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สวนที่ 1
โครงรางองคการคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
P.1 ลักษณะองคการ
คณะมนุษยศาสตร เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2507 โดยเปนหนึ่งในสามคณะที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นในระยะเริ่มแรก
ของการกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร ทั้งสามคณะนี้
ไดเปดสอนวิชาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 หมวด คือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยปจจุบันคณะเปน
ศูนยกลางดานมนุษยศาสตร ภาษา และการทองเที่ยว สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรคณะ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม
ก. สภาพแวดลอมขององคการ
P1ก (1) หลักสูตรและบริการ
ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรเปดสอนวิชาพื้นฐาน วิชาโท วิชาเลือกเสรี และกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกคณะ คิดเปนภาระงานประมาณ 1 ใน 5 ของทั้งมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2559 คณะเปด
การสอน 26 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ P1-1ก(1) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2559
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ภาควิชา
13 หลักสูตร
12 หลักสูตร
1 หลักสูตร
ภาควิชาการทองเที่ยว
• ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
• ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว)
ภาควิชาจิตวิทยา
• วท.บ. (จิตวิทยา)
• วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
• วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ)
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
• ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
• ศศ.ม.( สารสนเทศศึกษา)
และสารสนเทศศาสตร
ภาควิชาประวัติศาสตร
• ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
• ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
• ปร.ด. (ประวัติศาสตร)
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา • ศศ.บ. (ปรัชญา)
• ศศ.ม. (ปรัชญา)
• ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ภาควิชาภาษาตะวันตก
• ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
• ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ภาควิชาภาษาตะวันออก
• ศศ.บ. (ภาษาญีป
่ ุน)
• ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา)
• ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาควิชาภาษาไทย
• ศศ.บ. (ภาษาไทย)
• ศศ.ม. (ภาษาไทย )
• ศศ.บ.(ภาษาไทยในฐานะ • ศศ.ม. (ลานนาศึกษา)
ภาษาตางประเทศ) :
หลักสูตรนานาชาติ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
• ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
• ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร)
ภาควิชามนุษยสัมพันธ
• ศศ.บ. (บานและชุมชน)
• ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
 กลุมวิชาศึกษาทั่วไป
รายงานประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ CMU-EdPEx คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559
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คณาจารยของคณะฯ มีความรูความสามารถทางวิชาการนับเปนขอไดเปรียบในดานการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีคณาจารยหลายไดรับการยกยองในระดับประเทศ และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน ไดรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณผู
อนุรักษมรดกไทยดีเดน ประจําป พ.ศ.2560 ไดรับโลเกียรติคุณวิธีปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูแบบใหมในศตวรรษที่ 21
และไดรับโลรางวัลตนแบบการจัดการเรียนรูออนไลนแบบเปดในระบบมหาชน (MOOCS) ดานการวิจัยคณะมีวารสาร
มนุษยศาสตรสาร ที่ไดรับการรับรองจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)
ใหเลื่อนเปนวารสารกลุมที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งเปนชองทางสนับสนุนพันธกิจในดานการวิจัย
คณะฯ มีศูนยบริการวิชาการ และศูนยความเปนเลิศดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว ตาม
พั น ธกิ จ ที่ ใ ห บ ริ การและส ง เสริ มการเรี ย นรู ใ ห แ ก นัก ศึก ษาและบุ คคลทั่ว ไป ได แ ก ศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการมนุ ษยศาสตร
(Humanities Academic Service Center : HAS CENTER) ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Learning
Center) ศูนยศึกษาและบริการวิชาการดานการทองเที่ยว (Center for Tourism Studies and Academic Services) ศูนยญี่ปุน
ศึกษา ศูนยเกาหลี ศูนยทักษะชีวิต บานหลังที่สอง ศูนยลานนาศึกษา ศูนยเมียนมาร และศูนยจีนศึกษา และคณะไดรับ
แตงตั้งใหเปนศูนยสอบ TOEFL ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ
P1ก (2) วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
วิสัยทัศน
สถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตร ภาษา และการทองเที่ยว ระดับสากล รวมรับผิดชอบตอสังคม
คานิยม
คณะมนุษยศาสตร เปนองคการที่มีความเปน เอกภาพ มีคุณธรรม ยกยองและใหเกียรติกัน ดูแล รับผิดชอบ
ตอสังคม ใชความสามารถ และนวัตกรรมอันหลากหลาย เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
H – Happiness
ความสุข
U – Unity
ความสามัคคี
M- Morality
ความดี
A – Academics
ความเกง
N- Network
การสานสัมพันธ
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ กษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ในระดั บ สากล มุง เน น คุ ณ ธรรมและความเป น เลิ ศ ด า น
มนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรู และนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มความเขมแข็ง
ใหแกทองถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยมุงเนนการทําวิจัยทั้งแบบสายตรง และแบบบูรณาการ
3. บริการวิชาการดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม การทองเที่ยว ตามความตองการของสังคม
4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา ทองถิ่นไทย กลุมชาติพันธุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และความเขา
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันไดอยางดี และอนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส และพึ่งพาตนเองได
0
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P1ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ปจจุบันคณะ มีบุคลากรทั้งสิ้น 412 คน ประกอบดวยสายวิชาการ 313 คน และสายสนับสนุน 99 คน ซึ่งสามารถ
จําแนกไดดังตารางที่ P1-2ก (3) โดยบุคลากรสายวิชาการมีขอกําหนดดานคุณวุฒิ/คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
คือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิสายตรง หรือสายสัมพันธกับหลักสูตร ที่สอนตามกฎ ระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของคณะ แสดงในตารางที่ P1-3ก (3)
สวนสายสนับสนุนตองมีสมรรถนะเฉพาะตําแหนง รวมกับมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ คณะมีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ มีการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
และมีระบบพี่เลี้ยงสอนงานรวมกับการทํางานเปนทีม ตลอดจนจัดหาเครื่องมือจําเปนตอการปฏิบัติการ จึงชวยใหบุคลากร
สามารถยกระดั บ ศั กยภาพการปฏิ บั ติง านได อย างมีป ระสิทธิภ าพ และประสิ ทธิ ผ ล คณะจั ด สวัส ดิการใหแก บุคลากร
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน เงินกูยืมฉุกเฉิน การกูยืมเงินซื้อคอมพิวเตอร มีเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตและ
ญาติสายตรงเสียชีวิต เปนตน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกลองวงจรปดโดยรอบบริเวณคณะ และวาจาง
บริษัทรักษาความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลอาคารสถานที่ใหสะอาด การจัดโครงการเสริมสรางสุขภาพที่ทําใหบุคลากร
ไดมีโอกาสไดพบปะ และทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
สถานะการจาง

ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
รอยละ

ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ
รอยละ

ขาราชการ

33
6
39
9.47%

พนง.ประจํา
(แผนดิน)

