยาลยั 
20. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา • ผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 
21. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

• จํานวนความเสี่ยงที่ลดลง 

6.1ข (2) กระบวนการสนับสนุน 
คณะกําหนดกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการบริหารงานท่ีสําคัญโดยพิจารณาจากพันธกิจหลักของคณะ 

และมุงสูวิสัยทัศน โดยมีหนวยงานสนับสนุนหลัก 5 หนวยงาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งาน
นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซ่ึงไดกําหนดกระบวนการสนับสนุนเปนข้ันตอน ในการประวานงาน รวบรวม
วิเคราะหขอมูล การปฏิสัมพันธกับลูกคาและลูกคากลุมอ่ืน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลในภารกิจท่ี
สําคัญ 

6.1ข (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ ผูนําระดับสูงของคณะ ทําการทบทวนผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด ท้ังในระดับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ จากขอมูลท่ีท่ีรับมาจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ท้ังความตองการ/
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะและผลสรุปจากการประชุมและการสัมมนาตางๆ ผูบริหารคณะรับขอมูล
ปอนกลับจากคณาจารย/คณะกรรมการชุดตางๆ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังจากภายในและภายนอก แลว
นํามาวิเคราะห กับทีมบริหารเพ่ือทําการปรับปรุงกลยุทธ กระบวนการทํางาน และการปฏิบัติงานประจําวัน โดยใชระบบ 
PDCA ผลจากการประเมินคุณภาพ และกระบวนการเทียบเคียงคูแขง 

 
 



รายงานประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ  CMU-EdPEx คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 45 

 

 ค การจัดการนวัตกรรม 
คณะสนับสนุนการสรางนวัตกรรมในการบริหารหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานคณะ 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ทันสมัยตอโลกปจจุบัน ผูบริหารและบุคลากรไดเริ่มหาวิธีใหมๆ ท่ีมีความเปนเลิศมาดําเนินงาน 
ดังตอไปนี้ 

1. คณะจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากร

การเรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน (Massive open online course :MOOC) โดยมีอาจารย 14 คน ในคณะ

รวมโครงการดังกลาว กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบัน และมีอาจารย 3 คน ไดรับรางวัลตนแบบการ

จัดการเรียนรูออนไลนแบบเปดในระบบมหาชน (MOOCS) จากโครงการ 

2. คณะมนุษยศาสตรเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพมาเปนครั้งแรกในป 2560 

เปนการเขาสูสมัยประชาคมอาเซียน และความเปนสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสรางความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยยางกุง ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร 

3. คณบดีเสนอโครงการ “การปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารคณาจารยผูรับผิดชอบการสอนกระบวนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง สําหรับนักศึกษาตางคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐโดยสมบูรณแบบ (Fast track for CMU towards performance Excellence : CMU-PEx) ไปยังมหาวิทยาลัย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกคณะ 

เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรขาดแคลนอาจารยประจํา จํานวน 29 อัตรา คณะจึงตองจางอาจารยพิเศษชาวไทย และชาว

ตางประเทศจํานวนมากประมาณ 70 คนตอป มาเปนระยะเวลานานหลายสิบป ในชวงเวลาดังกลาวภาควิชาภาษาอังกฤษ

และคณะ ประสบปญหาจากอาจารยบางสวนในกลุมดังกลาวเรื่องการสอน การตรวจขอสอบ การใหอักษรลําดับข้ัน (เกรด) 

ท่ีผิดพลาดในหลายกรณีตลอดมา ในชวงปงบประมาณ 2559-2560 คณะจึงเขารวมโครงการ Fast track ดังกลาว ซ่ึง

ขณะนี้อยูในข้ันตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. คณะจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของคณะ e-HUMANITIES เสร็จไปแลวรอยละ 80-90 ในชวงเวลา 2 ป ซ่ึงเริ่ม

ในสมัยคณบดีปจจุบัน คาดวาจะเสร็จสมบูรณในไมชา ระบบดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตอการบริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ภายในคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆ 

5. คณะเริ่มจัดทํากฎระเบียบการเงิน เพ่ือเริ่มพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาโท ใหไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ 

ตางประเทศ โดยใหกูยืมเงินคณะ แบบไมเสียดอกเบี้ย แตตองทยอยใชหนี้ภายในเวลาท่ีกําหนดหลังจากสําเร็จการศึกษา 

ท้ังนี้คณะให ทุนดังกลาวแกอาจารย ท่ีบรรจุกอนป 2560 ซ่ึงไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาตอตางประเทศ จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเทานั้น โดยคณะใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาจํานวนไมเกินรอยละ 50 ท่ีมหาวิทยาลัยใหทุน อนึ่ง 

กฎระเบียบการใหกูยืมดังกลาวยังไมมีหนวยงานใดจัดทํามากอน 

6. คณะเริ่มสรางระบบการรับฝากบัญชีการเงินจากภาควิชา สาขาวิชาในลักษณะกองทุนเพ่ือใหภาควิชา สาขาวิชา

นําบัญชีของตนมาฝากไวท่ีคณะใหถูกตองตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของประเทศ ท่ีหามมิใหมีการกระทําทุจริตดานการเงิน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยแก

หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ซ่ึงตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและอธิบายได ตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. ในชวงภาคการศึกษาท่ี 2 ป 2559 ถึงภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2560 คณะเริ่มนําเอาหนังสือภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

5 กระบวนวิชา ท่ีใชสอนนักศึกษาป 1 จากทุกคณะในมหาวิทยาลัยประมาณ 15,000 เลม มาจัดจําหนายภายใตโครงการ

จัดจําหนายเอกสารคําสอนคณะมนุษยศาสตร ป 2559-2560 โดยเจาหนาท่ีคณะ เพ่ือชวยแบงเบางานของอาจารยและ

เจาหนาท่ีประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ตามระบบท่ีคณะกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือความปลอดภัยของอาจารย เจาหนาท่ีและ

ผูบริหารภาควิชาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของดานการเงินและความเสี่ยงจากการสูญหายของเงินและหนังสือ 

8. คณะโดยคณบดีและผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย โดยไดรับการแตงตั้งใหเปน

คณะทํางานจัดสอบความรู และทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือจัดสอบ E-Pro แกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 และการจัดสอบ E-Pro แกนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ป 1 เปนครั้งแรก และการจัดสอบ     

E-Grad เปนครั้งแรกในป 2560 แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปสุดทายในภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา 

โดยใชขอสอบมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงผลกับ Common Framework of Reference for Languages (CEFR) 

9. คณะรวมกับสมาคมนักศึกษาเกาคณะมนุษยศาสตร เริ่มกอตั้งกองทุนฉุกเฉินของศิษยเกาเปนครั้งแรกชื่อ 

กองทุนศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรเพ่ือนอง 

10. คณะโดยรองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวรรณ วงศปนเพ็ชร ไดพัฒนา/ยกระดับ 

มนุษยศาสตรสาร (Journal of Human Sciences) ในป 2558-2559 จาก TCI ระดับ 3 ข้ึนมาเปนระดับ TCI ระดับ 1 