พนง.สวนงาน
(รายได)

อาจารยผูมีความรู
อาจารย
ความสามารถ ชั่วคราวชาว
พิเศษ
ตางประเทศ

อาจารย
พิเศษ

ลูกจาง
ประจํา

141
1
12
14
112
41
44
8
182
45
12
14
112
8
44.17%
10.92%
2.91%
3.40% 27.18% 1.94%
ตารางที่ P1-2ก (3) จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร จําแนกตามสถานะการจาง
คุณวุฒิ
โท

ตําแหนงวิชาการ
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย

รวม

รอยละ

313
99
412
100%

75.97%
24.03%
100%

ลาศึกษา

รวม

83
116
2
5
15
47
134
30
41.29 57.71
1
2.49
7.46
23.38
66.67
14.93
ตารางที่ P1-3ก (3) จํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

201

เอก

ตรี

ศาสตราจารย

อาจารย

P1 ก (4) สินทรัพย
คณะมนุษยศาสตร มีอาคารสําหรับจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางวิชาการ รวม 11 อาคาร โดยเปน
อาคารที่ตั้งของภาควิชา สาขาวิชา ศูนยตางๆ อาคารเรือนเดิม อาคารโรงอาหารและกิจการนักศึกษา อาคารปฏิบัติการ
อาหาร และอาคารปฏิบัติการชาง เพื่อสนับสนุนการศึกษา มีสัญญาณเครือขายไรสาย (Wireless Lan Technology) ที่
ครอบคลุมการใหบริการทุกอาคารของคณะ มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ที่ใช
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนจํานวน 350 เครื่อง สําหรับหองเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอรทุกหอง บุคลากรของคณะ
ไดมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (e-Learning Innovation) เปนเทคโนโลยีทางดานระบบการจัดการสื่อการเรียนรู
(LMS: Learning Management System) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายในทุกระดับ ในดานความ
ปลอดภัยคณะมีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดที่มีโอกาสเสี่ยงโดยรอบบริเวณและจางบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ปองกันภัยใหแกบุคลากรและนักศึกษา
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ดานการบริหารจัดการคณะมีระบบปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดภายในองคกร ซึ่งนับเปนทรัพยสินทางปญญา
ไดแก ระบบ e-Budget เพื่อการบริหารจัดการดานงบประมาณ โดยไดรับการรับรองลิขสิทธิ์ และไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานภายในไดแกสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยงานภายนอก ไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในการนําระบบไปใช
มีระบบ e-Project เพื่อการบริหารจัดการดานแผนปฏิบัติการประจําป ระบบ e-Investment เพื่อการวางแผนงบลงทุน
ปจจุบันคณะจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง e- Humanities โดยมีการดําเนินงานรวมกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดทําระบบ AIP เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง CMU-MIS กับ e- Humanities มุงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารการตัดสินใจที่เกี่ยวของตามพันธกิจของคณะ และสนองตอกลยุทธดาน BI ของมหาวิทยาลัย คาดวาจะเสร็จสมบูรณ
เร็วๆ นี้
P1ก (5) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนดและขอบังคับ
ตารางที่ P1-4ก(5) กฎระเบียบขอบังคับที่กํากับการดําเนินงาน

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

1.พระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห ง ชาติ หลั กเกณฑ และแนวปฏิ บัติ ต างๆเพื่ อส งเสริม สนั บสนุ น
พ.ศ.2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
พ.ศ.2545
การศึกษาภายในสถานศึกษา มีการกําหนด และจัดทํา
มาตรฐานที่ เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การศึ ก ษาให มี
คุ ณ ภาพมาตรฐานเพื่ อ ตอบสนองต อ เจตนารมณ แ ห ง
พ.ร.บ. นี้
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและ
ตรี พ.ศ. 2548
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดาน
วิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ และเพื่อใหการ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
บริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

- ใชสําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/
สาขาวิชา
- เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

สวนราชการที่เปนผูรักษาตาม
กฎหมาย
-กระทรวงศึกษาธิการ
-สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
-สํ า นั กงานคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-สํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
5. พรบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.
2551

6 . แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

7. ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ น ดิ น ว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544

8. ข อ บั ง คั บ มช. ว า ด ว ยการบริ ห าร
การเงิน พ.ศ.2551และที่แกไขเพิ่มเติม

สวนราชการที่เปนผูรักษาตาม
กฎหมาย
เพื่อปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสงเสริมให
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของ
รั ฐ ที่ ไ ม เ ป น ส ว นราชการแต อ ยู ใ นกํ า กั บ ของรั ฐ เพื่ อ
ประโยชน ในการบริ หารจั ด การที่เป น อิ ส ระและมี ค วาม
คลองตัว โดยตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปน
เลิศทางวิชาการ
มี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ แผนงาน ตั วชี้ วั ด เพื่ อกํ ากั บการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ติ ดตามและประเมิ น ความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตรนั้นๆ มหาวิทยาลัยจึงหวังเปนอยางยิ่ง วาการ
ดําเนินงานในระยะเวลา 5 ป จะไดนําพามหาวิทยาลัย
ไปสู ก ารพัฒ นาที ่ส มบูร ณ ได ต ามยุ ท ธศาสตร แ ละ
เปาประสงค
กําหนดใหหนวยรับตรวจวางระบบการควบคุมภายใน โดย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และรายงาน
ความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผู
กํา กั บ ดู แ ล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน ว ยรั บ
ตรวจ
กํ า หนดนโยบายการเงิ น การงบประมาณ การจั ด หา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผลประโยชน การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

9. ขอบังคับ มช. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ทุ ก ประเภทของมหาวิ ท ยาลั ย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
ยกเว น พั ส ดุ ที่ ไ ด ม าตามระเบี ย บ หรื อ ข อ ตกลงอื่ น ที่ มี
หลักเกณฑและวิธีการไดมาไวโดยเฉพาะ การบริหารพัสดุ
ของทุ ก ส ว นงานต อ งก อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก
มหาวิทยาลัย มีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุทุกป
1 0 . ข อ บั ง คั บ ม ช . ว า ด ว ย ก า ร หลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ต า งๆ ด า นการบริ ห ารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บริ ห ารงานบุ ค คล พ.ศ.2553 และที่ บุ ค คลในเรื่ องของประเภทบุ ค ลากร การบรรจุ แต ง ตั้ ง
แกไขเพิ่มเติม
ภาระงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง วินัย รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
11.ข อ บั ง คั บ มช. ว า ด ว ยการศึ ก ษา หลั กเกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติต า งๆ ดา นการจั ด การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และที่ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหมเปน ไปดว ย
แกไขเพิ่มเติม
ความเรียบรอยสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