และรักษาระดับนี้ไวถึงปจจุบันไดสําเร็จเปนครั้งแรก 

11. งานบริการการศึกษาเริ่มจัดทํา คูมือข้ันตอนแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร อยางละเอียด

และจัดการอบรมเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะดําเนินการพัฒนากระบวนงานอยางสมํ่าเสมอ มีการปรับลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน สงผลใหเกิดการประหยัดเวลา และงบประมาณในการพัฒนากระบวนงานตางๆ คณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ระบบโปรแกรมชวยในการดําเนินงาน เพ่ือชวยลดการทํางานซํ้าซอน และสามารถตรวจสอบกระบวนการไดทันทีเม่ือ
ตองการ บุคลากรหลายฝายสามารถใชขอมูลรวมกันได สามารถเพ่ิมหรือปรับปรุงขอมูลของตนเองได เชน ระบบปฏิบัติการ
ดานงบประมาณ e-Budget ระบบปฏิบัติการดานแผนปฏิบัติการประจําป e-Project ระบบปฏิบัติการดานบุคลากร       
e-Person เปนตน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการทํางานท่ีผิดพลาด 

 

ข การจัดการหวงโซอุปทาน 
ผูสงมอบท่ีสําคัญของคณะ ไดแก บริษัทและรานคาท่ีจําหนายวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร และ

อุปกรณ IT ตางๆ ตลอดจนบริษัททําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย คณะ คัดเลือกผูสงมอบ โดยพิจารณาจาก
ประวัติของบริษัทและรานคา คุณภาพสินคา ราคาสินคาและสวนลดท่ีนําเสนอ การสงมอบท่ีตรงเวลา การใหบริการ
หลักการขายท่ีดี กระบวนการจัดซ้ือ หรือจัดหาพัสดุ เริ่มจากการกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งท่ีตองการ การสอบ
ราคา กรณีครุภัณฑท่ีราคาสูงจะทําการเปดซองประมูลราคาเพ่ือใหไดราคาท่ีเหมาะสม มีการทําขอตกลง สัญญาจัดซ้ือจัด
จาง เพ่ือใหไดสินคา และการบริการหลังซ้ือท่ีมีคุณภาพตามตองการ ซ่ึงสรางความพึงพอใจแกผูใชงานในคณะ 
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ค การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2ค (1) ความปลอดภัย และ 6.2ค (2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
คณะ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน จึงไดดําเนินงานบริหารความเสี่ยงโดย

ยึดตามแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของคณะ เพ่ือทําหนาท่ีประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดยการ
ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ และผลกระทบ ตอองคกรจึงมีการดําเนินการวิเคราะหและคาดการณถึงเหตุการณ 
หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน การระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได บริหาร
ปจจัยและควบคุมกิจกรรม เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

คณะนําผลจากการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง โอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ และความ
รุนแรงของผลกระทบ แลวนําผลท่ีไดมาพิจารณาหาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เสี่ยงตอการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะวาความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยูระดับใด คณะกําหนดความเสี่ยง 5  ดาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
3. ความเสี่ยงดานการเงิน 
4. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 
5. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบขอบังคับ 

คณะ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  เพ่ือประชุมหารือ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง แลวจึงรายงานตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะ การรายงานการดําเนินงานคณะใชรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที ่7 ผลลัพธ 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรู ของผูเรียน และดานกระบวนการ 
คณะมนุษยศาสตร ไดมีการประเมินผลดําเนินการ และการปรับปรุงในดานท่ีสําคัญ โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟ

และตารางขอมูลการดําเนินงาน ดานการเรียนรูของผูเรียน ดานการมุงเนนลูกคา ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน             
ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และดานภาวะผูนํา ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
 

ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการท่ีมุงเนนผูเรียน 

ตัวช้ีวัด 7.1.1 รอยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
                
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 7.1.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 ตัวช้ีวัด 7.1.3 จํานวนนักศึกษาท่ีมีการแลกเปล่ียนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติท้ัง Inbound และ/หรือ 
Outbound 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 7.1.4 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอจํานวนท่ีรับเขา 
 

 

 

 

 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คิดเปนรอยละ เปาหมาย 

2557 473 351 74.21 60 
2558 421 276 65.56 60 
2559 436 272 62.39 60 

ปปฏิทิน 
จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 
จํานวนผลงานท่ีไดรับการ

ตีพิมพ 
คิดเปนรอยละ เปาหมาย 

2557 61 40 65.57 50 
2558 36 28 77.78 60 
2559 32 14 43.75 70 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

Inbound 
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

Outbound 

2557 10 15 
2558 12 19 
2559 12 19 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษา
รับเขา 

จํานวนนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษา 

คิดเปนรอยละ เปาหมาย 

2557 513 353 68.81 80 
2558 521 375 71.98 80 
2559 516 375 72.67 80 
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ตัวช้ีวัด 7.1.5 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชม 

ปงบประมาณ 
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน (โครงการ/กิจกรรม) 

ดําเนินการโดยคณะ ดําเนินการผาน HAS 
2558 21 24 
2559 24 25 
2560 21 26 

 

ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 

ตัวช้ีวัด 7.1.6 รอยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรท่ียังไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ไดแก (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และ (4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน 
คณะมีการประเมินการจัดการหวงโซอุปทานในดานการบริหารจัดการ ซ่ึงในปการศึกษา 2559 คณะเริ่มมีการ

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ตอการจางเหมาบริการทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย พบวามีผลการ
ประเมินดานการบริการทําความสะอาด อยูในระดับ ดี และการรักษาความปลอดภัย อยูในระดับ ดีมาก ดังแสดงในตัวช้ีวัด
ท่ี 7.1.7 
 

ตัวช้ีวัด 7.1.7 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการจางเหมาบริการทําความสะอาดและการรักษาความ
ปลอดภัย 
 

บริการ ผลประเมินปการศึกษา 2559 คาเปาหมาย 
บริการทําความสะอาด 3.48 >3.50 
บริการรักษาความปลอดภัย 3.60 >3.50 

 
      
 
 
 

ปการศึกษา 
จํานวน
หลักสูตร 

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 
คิดเปนรอยละ เปาหมาย 

2557 26 17 65.38 100 
2558 26 21 80.77 100 
2559 26 22 84.62 100 
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   ตัวช้ีวัด 7.1.8 จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา                 ตัวช้ีวัด 7.1.9 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ 
                                                                               สถาบันการศึกษาท้ังใน และตางประเทศ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา 
ตัวช้ีวัด 7.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนของอาจารย 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 7.2.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   
           

ปการศึกษา 
ผลประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 
เปาหมาย 

2557 4.31 4.0 
2558 4.27 4.0 
2559 4.21 4.0 

 

 ตัวช้ีวัด 7.2.3 การใหทุนนักศึกษาภายในคณะ 

ประเภททุน 
ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ทุน บาท ทุน บาท ทุน บาท 
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย 22 120,000.00 25 158,000.00 82 407,924.00 
ทุนนักศึกษาดีเย่ียม/ดีเดน 7 10,000.00 8 11,000.00 12 15,000.00 
ทุนจากศิษยเกาคณะ 9 45,000.00 14 70,000.00 18 255,000.00 

 

 