12.ข อ บั ง คั บ มช. ว า ด ว ยการศึ ก ษา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ ดานการบริหารจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
13.ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา เพื่อใหบรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการสรางคนดี
ดวยวินัยและการดําเนินการทางวินัย รักษาไวซึ่งชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย สงเสริมการ
สรางความมีวินัย ความรัก ความสามัคคี และการมีมารยาทอันดี
นักศึกษา พ.ศ. 2553
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14.ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา เพื่อใหการจัดการสอบในทุกระดับการศึกษา และทุกประเภทของ
ดวยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 การสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
15.พระราชบั ญ ญัติ ค นเข า เมื อง พ.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการเขาและออกนอกราชอาณาจักรของ
2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
คนตางดาว การปฏิบัติตนของคนตางดาว เมื่อพํานักอาศัย
ในราชอาณาจักร การเขามามี ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
และบทกําหนดโทษของคนตางดาว
16.พระราชบัญญัติการทํางานคนตาง ระ เบี ย บเ กี่ ยว กั บ ก าร ทํ าง าน ข อง ค นต าง ด าว ใ น
ดาว พ.ศ.2551
ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง มี ป ระเภทการทํ า งาน การขอ
ใบอนุญาตทํางาน การจางคนตางดาวของนายจาง การตอ
อายุใบอนุญาตทํางาน บทกําหนดโทษของคนตางดาวที่
ทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาต

สวนราชการที่เปนผูรักษาตาม
กฎหมาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
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รูปภาพ OP-1 โครงสรางคณะมนุษยศาสตร

ข ความสัมพันธระดับองคการ
P1ข (1) โครงสรางองคการ
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รูปภาพ OP-2 โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร
P1ข (2) ผูเรียน ลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนไดสวนเสีย

ตาราง P1-5ข(2) ความตองการและความคาดหวังของกลุมลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ลูกคา
C1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ความตองการและความคาดหวัง

•
•
•
•

C2 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

•

C3 นักศึกษาตางชาติ

•
•

•
•

•

C4 แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย

•
•

C5 ผูรับบริการวิชาการ

•
•

มีความรู/ทักษะดานวิชาการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
โอกาสการไดงานทําสูง
ไดรับทุนการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ทุนสนับสนุนเพื่อการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
ขอมูลดานการศึกษาภายในประเทศ
การบริการที่เอื้อตอการใชชีวิตในประเทศ
การเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนได
งานวิจัยสําเร็จตามโครงการและกรอบระยะเวลา
มีความรู และทักษะเพิ่มขึ้น
บริการที่มีมาตรฐานดานวิชาการ
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ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ลูกคา

ความตองการและความคาดหวัง
•
•

ผูมีสวนไดสวนเสีย
S1 ผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ

•
•

S2 ผูปกครอง

•

S3 ศิษยเกา

•

•
•
•

P1ข (3) ผูสงมอบ และคูความรวมมือ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว
คาบริการที่เหมาะสม
บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม
บัณฑิตมีความพรอมในการเรียนรูงาน สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
และมีความสามารถในการสื่อสาร
บุตรหลานไดความรู/ทักษะดานวิชาการ
บุตรหลานสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีงานทํา และมีรายไดตามคุณวุฒิ
บุตรหลานไดรับการบมเพาะวินัย คุณธรรมจริยธรรม
มีสวนรวมในกิจกรรมของคณะ อยางตอเนื่อง
ไดรับขอมูลขาวสารวิชาการ/การประชาสัมพันธขาวสารของคณะ
ตาราง P1-6ข(3) ผูสงมอบ และคูความรวมมือ

ผูสงมอบ คูคา
ผลิตภัณฑ/บริการ
คูความรวมมือ
กลไกในการสื่อสาร
ที่สงมอบใหกับ
ตัวแทนจําหนาย
ระหวางกัน
องคการเรา
ฯลฯ
1.ผูปกครอง/
• นักเรียนที่มี
• จัดทําแผนพับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา คุณภาพ และมีผล ประชาสัมพันธ
การเรียนดี
• Website
• Road Show
2.มหาวิทยาลัยใน
• ความรวมมือทาง • หนังสือราชการ
และตางประเทศ
วิชาการ
• MOU
• นักศึกษา และ
• Website
บุคลากร
• E-mail
• โทรสาร
3.ชุมชนและองคการ • การรองขอ ตาม • หนังสือราชการ
ภายนอก
ความตองการของ • Website
ชุมชน ทองถิ่น และ • โทรศัพท
องคการภายนอก • การลงพื้นที่สํารวจ
• ความรวมมือกับ
ความตองการของ
ชุมชน
ชุมชน
• ทุนสนับสนุนการ • โทรสาร
วิจัย ฝกอบรม

บทบาทในการชวยสรางนวัตกรรมรวม
กับองคการเรา
สงเสริม และสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมตอสังคม ชุมชน และประเทศ
• สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความรู ทักษะ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา
• การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด
การเรียนการสอน
• สนับสนุน สงเสริมใหอาจารย บุคลากรทํา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค
•

การมีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางสถานบันจัด
การสนองตอความตองการของชุมชน
ทองถิ่น และประเทศชาติ
•
•
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ผูสงมอบ คูคา
คูความรวมมือ
ตัวแทนจําหนาย
ฯลฯ
4. ตัวแทนจําหนาย
บริษัท/หางราน

ผลิตภัณฑ/บริการ
ที่สงมอบใหกับ
องคการเรา
วัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงาน
• บริการหลังการ
ขาย
• ผลงานที่ดีและมี
คุณภาพตาม
ขอตกลง
•