ปการศึกษา 
จํานวนกระบวน

วิชา 
รอยละของนกัศึกษาท่ี 

ตอบแบบประเมิน 
คาเฉลี่ย เปาหมาย 

2557 616 47.03 4.22 3.50 
2558 642 45.56 4.28 3.75 
2559 733 54.51 4.30 4.00 

66
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ตัวช้ีวัด 7.2.4 รางวัลนักศึกษา 

ปการศึกษา รางวัลระดับชาติ รางวัลระดับนานาชาติ 
2557 23 0 
2558 28 0 
2559 28 1 

 

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

 ตัวช้ีวัด 7.3.1 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก       ตัวช้ีวัด 7.3.2 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 7.3.3 จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เชิงเปรียบเทียบกับสถานบันคูเทียบ 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 7.3.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร นํามาใชประโยชน และผลงานวิชาการท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพ 

ปการศึกษา 
จํานวน
อาจารย

ประจําท้ังหมด 

อาจารย
ท่ีมี

คุณวุฒิ 
ปริญญา

เอก 

คิดเปน
รอยละ 

2557 191 69 36.13 
2558 177 87 49.15 
2559 201 83 41.29 

ปการศึกษา 

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ท้ังหมด 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ศ. รศ. ผศ. 

2557 191 4 17 36 
2558 177 3 12 43 
2559 201 5 15 47 

สถานศึกษา 
จํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ศ. รศ. ผศ. เอก โท ตรี 

คณะมนุษยศาสตร มช. 201 5 15 47 83 116 2 
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ 198 5 22 60 117 74 7 

ป
ปฏิทิน 

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ท้ังหมด 

ลา
ศึกษา 

งานวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงาน
วิชาการ 

ตีพิมพ
เผยแพร 

นําไปใช
ประโยชน 

ไดรับการ
รับรอง
คุณภาพ 

2557 177 24 10 3 3 
2558 203 21 30 0 4 
2559 201 30 24 1 8 
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ตัวช้ีวัด 7.3.5 รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกตออาจารยและนักวิจัยท้ังหมด 

ป 
งบประมาณ 

จํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

ลาศึกษา 

อาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจาก
ภายใน 

อาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

จํานวน 
(ชิน้งาน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
(ชิน้งาน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2558 177 24 19 1,908,556 6 13,625,189 
2559 203 21 13 1,011,880 6 8,509,833 
2560 201 30 30 2,247,520 5 3,041,430 

          
ตัวช้ีวัด 7.3.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 

ปงบประมาณ จํานวนบุคลากรสาย จํานวนอาจารยท่ี คิดเปนรอยละ เปาหมาย 
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ตัวช้ีวัด 7.3.7 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
ตอบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 7.3.8 อัตราเกษียณของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.3.9 รางวัลอาจารยและบุคลากร 
ปการศึกษา รางวัลระดับชาติ รางวัลระดับนานาชาติ 

2557 2 0 
2558 4 0 
2559 4 1 

 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการ และธรรมาภิบาล 
 

ในปงบประมาณ 2558-2560 จากการวิเคราะหภาพรวมของการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติพบวาระดับความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดมีแนวโนมท่ีสูงกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไว ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องจากทีมผูบริหารของคณะ ได
ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือนําแผนสูการปฏิบัติ และมีกระบวนการติดตามความกาวหนาเพ่ือ
ประเมินผล ตลอดจนทบทวนปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  
 

วิชาการ ไดรับการพัฒนา 

2558 177 152 85.87 90 
2559 203 176 86.70 90 
2560 201 183 91.04 90 

ปงบประมาณ 
จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุน 
จํานวนบุคลากรท่ี 
ไดรับการพัฒนา 

คิดเปนรอยละ เปาหมาย 

2558 99 97 97.97 90 
2559 99 97 97.97 90 
2560 99 99 100 90 

ปงบ 
ประมาณ 

การเกษียณอายุงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

2559 5 2 
2560 4 6 
2561 4 7 
2562 6 0 
2563 10 1 

ปงบประมาณ เปาหมาย ผลการประเมิน 
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ตัวช้ีวัด 7.4.1 ระดับคะแนนการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการประจําป  
 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7.4.2 กระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

 

 

 

 

 
 
 
ตัวช้ีวัด 7.4.3 จํานวนกระบวนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน โดยใชระบบ e-Learning 

 

 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด 7.4.4 จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนแบบ Bilingual 

 
 
 
 
 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและตลาด 
ตัวช้ีวัด 7.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

2558 3.50 3.79 
2559 3.75 4.66 
2560 4.00 4.12 

ปการศึกษา เปาหมาย ผลการประเมิน 
2557 25 14 
2558 30 35 
2559 40 46 

ปการศึกษา เปาหมาย ผลการประเมิน 
2557 20 17 
2558 30 22 
2559 40 43 

ปการศึกษา เปาหมาย ผลการประเมิน 
2557 50 48 
2558 53 52 
2559 55 58 
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ปงบประมาณ 
อาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจากภายใน อาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยจากภายนอก 

จํานวน (ช้ินงาน) งบประมาณ (บาท) จํานวน (ช้ินงาน) งบประมาณ (บาท) 
2558 19 1,908,556 6 13,625,189 
2559 13 1,011,880 6 8,509,833 
2560 30 2,247,520 5 3,041,430 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 7.5.2 จํานวนเงินรายไดท้ังหมดของสวนงาน 
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ปงบประมาณ 
งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได 

รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 
2558 142,291,500 142,291,500 58,620,998.77 45,713,388.58 
2559 153,377,405 144,570,386 84,818,394.98 50,834,863.78 
2560 166,042,770 135,303,635.76 99,087,889.75 48,024,216.00 

ตัวช้ีวัด 7.5.3 จํานวนนักศึกษา เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา ลักษณะการรับ 

เปาหมาย (คน) รับจริง (คน) โควตา โครงการเรียนด ี Admission 
2557 585 503 210 132 161 
2558 585 551 194 152 205 
2559 585 582 182 184 216 

ตัวช้ีวัด 7.5.4 จํานวนอัตราการคงอยูของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะมนุษยศาสตร 
 

 

 

 

 

ปการศึกษา จํานวนรับเขา 
จํานวนท่ีหายไป

ระหวางปการศึกษา 
คงเหลือ คิดเปนรอยละ 

2557 542 28 514 94.83 
2558 571 25 546 95.62 
2559 582 25 557 95.70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนา (OFIs)  
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสวนงาน  

โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559 
หมวดท่ี 1 การนําองคกร 

1.1 แมคณะจะมีการกำหนดว ิสัยทัศน ท่ีช ัดเจน แต ยังไมพบความเปนระบบใน
การกำหนดตัวชี้วัดสำค ัญท่ีเพียงพอสําหรับการสะทอนใหเห ็นถึงความเปนไปไดใน
การบรรล ุวิสัยทัศนดังกลาว 

คณะศึกษาวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สมรรถนะขององคกร เปนหลักในการ
กําหนดกลยุทธเพ่ือผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุตอวิสัยทัศนท่ีวา “เปนสถาบันชั้นนําดาน
มนุษยศาสตร ภาษาและการทองเท่ียวระดับสากล รวมรับใชสังคม” โดยผูบริหารไดกําหนด
เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายท่ีสะทอนการนําองคกรไปสูความสําเร็จของ
วิสัยทัศน ดังปรากฎในผลลัพธหมวด 7  