กลไกในการสื่อสาร
ระหวางกัน
หนังสือราชการ
โทรศัพท
• Website
• E-mail
• โทรสาร
•
•

บทบาทในการชวยสรางนวัตกรรมรวม
กับองคการเรา
• ระบบการประเมินคุณภาพของสินคา การ

บริการของผูสงมอบ

P.2 สภาวการณขององคการ
ก สภาพดานการแขงขัน
P2ก (1) ลําดับในการแขงขันขององคการในตลาดและเมื่อเทียบกับคูแขง
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ การแขงขันในดานคุณภาพของ
หลักสูตรในกลุมสายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร จึงยังไมไดมีการจัดอันดับของคุณภาพหลักสูตร โดยคูเทียบของคณะ ไดแก
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ซึ่งเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและติดอันดับ 2 ของประเทศ โดยคณะไดนําขอมูล
จากรายงานประจําปของคูเทียบ มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และกําหนดเปนหัวขอการจัดการความรูที่นํามาถายทอดใน
องคกร โดยในการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก QS World University Rankings 2016-2017 พบวา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับที่ 252 ของโลก ที่ 45 ของเอเชียและที่ 1 ของประเทศ สวนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยู
ในลําดับที่ 551-600 ของโลก ที่ 104 ของเอเชีย และที่ 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) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
การที่ประเทศไทยตองกาวสู Thailand 4.0 และประเทศกําลังเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ สถานศึกษาจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบัณฑิต ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะที่ 12
พ.ศ.2560-2564 ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มุงสงเสริมนวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ซึ่งคณะมี
โอกาสในการแขงขันเนื่องจากคณะมีภาควิชามนุษยสัมพันธ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาการ
ทองเที่ยว ที่สามารถสนับสนุนและสรางนวัตกรรมในเรื่องอาหาร สุขภาพจิตและดานอื่นๆ อันจะเปนประโยชนตอกลุมลูกคา
ที่รับบริการวิชาการ ในดานของนวัตกรรมลานนา คณะเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลานนาศึกษา
และเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน สรางความรวมมือระหวางประเทศ กับประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร คณะจึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพมา ในปการศึกษา 2560 เปนครั้ง
แรก โดยมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับมหาวิทยาลัยยางกุง ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร
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P2ก (3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน
แหลงขอมูลเปรียบเทียบที่สําคัญ ไดแก ขอมูลจาก สกอ. (CHE QA) รายงานประเมินตนเอง เอกสารเผยแพรของ
มหาวิ ทยาลัย ข อมูล การจัดอัน ดับมหาวิทยาลัย ขอมูลจากหนวยทะเบีย นและประเมินผล ขอมูลบางสวนจากรายงาน
ประจําปของจุฬาลงกรณ มหาวิยาลัย ปจจุบันยังมีขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเปรียบเทียบ เนื่องจากไมมีการเปดเผย
ขอมูลในรายละเอียด
ข บริบทเชิงกลยุทธ
ตาราง P2-1ข (3) ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ

สิ่งทาทาย
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
SC1 : การเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ SA1 :หลักสูตรดานภาษาและวัฒนธรรม
หลักสูตร Double Degree Program และหลักสูตรลานนาศึกษา
และ Joint Degree Program
SA2 :คณาจารยมีศักยภาพสูง
SC2 :การเพิ่มหลักสูตรปริญญาเอก
SA3 :ความรวมมือกับสถาบันและ
องคการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
SC3 :การแสวงหาเงินทุนวิจัย จาก SA4 :มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
แหลงสนับสนุนภายนอก
สอน สรางองคความรูและเพิ่มความ
SC4 :งานวิ จัย มี การตี พิมพ เผยแพร เขมแข็งใหแกทองถิ่นและประเทศชาติ
และการอางอิงผลงานวิจัย
SC5 :สรางรายไดจากการนําองค SA5 :มีแหลงความรู และศูนยบริการใน
ความรู ที่ เ ป น สมรรถนะหลั ก ในการ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น วิ ช า ก า ร ด า น
ใหบริการวิชาการ
มนุ ษ ยศาสตร ภาษา วั ฒ นธรรม การ
SC6 :ผลักดันศูนยตางๆ ใหมีการจัด ทองเที่ยวที่เปนความตองการของสังคม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
SC7 :การบูรณาการองคความรู เขา SA6 :คณาจารยที่มีองคความรูในดาน
กับ กระบวนการเรี ย นการสอน และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลานนา
กิจกรรมนักศึกษา
SC8 :การจัดทําฐานขอมูล และองค
ความรูดานลานนาศึกษา

โอกาสเชิงกลยุทธ
SO1 :นโ ยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
สนั บ สนุ น และมุ ง เน น นวั ต กรรม
ดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ
รวมถึงนวัตกรรมดานลานนา
SO2 :นโยบาย Thailand 4.0 ของ
รั ฐ บ า ล ที่ มุ ง เ น น ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษา
SO3 :การเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
SO4 :การเขาสูประชาคมอาเซียน

ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
คณะ มีระบบปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใชหลักการวงจรคุณภาพ P-D-C-A การประเมินและจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะที่สอดคลองกับ
ระบบโดยรวมภายใตเกณฑ EdPEx การจัดการความรู (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ มีการประเมิน ติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตางๆ (Key Performance Indicators, KPI) ตามรอบเวลาที่
กําหนด และวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยเลือกใชวิธีที่เหมาะสม ซึ่งหลัง
การปรับปรุงจะเปนการเริ่มวงจรขั้นตอนใหม เปนลักษณะวงจรเชนนี้เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบการ
ทํางานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในระดับคณะ โดยเฉพาะเมื่อมีปญหารายแรง คณบดีเปนผูนําใน
การประชุม และการดําเนินการตามวงจร PDCA พรอมรองคณบดีและผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ และหัวหนางานทุก
หนวยงาน
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สวนที่ 2
รายงานผลการดําเนินการของคณะมนุษยศาสตร
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
1.1ก (1) วิสัยทัศน และคานิยม