คณะติดตามผลการดําเนินงานของเปาหมายกลยุทธ จากตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําคณะตามลําดับ เปนประจําทุก 6 เดือนและ 12 เดือน เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผน ได
ทันทวงที 

1.2 ไม ช ัดเจนว าผู นำระด ับส ูงม ีว ิธ ีการอย างไรในการสื่อสารว ิส ัยท ัศน และ
ค ำน ิยมไปย ังกลุ มผู เร ียน ผู มีสวนได สวนเส ียและคูความร วมม ือท่ีสําค ัญรวมถ ึงการ
ประเม ินและทบทวนประส ิทธ ิภาพของว ิธ ีการท่ีใช การดำเน ินการด ังกล าว
อย างเป ็นระบบจะช วยส งเสร ิมการนำว ิส ัยท ัศน และค าน ิยม ท่ีคณะ กำหนดไว 
ไปสูการปฏิบัติไดอยางม ีประสิทธิภาพ 

คณะมีการถายทอดวิสัยทัศนสูผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและคูความรวมมือท่ีสําคัญ ผานกิจกรรม
ตางๆ  ท่ีจัดข้ึน เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม เอกสาร/วีดิทัศนแนะนําคณะ 
รายงานประจําป กิจกรรม Open House การประชุมสมาคมศิษยเกา ประชุมกับหนวยงานใหทุนวิจัย การ
ลงพ้ืนท่ี และเผยแพรผานเว็บไซต แตคณะยังขาดการสื่อสารไปยังกลุมคูความรวมมือ และการประเมิน 
ทบทวนประสิทธิภาพของวิธีการท่ีดําเนินการ โดยคณะจะวางแผนและดําเนินการในปตอไป 

 
หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 

2.1 การกําหนดต ัวชี้ว ัดท่ีสําค ัญของคณะ เชน ในยุทธศาสตร ท่ี 1 เป าประสงค 
ท่ี 2 การจ ัดการศ ึกษาที มีค ุณภาพในระด ับสากล ต ัวชี้ว ัดท่ี 1 จำนวนหล ักส ูตรท่ีม ี
การดำเน ินการครบตามกรอบมาตรฐาน TQF แมจะมีผลการดำเนินงานบรรล ุ
เปาหมายรอยละ 100 แตยังไมสามารถตอบสนองว ัตถ ุประสงค เชิงกลยุทธของคณะ
ได อยางม่ันใจ (ตัวชี้วัดสวนใหญ ท่ีแสดงในรายงานการประเมินตนเองเปนตัวช ี้วัด 
พ้ืนฐานทางการศ ึกษาท่ีกำหนดโดย สกอ. สมศ. และต ัวชี้ว ัดผลการปฏ ิบ ัต ิงานท่ี
กําหนดโดย มช. เทานั้น) ซ่ึงการกำหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมและเพียงพอรวมกับการ

ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกําหนดยุทธศาสตรตามพันธกิจ และยุทธศาสตรเชิงรุก ท่ี
สอดคลองตามแผนพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงในดานการจัดการศึกษานั้น 
คณะกําหนดกลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน และตัวชี้วัดท่ีจะชวยผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศน
ในดานความเปนสากล ไดแก การพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ิม
ประสบการณในการทํางานจริง (WIL/Entrepreneurship ) โดยสงเสริมใหมีกระบวนวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอน โดยใชระบบ e-Learning เพ่ิมข้ึน มีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
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โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559 
วางกลยุทธเชิงรุกท่ีช ัดเจน จะชวยผลักดันให คณะบรรลุวิส ัยท ัศนได อยางเปน
รูปธรรม 

 
 

สถาบันการศึกษาตางประเทศ เพ่ือจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบัน
วิชาการตางประเทศ โดยสามารถถายโอนหนวยกิตได ซ่ึงปจจุบันมีกระบวนวิชาของคณะท่ี
สามารถถายโอนไดท้ังสิ้น 17 กระบวนวิชา กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 18 แหง ในประเทศ
ญี่ปุน เมียนมาร และเยอรมนี การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาท่ีสอนแบบ Bilingual โดย
ใชภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆในการสื่อสารคูกับภาษาไทยในการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา 

2.2 ไม พบว ิธ ีการท่ีเป ็นระบบ รวมถ ึงการประเม ินประส ิทธ ิผลและการ
ทบทวนกระบวน การต ัดส ินใจ กําหนดระบบงานท่ีสำค ัญ การ outsource  การ
คาดการณ ผลการดำเน ินงานในอนาคตของคณะ เปร ียบเท ียบก ับต ัวชี้ว ัดของคู 
เท ียบท่ีสำค ัญ การดำเน ินการด ังกล าวจะช วยให คณะสามารถวางแผน กลยุทธใน
การข ับเคลื่อนคณะได อย างแม นยำและเหมาะสม มากกว าการใชข อม ูลผลการ
ดำเน ินงาน ในอดีตท่ีคณะทําได 

คณะกําหนดระบบงานและกระบวนการทํางานหลัก ตามพันธกิจของคณะ โดยดําเนินการ
ในลักษณะคณะกรรมการ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการประสานงาน ซ่ึงหลังการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการจะทําการประชุมเพ่ือสรุปผล ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในปการศึกษา 2559 คณะทําการประเมินการจัดการดานการบริหารจัดการ โดยประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร ตอการจางเหมาบริการทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย 
พบวา ผลการประเมินดานการบริการทําความสะอาด อยูในระดับ ดี (คะแนน 3.48 จาก 5) 
และการรักษาความปลอดภัย อยูในระดับ ดีมาก (คะแนน 3.60 จาก 5) 

สวนของตัวชี้วัดของคูเทียบ คณะไดนําขอมูลจากรายงานประจําปของคูเทียบ มาวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบในบางสวน เนื่องดวยขอมูลสารสนเทศหลายตัวไมมีการเปดเผย 

หมวดท่ี 3 การมุงเนนลูกคา 
3.1 ไม พบการนำข อม ูลจากการร ับฟ ังเส ียงของผู เร ียนและผู ม ีส วนได ส วน

เส ียท่ีสำค ัญไปใช ประโยชน รวมถ ึงการประเม ินประส ิทธ ิผลของแต ละว ิธ ีการใน
การร ับฟ ังเส ียงด ังกล าว เชน การว ิเคราะห ข อม ูล สารสนเทศจากกลุ มผู เร ียนและ
ผู ม ีส วนได ส วนเส ียท่ีสำค ัญ ในเรื่องของความพ ึงพอใจ ความไม พ ึง พอใจ และ
ความผ ูกพ ัน ซ่ึงอาจส งผลต อการทำให  ม่ัน ใจ ได ว า การวางแผนปร ับปร ุง
กระบวนการ สนับสนุนสามารถตอบสนองความตองการและสรางความผ ูกพ ันของ
ผู เร ียนและผ ู ม ีส วนได ส วนเส ียท่ี สำคัญแตละกลุมไดอยางม ีประสิทธิภาพ 