หมวดที่ 1 : การนําองคการ

คณะมนุษยศาสตรกําหนดวิสัยทัศนวา “เปน
สถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตร ภาษาและการทองเที่ยว
ระดั บ สากลร ว มรั บ ใช สั ง คม” และมี ค า นิย ม คือ คณะ
มนุษยศาสตรเปนองคการแหงคุณธรรมและการเรียนรูชั้น
นํ า โดยพิ จ ารณาจากสมรรถนะหลั กของคณะฯ ความ
ต อ งการของสั ง คมประเทศชาติ และยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณบดีถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยม นโยบายและแผนของคณะมนุษยศาสตร ใน
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2558-2562) ตั้งแตเริ่มเขามาบริหาร
คณะ แก ป ระชากรคณะฯ คณะกรรมการอํ า นวยการ
ประจําคณะฯ และสภามหาวิทยาลัย มีการถายทอดการ
ปรับแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร ระยะที่ 11
(2554-2559) และการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
รูป 1.1-1 ระบบการนําองคการ
มนุษยศาสตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยทําใน
ลักษณะที่ใหทุกคนมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพิ่ม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ แผนงาน โครงการ มีการนําแผน
ดังกลาวผานคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ลงสูภาควิชา/สาขาวิชา และใหอาจารยมีสวนรวมทํางานดังกลาวแลวสง
มายังผูบริหารแกไขกอน จากนั้นผูบริหารนําขอวิพากษมาปรับปรุงแกไข สงผานคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ
แลวจึงปรับปรุง ประกาศแผนใหประชากรของคณะไดรับทราบโดยทั่วกัน
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสนองวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ คณะโดยงานนโยบายและแผนฯ
แจงใหทุกภาควิชา สาขาวิชา ทําโครงการ/แผนประจําป โดยหัวหนาสวนงานใหมุงเนนดานการพัฒนาอาจารย การพัฒนา
นักศึกษา และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ขณะเดียวกันงานนโยบายและแผนฯ ไดแจงใหทุกหนวยงานของสาย
ปฏิบัติการเสนอแผนงาน/โครงการตลอดป จากนั้นภาควิชา สาขาวิชาและหนวยงานสงโครงการทั้งหมดกลับมายังงาน
นโยบายและแผนฯ ซึ่ ง จั ด โครงการเป น หมวดหมู แ ล ว นํ า ส ง รองคณบดี ผู ช ว ยคณบดี ตามสายงาน เพื่ อ ประชุ ม กั บ
คณะกรรมการยอยของยุทธศาสตรหลัก เพื่อปรับปรุงแกไข จากนั้นคณบดีจัดประชุมทุกกลุมยุทธศาสตร เพื่อตรวจสอบ
โครงการให อ ยู ในกลุ มที่ ถูกต อง พร อมปรั บ งบประมาณให เหมาะสม และอนุมัติ ใหทุกภาควิช า สาขาวิช า หนว ยงาน
ดําเนินการตอไป แผนปฏิบัติการประจําปจึงเปนงานที่ทุกคนมีสวนรวม
ผูบริหารไดแจงวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ของคณะแกผูปกครอง และนักศึกษาชั้นปที่ 1 และผูแทนศิษยเกาคณะ
ในการปฐมนิเทศทุกป คณะไดถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจผานการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ไปยังหลายโรงเรียนใน
ภาคเหนือ และแกคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยหลายแหงที่มาศึกษาดูงานคณะทุกปตามตารางที่ 1.1-1ก
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คณบดี ไดขอใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหนาหนวยงานทุกคนทํา SWOT Analysis และ
PDCA ในหนวยงานตนเอง เพื่อนําผลมาศึกษาพิจารณารวมกัน เพื่อแกไขปญหา และขับเคลื่อนคณะอยางเปนระบบ ให
กาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ คณบดีไดใหบุคลากรสายปฏิบัติงานทุกคน ระดับตั้งแตเลขานุการคณะเปนตนไป เขียนคูมือ
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ เพื่อเปนการใหความรูแกผูที่มาทํางานแทนในยามจําเปน การดําเนินการบริหารปรากฏ
ในรายงาน EdPEx ของคณะประจําป ในสวนของหลักสูตรและสวนบริหารกลางของคณะ
ในการสงเสริมและผลักดันคานิยมขององคกร เพื่อใชชี้นําและสรางแนวปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยผูนําระดับสูงได
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางผานการกําหนดนโยบายและรวมในกิจกรรมตางๆ ที่มุงมั่นตอคานิยม “คณะมนุษยศาสตร เปน
องค การที่ มีความเป น เอกภาพ มี คุณธรรม ยกยองและใหเ กีย รติกัน ดูแล รับ ผิดชอบตอสั งคม ใช ความสามารถ และ
นวัตกรรมอันหลากหลาย เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล :HUMAN (H-Happiness ความสุข, U–Unity
ความสามัคคี, M-Morality ความดี ,A–Academics ความเกง, N-Network การสานสัมพันธ)”
ตารางที่ 1.1-1ก การถายทอดวิสัยทัศนสูกลุมเปาหมายตางๆ

กลุมเปาหมาย
วิธีการถายทอด
ก ร ร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร • ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ
กรรมการบริหารประจําคณะ
• ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
บุคลากร
ลูกคา
C1 : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
C2 : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
C3 : นักศึกษาตางชาติ
C4 : แหลงทุนวิจัย
C5 : ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
S1 : ผูใชบัณฑิต
S2 : ผูปกครอง
S3 : ศิษยเกา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผูบริหารพบบุคลากร
การสัมมนาบุคลากรประจําป
เว็บไซต
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม
เว็บไซต
เอกสารแนะแนะ/แนะนําคณะ
รายงานประจําป
กิจกรรม Open House
การประชุมสมาคมศิษยเกา
ประชุมกับหนวยงานใหทุนวิจัย
การลงพื้นที่

ความถี่
3-4 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
ตอเนื่อง
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
1-2 ครั้ง/ป
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ
คณบดี
คณ บ ดี / ร องค ณ บ ดี /
ผูชวยคณบดี
คณ บ ดี / ร องค ณ บ ดี /
ผูชวยคณบดี