คณะนําขอมูลจากการรับฟง มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการสนับสนุนกลุมลูกคา เพ่ือ
ตอบสนองความตองการ โดยจัดตั้ง กองทุนศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรเพ่ือนอง เพ่ือหา
ทุนการศึกษาฉุกเฉินแบบใหเปลา หรือใหกูยืมฉุกเฉิน โดยไมมีดอกเบี้ย สําหรับนักศึกษาท่ีมีความ
เดือดรอน จําเปนเรงดวนท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งมีการ

ดําเนินงานผานคณะกรรมการ 

มีการใหนักเรียนท่ีเยี่ยมชมคณะในกิจกรรมเปดประตูสูมนุษยศาสตร (Open House) 
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน และนําขอมูลท่ีไดจากการจัดกิจกรรมในปท่ีผานมามา
วิเคราะหและปรับปรุงรูปแบบของการจัดกิจกรรมในปนี้ ไดแก (1) จัดการบรรยายในหอง 
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับสาขาวิชาในคณะ การรับเขาศึกษา และตอบคําถามจากนักเรียนท่ีเขามา
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โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559 
เยี่ยมชม (2) ใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 อยูประจําบอรดของสาขาวิชา เพ่ือตอบคําถาม และ
ประชาสัมพันธสาขาวิชาของตนเอง เนื่องจากท่ีผานมาใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 อยูประจําบอรด แต
ยังมีความรูเ ก่ียวกับสาขาวิชาของตนเองไมมากเทานักศึกษาชั้นปท่ี 3-4 จึงมอบหมายให
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ชวยในเรื่องการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ จัดสถานท่ี การแสดงบนเวที และ 
(3) ปรับรูปแบบกิจกรรมบนเวทีตามสถานการณบานเมืองใหเปนไปอยางเหมาะสม 

3.2 ไม พบการประเม ินประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลในการจ ัดการข อ
ร องเร ียนอย างเป ็นระบบ รวมถ ึง การตอบสนองอยางทันท วงที 

คณะมีระบบการจัดการขอรองเรียน โดยมีผูรับผิดชอบในการพิจารณาและตอบสนองตอ
ขอรองเรียนตามลําดับข้ัน ไดแก ผูบริหารจะพิจารณาเปนเรื่องๆ ไปตามแตระดับความยากงาย
ของปญหา เรื่องท่ีไมซับซอนจะเชิญผูรองทุกขมาพบเปนการสวนตัว พิจารณาปญหา แกไข
ปญหา ภายใตกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎราชการท่ีเก่ียวของ ถาเรื่องรุนแรง ซับซอน
จะเชิญผูเก่ียวของมาพบเพ่ือทราบขอมูล ขอเท็จจริงเปนเบื้องตน กอนปรึกษาหารือกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย และกฎราชการตอไป เรื่องบางเรื่องใชเวลาคอนขางนาน 
แตคณะพยายามผลักดันใหการดําเนินการขอรองเรียนรวดเร็วข้ึน 

3.3 คณะไม ได แสดงว ิธ ีการในการกำหนดความต องการของกลุ มผู เร ียนและ
ผู ม ีส วนได ส วนเส ียท่ีสำค ัญ รวมถ ึงว ิธ ีการสร างความผ ูกพ ัน และการปร ับปร ุง
ชองทางการสื่อสาร เพ่ือสน ับสน ุนแต ละกลุ มอยาง เปนระบบ การดำเนินการ
ดังกลาวจะชวยสรางความผูกพันกับกลุมลูกค าปจจุบัน และช วยดึงดูดกลุม ลูกคา
ใหม 

คณะมนุษยศาสตร กําหนดชองทางการรับฟง โดยแบงกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลปอนกลับเก่ียวกับหลักสูตร การบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู และบริการ
วิชาการอ่ืนๆ โดยไดใชวิธีการหลากหลายและแตกตางกันในแตละกลุม มีการวางแผน กําหนด
ผูรับผิดชอบและกํากับดูแลตามตําแหนงบริหาร (รองคณบดี/ผูชวยคณบดี) คณะกรรมการชุด
ตางๆ และหนวยงานหลักท่ีดูแลพันธกิจ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1-1ก 

หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
4.1 ไม พบกระบวนการ ท่ีเป ็นระบบในการออกแบบ ค ัดเล ือกข อม ูลและ

สารสนเทศเพ่ือกำหนดต ัวชี้ว ัดท่ีสําค ัญ รวมถ ึงว ิธ ีการประเม ิน/ว ัด การว ิเคราะห 
และการจ ัดการก ับข อม ูล โดยคำน ึงถ ึงเป าหมาย ว ิส ัยท ัศน และย ุทธศาสตร 
ของคณะ ทําให คณะอาจไม สามารถ ก าวข ามความท าทายเช ิงกลย ุทธ ท่ี คณะตั้ง
ไวได 

คณะกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีมีผลผลักดันใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของคณะ มี
กระบวนการดําเนินการติดตามและวัดผลการดําเนินการ คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานยุทธศาสตรท้ัง 8 ดาน ประกอบดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูแทนจากทุกภาควิชา 
สาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนท่ีเปนผูรับผิดชอบในฐานะ KPI Owner ประธานยุทธศาสตร
ท้ัง 8 คนพรอมดวยเจาหนาท่ีงานนโยบายและแผนฯ อธิบายสรางความเขาใจ เรื่องยุทธศาสตร 
เปาหมายกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ รอบระยะเวลาจัดเก็บ
ขอมูลและการรายงานผล สื่อสารไปยัง Data Owner เพ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยงาน
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นโยบายและแผนฯจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ เสนอตอคณบดีและทีม
บริหาร ซ่ึงทําการประชุมพิจารณาทบทวนแกไขกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะและคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะตามลําดับ ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน 

คณะออกแบบการจัดเก็บขอมูลดวยระบบสารสนเทศ เปาหมายกลยุทธ โดยคํานึงถึง
ยุทธศาสตร แผนงานและตัวชี้วัด  โดยผูกแผนงาน เขากับแผนเงิน ท้ังการจัดทําโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร ท่ีสอดรับกับ กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด และแผนปองกันความเสี่ยง ลงในระบบ 
e-Project  ภายใตรายไดท่ีจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบการติดตามขอมูล ประเมินผลโดย
หนวยงานและคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน สําหรับงบประมาณประจําปนั้น จัดสรร
ภายใตรายไดท่ีคณะหาได โดยใชระบบ e-Budget ควบคุมการใชจายงบประมาณ 

4.2 ไม พบกระบวนการ ท่ีเป ็นระบบในการกำหนด และแสวงหาข อม ูล
ต ัวชี้ว ัดจากคู  เท ียบ/ค าเท ียบ ใหครอบคล ุมตามพันธก ิจหล ักทุกดาน เพ่ือนํามาใช
ในการพัฒนาคณะอย างมีประสิทธิผล 