1.1ก (2) การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
ผูบริหาร/คณบดี แจงใหทุกที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ การประชุมบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ การประชุมทีมบริหาร และการอบรมอาจารยใหมในเวลา 5 ป เรื่องภาระงานและหนาที่
ของอาจารย ฯลฯ ย้ําเตือนใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎ ระเบียบราชการและกฎมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด การ
บริหารงานทุกระดับตองมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส อธิบายได มีคุณธรรม จริยธรรม
คณบดีไดจัดการอบรมเรื่องการเงินแกทีมผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา เลขานุการคณะ หัวหนา
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยเชิญหัวหนางานจากกองคลัง และเจาหนาที่ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม มา
อบรมใหความรูความเขาใจ เรื่องการรายงานการเงิน การใชใบเสร็จรับเงิน การสงเงิน ฯลฯ แกทุกคนใหนําไปปฏิบัติทันที
ผูบริหารมีระบบในการทํางานที่ชัดเจน โดยการทํางานทุกดานตองผานคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมา โดยใหทุก
คณะกรรมการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ อยางเครงครัด เมื่อมีปญหา มีคํารองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม
ถูกต อง ผู บริ ห ารจะแต งตั้ งคณะกรรมการขึ้น มาตรวจสอบขอเท็จ จริง มีการตักเตื อน และมีบ ทลงโทษสําหรับ ผูทําผิด
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จรรยาบรรณ ผิดกฎราชการ ทั้งอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อรักษาความถูกตอง และความยุติธรรมแกทุกฝาย
สวนผูที่กระทําดี ก็ไดรับการยกยอง สนับสนุนใหไดรับรางวัล
ผู บ ริ ห ารรั บ ฟ งคํ า ร องทุ กข จ ากบุ ค ลากรทั้ง โดยวาจาและเอกสารร องเรีย น และยิ น ดีใหผูร องทุกขเ ขาพบได
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผูบริหารไดสงบุคลากรเขารับการอบรมเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรม การอุทธรณรองทุกข การไกล
เกลี่ยที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.1ก (3) การสรางสถาบันที่ประสบความสําเร็จ
เพื่อใหคณะบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผูบริหารไดดําเนินการ
ดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. มีการศึกษาจํานวนรับเขานักศึกษา จํานวนนักศึกษาลาออกหรือยายคณะ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนนัก ศึ กษาที่ ถูก รี ไ ทร จํ า นวนบั ณฑิ ต มี ง านทํา ศึก ษาขอ วิพากษ ข อคิ ดเห็ น จากผูป ระกอบการที่ รับ นั กศึ กษาใน
คณะทํางาน ในสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อจะไดพิจารณาดูจุดแข็ง จุดออน ของการบริหารการศึกษาของคณะ และเตรียมการ
แกไขปญหาทั้งระยะสั้ น และระยะยาว โดยการปรับปรุง หลั กสู ตร เนื้อหาสาระที่สอนตามเวลาที่กําหนด และชว ยฝก
นักศึ กษาให มีความสมบู ร ณ ตามคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดาน และความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของประเทศ
ผูบริหารสนับสนุนใหอาจารยวุฒิปริญญาโทศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิชาการ
เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยเร็ว เพื่อสรางองคความรูใหมในวงวิชาการ ปจจุบันคณะกําลังทําประกาศสนับสนุน
ทุนการศึกษาตอปริญญาเอกของคณาจารยจากเงินรายไดของคณะไมเกินครึ่งหนึ่งของทุนที่มหาวิทยาลัยใหแกผูที่ไดรับทุน
ผูบริหารพิจารณาคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณเปนคูเทียบในการพัฒนาคณะ ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นดานการศึกษา
นอกจากนี้ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรสายปฏิบัติการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งการศึกษาตอ และรับการอบรม
สัมมนา จากมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนงานของกลุมวิชาการ
2. ผูบริหารสรางวัฒนธรรมการทํางานของอาจารย โดยคณบดีเปนวิทยากรอบรมอาจารยใหมในชวง 5 ป ดาน
ภาระหนาที่ของอาจารย 2 ครั้งในป พ.ศ.2559 และอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการเรื่อง “การทํางานอยางสุข สามัคคี ดวย
ความดีและความเกง” ผูบริหารจัดสัมมนาเรื่อง วัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรสายปฏิบัติการทุกระดับเขารวมเปนระยะๆ ให
กําลังใจแกบุคลากรในการทํางาน โดยเนนความสุข ความสามัคคี ใหทุกคนมีคุณธรรมและความรูความสามารถเพิ่มขึ้น มี
กิจกรรมหลายอยางตลอดป ที่ใหทุกคนเขารวม เพื่อความเปนหนึ่งเดียวและรักคณะ เชนวัน ปลูกตนไม เนื่องในวันแม
แหงชาติ งานบุญตามเทศกาลตางๆ งานสงทายปเกาตอนรับปใหม งานประเพณีสงกรานต งานมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุ
ราชการ ฯลฯ
3. คณะมีการแสวงหารายไดจากการใหเชาพื้นที่ของคณะ มีแผนการเปดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน
ภาคพิเศษ และสาขาวิชาการทองเที่ยวภาคพิเศษ ในปการศึกษา 2560 นอกจากนี้คณะไดรับรายไดผานโครงการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมแกนักศึกษาจากตางประเทศ โดยเนนโครงการระยะสั้นเปนประจําทุกป จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอบไมผานเกณฑ E-TEG มีการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรตางๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารยและนักศึกษา และใหบริการวิชาการดานอื่นๆ ผานศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร (HAS
Center)
4. คณบดีฝกรองคณบดี และผูชวยคณบดีอยางใกลชิด ใหอาจารยรุนใหมสามารถทําหนาที่เปน Acting Dean
ไดโดยเร็วที่สุด ภายใตนโยบายของคณะ มีการประชุมทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ รวมทั้งสอนและถายทอดการ
ทํางานแบบเฉพาะตัว เพื่อใหอาจารยรุนใหมสามารถทํางานเชิงรุก โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ผูบริหารไดแนะแนวทางการบริหารคณะ ใหคําปรึกษาใกลชิด แกทีมบริหารทุกคน พรอมกับสงเสริมทีมบริหารให
เขารวมการอบรม สัมมนาหลากหลายดานทีจ่ ัดโดยคณะ มหาวิทยาลัยและองคการนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางความพรอม
ในการเปนผูบริหารรุนใหมของคณะตอไป
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคการ
1.1ข (1) การสื่อสาร
ผูบริหารสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากรในคณะ นักศึกษาและลูกคากลุมอื่นๆ ดังตอไปนี้
1. ผูบริหารสื่อสารกับบุคลากรในคณะ ผานการประชุมกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร การประชุม
แผน การประชุมกลุมยอยตางๆ ทั้งในกลุมอาจารย 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 ทั้งภายในและภายนอกคณะเขาพบไดตลอดเวลา เมื่อมีปญหา หรือขอ
คําอธิบาย คําปรึกษาตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหการสื่อสารระหวางผูบริหารและบุคลากรภายในคณะ นักศึกษา บุคลากรภายนอก
คณะ เปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ชวยแกไขปญหาตางๆ ไดทันทวงที
ผู บ ริ ห ารติ ดตามการประเมิ น ของกลุ มลู กค าหรือผู มีส ว นได สว นเสี ย โดยทางวาจา บัน ทึก ขอความ และใบ
ประเมินผลงานของผูบริหารคณะ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.1ข (2) การมุงเนนการปฏิบัติ
ในภาคปฏิบัติ ผูบริหารดําเนินการใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง ตามกฎหมายและจริยธรรมในทุกสวน
งาน โดยมีการถายทอดกลยุทธ วัตถุประสงคของกลยุทธ นโยบาย แผนงาน และตัวชี้วัด (KPI) ใหทีมบริหารและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน ผูบริหารเนนการทํางานทั้งภายในหนวยงาน และการขามสายหนวยงาน ใหเปนระบบอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการทบทวน สรางระบบที่ชัดเจน งายตอการทํางานและความเขาใจในกลุมผูเกี่ยวของ โดยคณบดีจัด
ประชุมรวมกับรองคณบดี ผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ และหัวหนางานทุกคน เพื่อตรวจสอบการทํางาน ปรับปรุงการ