คณะกําหนดคูเทียบคือ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงและติดอันดับ 2 ของประเทศ โดยคณะไดนําขอมูลจากรายงานประจําปของคูเทียบ มา
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และกําหนดเปนหัวขอการจัดการความรูท่ีนํามาถายทอดในองคกร 
โดยในการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก QS World University Rankings 2016-
2017 พบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับท่ี 252 ของโลก ท่ี 45 ของเอเชียและท่ี 1 
ของประเทศ สวนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในลําดับท่ี 551-600 ของโลก ท่ี 104 ของเอเชีย และ
ท่ี 4 ของประเทศ ซ่ึงในป 2560 คณะมนุษยศาสตรไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาชั้นนําของ
ประเทศ (1) สาขาวิชา Modern Languages ไดรับการจัดอันดับ 201-250 ของโลกและอันดับ 
2 ของประเทศ (2) สาขาวิชา History ไดรับการจัดอันดับ 3 ของประเทศ และสาขาวิชา 
English Languages & Literature ไดรับการจัดอันดับ 4 ของประเทศ 

ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศท่ีสะทอนมาจากกลุมผูเรียนและลูกคา
กลุมอ่ืน เพ่ือใชประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนพัฒนา
ภาวะการแขงขันขององคกร โดยกําหนดผูรับผิดชอบขอมูล แนวทางการรวบรวม วิเคราะหและ
นําไปใชในกระบวนการจัดทําแผนท่ีเก่ียวของ 

4.3 ไม พบกระบวนการท่ีเป ็นระบบในการออกแบบ รวมถ ึงการประเม ิน
ประส ิท ธ ิผ ลแล ะการทบทว น กระบวนการกำหนด  Knowledge vision  
Knowledge asset และการจ ัดการความรู ท่ีคณะ ตองการ/จำเปนตองสรางข้ึนมา 

คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการความรู  คณะ
มนุษยศาสตร ทําหนาท่ีพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู สงเสริมการแบงปนความรู สราง
พฤติกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ือตอยอดความรูภายใตการจัดการความรูของ

http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
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โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559 
เพ่ือให ครอบคลุมทุกพันธกิจหล ัก รวมถ ึงระบบงานท่ีสําค ัญและการ จ ัดการความรู 
เพ่ือถ ายทอดองค ความรู จากกลุ มผู ม ีส วนได ส วนเส ียและคู ความร วมม ือท่ีสําค ัญ
อ ีก หลายกลุมท่ีคณะไดระบุไวในโครงรางองคกร 

บุคลากร โดยใหบุคลาการสายสนับสนุนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ระบบงานตางๆ มีการจัดประชุมภายใน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะ คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ การประชุมคณบดีกับทีมบริหาร การประชุม
คณบดีกับหนวยงานสายปฏิบัติการ การประชุมระหวางเลขานุการคณะฯ กับ 5 หนวยงานสาย
ปฏิบัติการ และการประชุมภายในหนวยงาน เปนตน 

4.4 ไม พบผลล ัพธ ของการจ ัดการทร ัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ให ม ีความปลอดภ ัย ข อม ูลม ีความถ ูกต อง แม นยํา และท ันสม ัย 
เพ่ือให ม่ันใจได ว าคณะสามารถบร ิหารจ ัดการทร ัพยากร สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและพรอมรับม ือกับสภาวะฉุกเฉิน 

คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเสียหายตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางเพ่ือลดความซํ้าซอน โดยจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังคณะ และตรง
ตามความตองการใชงานของคณะ มีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ         
(e-Humanities) ท่ีจําเปน เพ่ือใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร ผูสงมอบ คูความรวมมือ ผูเรียน สวนระบบฐานขอมูลงบประมาณ-การเงิน เปน
ระบบ real time มีความถูกตองแมนยํา มีระบบควบคุม และตรวจสอบขอมูลไดอยางม่ันใจ 
คณะสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  
ระบบ e-Budget ระบบ e-Revenue ระบบ e-Investment และระบบ e-Person คณะจะมี
ระบบการสอบทานขอมูลใหตรงกับระบบ 3  มิติ ของมหาวิทยาลัย ระบบ e-Project งานแผน 
หนวยงานจัดทําโครงการ และงานการเงินจะมีขอมูลการดําเนินงานท่ีเหมือนกันตั้งแตตน
ปงบประมาณ 

 ในภาวะฉุกเฉิน คณะไดดําเนินการเพ่ือใหขอมูลและสารสนเทศท้ังระบบฮารดแวรและ
ซอฟแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง โดยคณะไดรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลกลางท่ีอยู
บนเครื่องแมขายของคณะ ผูดูแลระบบตองทําการสํารองขอมูลตามความถ่ี และทําการ
ตรวจสอบผลการสํารองขอมูลเพ่ือยืนยันวาขอมูลถูกตองสมบูรณ 

หมวดท่ี 5 การมุงเนนบุคลากร 
5.1 ไม พบการประเม ิน ประส ิทธ ิภาพและการทบทวนกระบวนการสรรหา 

ค ัดเล ือก ส งเสร ิมพ ัฒนาและ ธำรงรักษาบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งบ ุคลากรท่ีม ี
ความสามารถส ูง การดำเน ินการด ังกล าวจะช วย สงเสริมให คณะบริหารจัดการ 

คณบดีทําการทบทวนกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดมีซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ โดยบุคลากรสายวิชาการตองจบสายตรงหรือสายสัมพันธในสาขาวิชา/ศาสตรท่ีเขามาสอน 
เชน ผูสมัครเปนอาจารยภาษาตองจบปริญญาตรีสายภาษานั้น  ๆมี GPA เฉพาะวิชาเอกเฉลี่ยไมนอยกวา 
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work force ไดอยางม ีประส ิทธ ิภาพ เพ่ือมุ งสู การบรรล ุว ิส ัยท ัศน และ พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 สวนบุคลากรสายสนับสนุน มีกระบวนสรรหาผานการสอบแขงขันคัดเลือก ให
ไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง ในสายงานท่ีเก่ียวของ และตองมีความรูดาน IT อยางดี เปนตน 

คณะมีกระบวนธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถสูงไวโดยมีการพิจารณาตออายุราชการ
ใหแกอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร สําหรับอาจารยชาวตางชาติ คณะจายคา VISA และ 
Work permit ใหอาจารยประจําชาวตางชาติ ท้ังนี้เพ่ือสนองตอวิสัยทัศนในดานการผลิตบัณฑิตใหมีความ
เปนสากล 

คณะมีระบบการจัดการผลการดําเนินงานของบุคลากรใหเชื่อมโยงเขากับพันธกิจและวิสัยทัศน 
รวมท้ังขอกําหนดจากมหาวิทยาลัย โดยใชแบบขอตกลงภาระงาน (TOR) และ Job Achievement (JA) มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ตามประเภทบุคลากร เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง 
ตอสัญญาจาง โดยมีเกณฑท่ีประกาศใหทุกคนไดรับทราบ มีการประเมินตนเอง การประเมินโดย
ผูบังคับบัญชาชั้นตน การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินจากคณะ และสงผลการประเมินแจงใหเจาตัว
รับทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะไดเสริมแรงจูงใจใหแกคณาจารยเพ่ือพัฒนาผลงาน 
เชน การใหทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน การสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติ นานาชาต ิและการนําเสนอผลงานวิจัย การใหรางวัลและยกยองชมเชยสรางขวัญกําลังใจ
แกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หรือไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก โดยมีการยก
ยองชมเชยและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

5.2 ไม พบกระบวนการท่ีเป ็นระบบในการออกแบบ การระบ ุป ัจจ ัยสำค ัญใน
การสร าง ความผ ูกพ ันของบ ุคลากรแต ละกลุ ม ท ี่ได กําหนดไว ในโครงร างองค กร
ของคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง part time staff รวมท้ังการตอบสนองความ
ต องการของบ ุคลากรแต ละประเภท ซ่ึงอาจม ีผลกระทบต อผลล ัพธ ด านบุคลากร 

คณะมีกระบวนการสรางความผูกพัน โดยเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานดังนี้ 
 1. ดานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  คณะ มีการสื่อสารหลายชองทางไปยังบุคลากร 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือในองคการท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ มีการเผยแพรขาวสาร
ผาน Website โดยงานประชาสัมพันธทบทวนประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารเปนประจํา
ทุกป เม่ือพบวามีบุคลากรจํานวนหนึ่งไมไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ คณะ จึงใหหนวยงานสง
ขาวสารท่ีสําคัญไปยังบุคลากรทุกคนทางระบบ e-Document Facebook และ Line กลุม
สํานักงาน 

2. ดานการแบงปนทักษะระหวางอาจารยและบุคลากรหรือระหวางสาขาวิชา คณะไดจัด
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังองคการ มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนเปนประจําท้ังในระดับคณะและระดับภาควิชา 
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3. คณะมีการสรางความผูกพัน สรางบรรยากาศภายในคณะ ผานกิจกรรมตางๆ ท่ีคณะจัด

ข้ึนเปนประจําทุกป โดยมีการเชิญชวนบุคลากรทุกคนภายในคณะเขารวม  
4. ดานการสรางเสริมนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน คณะสนับสนุนให

บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยสงเสริมการ
ทําวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน คูมือปฏิบัติงาน  

5. ดานความสามารถในการใชประโยชนจากความคิดเห็นท่ีหลากหลายของบุคลากร 
ผูบริหารคณะเปดกวางในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพ่ือนํา
ขอมูลมาแกไขปญหา สรางระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป 

5.3 แม คณะจะม ีแนวทางในการสร างความต อเนื่องของท ีมผู นำ ระด ับส ูงผ าน
กลไกการทำหน าท่ี acting dean ของผู ท่ีม ีศ ักยภาพในการบร ิหารคณะ แต ยัง ไม 
พบกระบวนการท่ีเป ็นระบบในการสร างและ พ ัฒนาผู นำในระด ับต างๆ รวมถ ึง
การประเม ินประส ิทธ ิภาพและการทบทวนกระบวนการด ังกล าว เพ่ือสงเสริม
ความตอเนื่องและความยั่งยืนของคณะ 

1. มีการประชุมทีมผูบริหารในรูปแบบตางๆ ท้ังแบบทางการ ไมทางการ คณบดีประชุม
ปรึกษาหารือกับรองคณบดี ผูชวยคณบดี ทุกวันเปนกลุมเล็ก แบบเฉพาะราย และประชุมกลุม
ใหญ เพ่ือแจงเรื่องตางๆ ในท่ีประชุมและรับฟงปญหาจากรองคณบดีและผูชวยคณบดี พรอมหา
วิธีแกปญหาตลอดเวลาจึงเปนการเรียนรูงานจากกันและกัน 

2. คณบดีฝกรองคณบดี และผูชวยคณบดีอยางใกลชิด ซ่ึงอาจารยรุนใหมใหทําหนาท่ีเปน 
Acting Dean โดยเร็ว ภายใตนโยบายของคณะ คณบดีทําการสอนและถายทอดการทํางานแบบ
เฉพาะตัว เพ่ือใหอาจารยรุนใหมสามารถทํางานเชิงรุก อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคณบดี
ไดแนะแนวทางการบริหารคณะ ใหคําปรึกษาแกทีมบริหารทุกคน สงเสริมทีมบริหารใหเขารวม
การอบรม สัมมนาหลากหลายดานท่ีจัดโดยคณะ มหาวิทยาลัยและองคการนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสรางความพรอมในการเปนผูบริหารรุนใหมของคณะตอไป 

3. คณบดีจัดประชุมสําคัญ โดยใหผูบริหารระดับภาควิชา/สาขาวิชา อาจารยประจํา
หลักสูตรเขารวมฟง เชน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และตามแนวทางเกณฑ 
EdPEx การบริหารการเงิน กฎเกณฑการเงิน ปฐมนิเทศ สัมมนาท่ีปรึกษา การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ TQF รวมท้ังการประชุมสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยจัด
อบรมผูบริหารระดับภาค/สาขาวิชาหลายครั้ง เปนตน 

หมวดท่ี 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
ไมพบความเปนระบบในการออกแบบ การประเมินประสิทธิผลและการทบทวน

กระบวนการสําคัญท่ีคณะใช รวมถึงการควบคุมตนทุน การบริหารหวง โซอุปทาน โดยเฉพาะ
1.  คณะทําการประเมินผลการจัดการของกลุมคูความรวมมือ ท่ีคณะจางเหมาดําเนินงาน

แทนในเรื่องของการทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย โดยคณะแตงตั้ ง
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การดําเนินการกับผูสงมอบ และคูความรวมมือในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานท่ี
สําคัญ การบริหารความเสี่ยง เชิง ยุทธศาสตรและการเตรียมความพรอมในสถานการณ
ฉุกเฉิน ทําใหไมสามารถเชื่อม่ันไดวา กระบวนการทํางานท่ีสําคัญของคณะ สามารถสะทอน
ถึงความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความไมชัดเจนในการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในข้ันตอนของการจัดทําแผนกลยุทธ รวมถึงการออกแบบกระบวนการวัดและ
วิเคราะหขอมูลสําหรับตัวชี้วัดท่ีสําคัญดังกลาว (หมวด 2 และหมวด 4) 

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการจัดจาง ทุกปจะมีการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานของบริษัทท่ีวาจาง เพ่ือแจงใหมีการปรับปรุง และ
ประกอบการพิจารณาการตอสัญญาจางเปนประจําทุกป 

2. ระบบควบคุมตนทุนงบประมาณ คณะมีระบบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ภายใต
รายไดท่ีคณะไดรับ โดยจัดสรรงบประมาณใหภาค/สาขาวิชาจัดสรรภายใตจํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน และแบงงบประมาณออกเปนสองสวน คือ งบดําเนินงาน 40% งบดําเนินโครงการ 
60 % ควบคุมการดําเนินโครงการหลักสูตรภาคพิเศษดวยระบบตนทุนกิจกรรม (ระบบABC) 
โดยใช ระบบ e-Budget ระบบ e-Project ในการควบคุมงบประมาณ ในขณะเดียวกันนี้คณบดี
ไดใหงานนโยบายและแผนฯ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกภาคปกติ รวมท้ังการบริหารศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร (HAS Center) ดวย
ระบบ ABC  

3.  คณะกําหนดประเด็นความเสี่ยงดานยุทธศาสตร ในแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคณะ เพ่ือเตรียมรับมือ และปรับปรุงแกไขไดอยางทันทวงที โดยคณะกําหนดเปน
กระบวนการหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ 
7.1 ผลล ัพธ ในบางเรื่องม ีแนวโน มแย ลง เช น จำนวนผลงานว ิจ ัยท่ีนำไปใช 

ประโยชน ( 7.3.3) จำนวนอาจารย ท่ีได ร ับท ุนสน ับสน ุนภายนอก ( 7.3.4) 
จํานวนบ ุคลากรสายสน ับสน ุนท่ีได ร ับการพ ัฒนา (7.3.6) 

1. คณะกระตุนใหอาจารยตีพิมพบทความทางวิชาการและบทความวิจัย โดยสนับสนุนคา
แปลบทความทางวิชาการและบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ เพ่ือใหมีผูอานบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัยมากข้ึน และสามารถนําผลวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ซ่ึงในป 2559 
คณะมีงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรจํานวน 24 ผลงาน นําไปใชประโยชน
จํานวน 1 ผลงาน และไดรับการรับรองคุณภาพจํานวน 8 ผลงาน  

2. คณะเขารวมเครือขายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศ และ
เครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 5 แหง ไดแก ศูนยวิจัยแมโจ, Tourism Center 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, ศูนยวิจัยและพัฒนาการทองเท่ียว สถาบันวิจัยสังคม, ศูนยวิจัยขาว 
คณะเกษตรศาสตร, ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ 2560 มีอาจารยท่ีไดรับทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกจํานวน 5 ทุน เปนเงินจํานวน 3,041,430 บาท 

3. คณะมีโครงการสรางนักวิชาการรับใชสังคมจากการวิจัยเพ่ือชุมชน โดยรวมกับองคการ
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โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559 
บริหารสวนตําบลสุเทพ และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก เพ่ือหาโจทยวิจัยกับชุมชน
โดยตรง คณะใหการบริการวิชาการในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนเพ่ือเปนตนแบบสังคมนาอยู อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายทองเท่ียวชุมชนอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

4. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 7 กระบวนวิชา 

5. คณะสนับสนุนใหบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางาน และสงเสริมความกาวหนาในสายงาน โดยคณบดีใหบุคลากรสายปฏิบัติการ
ทุกคนจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และสนับสนุนงบประมาณการวิจัยสถาบัน โดยในปงบประมาณ 2560 
มีบุคลากรสายปฏิบัติการจํานวน 99 คน คิดเปน 100%ท่ีไดรับการพัฒนาในดานตางๆ  

7.2 ไมพบการนําเสนอผลลัพธท่ีสําคัญ เชน ตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับการสะทอนถึงการ
บรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีสําคัญของคณะ หลายตัวชี้วัดยังขาดการ
จําแนกการนําเสนอผลลัพธ ใหครอบคลุมตามกลุมของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความ
รวมมือท่ีสําคัญ ท่ีทางคณะได กําหนดไวในโครงรางองคกร 

คณะกําหนดตัวชี้วัดสําคัญในทุกยุทธศาสตร เพ่ือใชประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ของคณะ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและบรรลุวิสัยทัศนท่ีวางไว โดยนําขอมูล
ยอนหลัง 3 ป มาเปรียบเทียบกับเปาหมายของผลการดําเนินงานในแตละป มีการแสดงคา
ตัวชี้วัดของคูเทียบคณะมนุษยศาสตรบางตัวชี้วัดเทานั้น เพราะมหาวิทยาลัยคูเทียบไมไดเปดเผย
คาตัวชี้วัด และรายละเอียดอ่ืนๆ   

 
 

7.3 ไมพบการแสดงคาเปาหมายและการเทียบเคียงกับคูเทียบ/คาเทียบในเกือบทุก
ตัวชี้วัด 

 



หน้าที� 1

ผลการดําเนินงาน

1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 26

2 - ---ระดับปริญญาตรี 13

3 - ---ระดับปริญญาโท 12

4 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0

5 - ---ระดับปริญญาเอก 1

6 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0

7 - ---ระดับปริญญาตรี 0

8 - ---ระดับปริญญาโท 0

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0

10 - ---ระดับปริญญาเอก 0

11 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,488

12 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,185

13 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 286

14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0

15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  17

16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 201

17 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  2

18 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 116

19  ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  83

20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 130

21 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 2

22 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 73

23 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 55

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 49

25 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

26 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 27

27 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 22

28 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 17

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร

 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

ชุดขอมูลที่ 2

ชุดขอมูลที่ 3

ชุดขอมูลที่ 4

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

ชุดขอมูลที่ 1
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ผลการดําเนินงานชื่อขอมูลพื้นฐาน

30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 12

31 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 5

32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 5

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 3

35 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2

36 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 103

37 - - --ระดับปริญญาตรี 0

38 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0

39 - - --ระดับปริญญาโท 46

40 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0

41 - - --ระดับปริญญาเอก 57

42 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 103

43 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 55

44 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 28

45 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 16

46 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 4

47 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 64

48
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ
12

49

- - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศ

15

50 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0

51
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2
13

ชุดขอมูลที่ 5

ชุดขอมูลที่ 6
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ผลการดําเนินงานชื่อขอมูลพื้นฐาน

52

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

16

53

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

0

54 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0

55 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 0

56 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0

57 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0

58 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 8

59
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
0

60
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
0

61 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0

62 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

63 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0

64 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0

65 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   0

66
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
0

67 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 481

68
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา
436

69
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ

อิสระ)
272

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 14

71 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0

72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 6

ชุดขอมูลที่ 7
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74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0

76
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)

27,774.72

77
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ

 TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
4.21

78
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (ปปฏิทิน 2559)
14

79 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0

80 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2

81

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง  ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ

11

82 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0

83 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0

84

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

1

85

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

0

86 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0

87
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
0

88 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0

89 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

90 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0

91 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0

ชุดขอมูลที่ 8
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92 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   0

93 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 0

94
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (ปปฏิทิน 2559)
0

95 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   0

96

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง  ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ

0

97 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0

98 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0

99

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0

100

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

0

101 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0

102
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online
0

103 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0

104 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

105 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0

106 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0

107 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ   0

108 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 0

109 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,970.58

110 - ---ระดับปริญญาตรี 4,824.32

ชุดขอมูลที่ 9
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111 - ---ระดับปริญญาโท 143.13

112 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0

113 - ---ระดับปริญญาเอก 3.13

114 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (ปงบประมาณ 2560) 2,247,520

115 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (ปงบประมาณ 2560) 3,041,430

116 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) (ปการศึกษา 2559) 171

117 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) (ปการศึกษา 2559) 0

118 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ (ปการศึกษา 2559) 30

119 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ (ปการศึกษา 2559) 0

120 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (ปปฏิทิน 2559) 69

121
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ
12

122

- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ

20

123 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0

124
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
13

125

- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ .ศ.

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

16

126

- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556

0

127 - ---ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0

128 - ---ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 0

129 - ---ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0

ชุดขอมูลที่ 11

ชุดขอมูลที่ 12



หน้าที� 7

ผลการดําเนินงานชื่อขอมูลพื้นฐาน

130 - ---ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0

131 - ---ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 8

132
- ---ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
0

133
- ---งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online
0

134 - ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0

135 - ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0

136 - ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0

137 - ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0

138 - ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0
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