ทํางานแบบ PDCA ดําเนินงานเชิงรุก เพื่อแกปญหาตางๆ เชน การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ทําภาคทัณฑ มี
การปรับเปลี่ยนตําแหนงงานเมื่อจําเปน (Job Rotation) เปนตน
คณบดีมอบหมายใหเลขานุการคณะ และหัวหนาหนวยงานทุกคนจัดทํา PDCA ในหนวยงานของตน และเขียน
คูมือการปฏิบัติการใหชัดเจน เพื่อสามารถทํางานแทนกันไดในกรณีฉุกเฉิน
สําหรับการรับอาจารยใหม ผูบริหารไดระบุคุณสมบัติผูสมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตองจบในศาสตรที่เปนสาย
ตรงหรือสายสัมพันธกับหลักสูตรที่ผูสมัครตองการสอน และในสวนภาษาผูสมัครตองมีวุฒิปริญญาตรีในภาษานั้นๆ ดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหอาจารยมีความรูความสามารถสายตรง ที่เขมขนทางวิชาการ สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เจาหนาที่ทุกคน
ตองมีคุณวุฒิสายตรงกับงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน
ผูบริหารกําหนดนโยบายตามกลยุทธเชิงรุกของมหาวิทยาลัย คือ สงเสริมหลักสูตรลานนาศึกษาระดับปริญญาโท
ดานวรรณกรรมและประวัติศาสตร การสรางหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพมา ซึ่งเปดในป 2560 การสนับสนุนการทําวิจัยและ
การบริการวิชาการแกชุมชนดานผูสูงอายุ อาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะในภาควิชามนุษยสัมพันธ ภาควิชาการทองเที่ยว
ภาควิชาจิตวิทยา และภาควิชาปรัชญาและศาสนา นอกจากนั้นยังไดสงเสริมใหอาจารยเตรียมสอนวิชาสาระตางๆ เปน
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ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวิชาระดับป 3 และป 4 มีโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนพิเศษ เพื่อ
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพในการทํางานซึ่งตองมีความรูความสามารถดานทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ก. การกํากับดูแลองคการ
1.2ก (1) การกํากับดูแล
คณบดีไดวางแผนสืบทอดตําแหนงผูนําระดับสูง โดยไดฝกรองคณบดี และผูชวยคณบดีแตละคนใหทําหนาที่อยาง
เต็มที่ ภายใตนโยบายการบริหารของคณะ เมื่อมีปญหาจะชวยอธิบาย หาทางแกไขปญหาเปนเรื่องๆ เปนคนๆ ไปทันที ฝก
ใหมีสวนรวมในการคิด แกไขปญหา และทํางานเชิงรุก มีการประชุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการรวมกัน เพื่อใหทุก
คนไดรับรูถึงเรื่องในสายงานอื่น ที่มีความเกี่ยวโยงกัน และมีผลตอคณะโดยองครวม ทุกคนไดรับการสงเสริมใหเขารวม
อบรม สัมมนาดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย และองคกรนอกมหาวิทยาลัย ผูบริหารไดสงรองคณบดี
และอาจารยที่สอนในหลักสูตร 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 เพื่อใหผูบริหารนําผลที่ไดรับการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมวางแผนการฝกอบรมใหผูบริหารทุกระดับ
ในทุกดานตอไป
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน
คณะมนุษยศาสตร บริหารหลักสูตรทุกระดับตามระบบมาตรฐานการศึกษา (TQF) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม ประเมิน
หลักสูตรและการดําเนินงานในคณะเปนประจําป ผูบริหารคณะทําการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรใหดีและเหมาะสมตาม
เวลาที่กําหนด และสงผานมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.
คณะ เผยแพรหลักสูตรที่เปดสอนทุกป ในหลายรูป แบบ เชน มีอาจารยและเจาหนาที่ของหนวยงานบริการ
การศึ ก ษาฯ ออกพื้ น ที่ ไ ปตามโรงเรี ย นต า งๆ ในเขตภาคเหนื อ ร ว มกั บ สํ า นั ก ทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เพื่ อ
ประชาสัมพันธหลักสูตรในคณะ ใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตางๆ ไดรับรู มีการเผยแพรหลักสูตรใน
กิจกรรมวัน Open House รวมกับมหาวิทยาลัยและภายในคณะเอง ใหนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ เขามาศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธทาง website ใบปลิว โปสเตอร รองคณบดีฝายวิชาการอธิบายเรื่องหลักสูตรในกิจกรรมวันประชุมผูบริหาร
พบผูปกครอง และการประชุมปฐมนิเทศแกนักศึกษาใหมทุกป
ผูบริหารศึกษาปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกป
เพื่อดูความเปนไปไดในการดําเนินการเปดหลักสูตร ชะลอหรือปดหลักสูตร ในกรณีมีผูเรียนนอยถึงนอยมาก ตามระเบียบ
ของ สกอ. นอกจากนั้นไดตรวจสอบอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วามีคุณสมบัติครบถวน
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หรือไม ควบคูกันไป ทั้งนี้โดยคํานึงถึงจุดคุมคาคุมทุนของแตละหลักสูตร คณะจัดทําหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาค
พิเศษตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยพิจารณาจํานวนผูเรียน และจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนตัวชี้วัด เพื่อแสดงความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
1.2ข (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
คณบดี บริหารงานคณะตามหลักธรรมาภิบาล คือหลักการรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ เพื่อใหการบริหารบรรลุสูวิสัยทัศน ทั้งนี้ผูบริหารได
แจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบการดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในทุกที่ประชุม มุงจัดระบบการทํางานใหชัดเจน
เขาใจงาย โปรงใส ตรวจสอบไดทุกจุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใชจายเงิน ตองโปรงใสไมมีการรับสินบน และเรียกรับ
ผลประโยชนอื่นใดทั้ งสิ้น เมื่อมีปญหามีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามกฎ ระเบีย บราชการและ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางเครงครัด โดยดูหลักฐานขอเท็จจริงเปนหลัก มีการกลาวตักเตือนและทําโทษ
ผูกระทําผิด มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับจริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร โดยมีรองคณบดีฝายบริหารเปนประธาน
และในสวนนักศึกษา มีรองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ เปนประธาน มีการสงทีมงานบริหารคณะไปรับการอบรม
สัมมนาดานจริยธรรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สําหรับผูประพฤติดีคณะยกยองประกาศเปนตัวอยาง
ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนสําคัญ
1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม
ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรในคณะรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของคณะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลกายภาพสิ่งแวดลอม ทั้งเรื่องการใชไฟฟา น้ําประปา ตรวจสอบตึกอาคารเกาแกหลายหลังที่ชํารุด
จากการกอสรางมานานนับ 30-40 ป รวมทั้งการตัดแตงตนไม กิ่งไม การทําความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะ หนองบึง
การจัดการจราจรและที่จอดรถ ผูบริหารไดเสนอโครงการปรับปรุงอาคารเกาแกหลายอาคาร โรงอาหาร และลานจอดรถ
เปนตน เพื่อใหบุคลากรทุกคนในคณะทํางานอยางเปนสุข
1.2ค (2) การสนับสนุนชุมชน
คณบดีสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกชุมชน ที่ตองการความชวยเหลือจากคณะ โดยแตงตั้งรองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ สงเสริมใหผูรับทุนจากสวนงาน และมหาวิทยาลัยนํานักศึกษาไปฝกงานชวยเหลือชุมชนหางไกล
คณะไดนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบน
พื้นที่สูง จึงไดมีการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับครูในสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบน และโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
ในการสื่อสารดวยภาษาอั งกฤษ ของครูในพื้ นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชีย งใหม โดยมีการดําเนินการเปนประจําทุกป
นอกจากนี้ ยังมีงานบริการวิชาการแกชุมชนดานอาหาร และสุขภาพในพื้นที่อื่น โดยอาจารยจากภาควิชามนุษยสัมพันธ
ผูบริหารสนับสนุนคณาจารยใหขอทุนจากแหลงทุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ

2.1 การจัดทํากลยุทธ
ก กระบวนการจัดทํากลยุทธ
2.1ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ

รูป 2.1-1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ

คณะมีแผนยุทธศาสตร และแผนกลยุทธระยะยาว 5 ป ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคลองตามแผนพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีแผนระยะสั้นเปนแผนปฏิบัติการ
รายป โดยมีกระบวนการเริ่มจาก ผูบริหารไดมีการทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด คาตัวชี้วัด และเปาหมาย
ยุทธศาสตร จากนั้ น จึ งศึ กษาข อมู ล และทํ า การวิเคราะห นโยบายการบริหารงานของคณบดี แผนพัฒนาการศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คานิยมองคกร ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ
ความตองการ และความคาดหวังของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ จากการทํา PDCA และ SWOT analysis
มาใชในการจัดทําแผนกลยุทธ คณะเปดโอกาสใหบุคลากรภายในคณะทุกระดับแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ
แผนฯ จากนั้น คณะจะนําไปปรับปรุงใหเหมาะสม แลวจัดทําแผนที่ทุกคนมีสวนรวม เสนอตอคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะ และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะกอนจัดทําแผนฯ 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
การประจําปซึ่งมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเปนประจําทุกเดือน และ (2) การติดตามความสําเร็จ
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ของตัวชี้วัดของแผนฯ ซึ่งคณบดีรายงานตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะและคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ
ทุก 6 เดือน
2.1ก (2) นวัตกรรม และ 2.1ก (3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ
ผูบริหารวิเคราะหความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ ตามตารางที่ P2-1ข (3) จาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ จากการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของสังคมประเทศชาติ สมรรถนะหลักขององคกร
และความสามารถในการแขงขัน เปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมในยุทธศาสตรเชิงรุกดานอาหาร สุขภาพ ผูสูงอายุ และ
ดานลานนา ตลอดจนนวัตกรรมดานอื่นๆ
2.1ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก

คณะมีร ะบบงานที่สําคัญ ในการสนับสนุนใหบ รรลุ
เป า ประสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ โดยใช ส มรรถนะหลั ก เป น ตั ว
ออกแบบระบบงาน เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานมีความ
สอดคลองตามพันธกิจ และผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนที่คณะ
กําหนด โดยไดวางระบบงานหลักตามพันธกิจหลัก 4 ดาน
(Core process :CP) ระบบสนับสนุน (Support process
:SP) และระบบการบริหาร (Management process :MP)
ตามรู ป ที่ 2.1-2 โดยในสว นของกระบวนการที่ ไ ม ใ ช
สมรรถนะหลัก จะใหคูความรวมมือเปนผูเขามาดําเนินการ
แทน ไดแก การจางพนักงานรักษาความปลอดภัย การจาง
ทําความสะอาด การอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เชน
รานถายเอกสาร รานอาหาร เครื่องดื่ม

รูป 2.1-2 ระบบงานของคณะมนุษยศาสตร

ข วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
2.1ข (1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
คณะมนุษยศาสตรกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหลัก ทั้งในสวนของยุทธศาสตรเชิงรุกและยุทธศาสตรเชิงพันธกิจ
โดยตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ การใชประโยชนจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธ สมรรถนะหลัก
ขององคกร และความตองการของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ดังแสดงไวใน ตาราง 2.1-1ข
ตารางที่ 2.1-1 ข วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร
 ยุทธศาสตรเชิงรุก
• ยุทธศาสตรที่ 1 : นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation)
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
1.1 สร า งวั ฒ นธรรม พั ฒ นาสมรรถนะ เพื่อสรางกิจกรรมที่กอประโยชนในดานการ 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ
ด า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ความ อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ฟนฟูและพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดลอม
ยั่ ง ยื นให แก สั งคม ภาย ใน (นั ก ศึ ก ษา แกคณะ และชุมชน สังคมภายนอก
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
บุคลากร) และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่ 2 : นวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation)
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
2.1 สร า งนวั ต กรรม ทั้ ง ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ 1. เพื่อสรางหลักสูตรดานอาหาร สุขภาพ 1. จํานวนกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
และบริ ก าร ด า นอาหาร สุ ข ภาพและ และผูสูงอายุที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ ที่สรางรายไดหรือมีผลกระทบตอ 2. เพื่ อ บริ ก ารชุ ม ชนด า นอาหาร สุ ข ภาพ 2. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรม การบริ ก าร
สังคม
และผูสูงอายุ
วิชาการดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ
3. เพื่อสรางผลงานวิชาการในดานอาหาร 3. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัยดานอาหาร
สุขภาพและผูสูงอายุ
สุขภาพและผูสูงอายุ
• ยุทธศาสตรที่ 3 : นวัตกรรมลานนา (Lanna Innovation)
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
3.1 รวบรวมคลังความรูและพัฒนาการ 1. เพื่อนํ าผลจากการดํา เนินกิ จกรรมดา น 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานลานนา
เผยแพร ข อ มู ล ล า นนาด า นประวั ติ ศ าสตร ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 2. จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัยดาน
และวรรณกรรม
ไทยและท อ งถิ่ น ล า นนา กลุ ม ชาติ พั น ธุ สู ลานนา
บทเรี ย น หรื อ วิ ช าต า งๆ และกิ จ กรรม 3. จํานวนผลงานวิจัยดานลานนาที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร
นักศึกษา
2. เพื่อสรางและปรับปรุงหลักสูตรและ
ผลงานวิชาการ งานวิจัยดานลานนา
 ยุทธศาสตรตามพันธกิจ
• ยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen skills)
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
4.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล อ งกั บ 1. หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการ
ที่ 21 และเพิ่มประสบการณในการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร สอนสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษ
จริง (WIL/Entrepreneurship )
ละ 1 กระบวนวิชาเปนอยางนอย
ที่ 21
2. จํานวนกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน
โดยใชระบบ e-Learning
4.2 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รดํ า เนิ น การตามกรอบ 1. จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการครบ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
(TQF) และมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพ
แหงชาติ (TQF)
4.3 สงเสริมความเปนนานาชาติ
1. เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ 1. จํานวนหลักสูตรนานาชาติ Double
บุคลากรกับสถาบันวิชาการตางประเทศ
Degree Program / Joint Degree
2. เพื่อจัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ Program
2. จํานวนกระบวนวิชาที่สอนแบบ Bilingual
นานาชาติ
3 . เ พื่ อ ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ / ห รื อ 3. จํ า นวนโครงการความร ว มมื อ หรื อ สร า ง
ภาษาตา งประเทศอื่ น ๆในการสื่อ สารคู กั บ เครือขายกับสถาบันวิชาการตางประเทศ
ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา
4.4 พัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษา 1. เพื่อรับนักเรียนทีม่ ีคุณภาพเขามาศึกษา 1. รอยละของนักเรียนที่เลือกเขาศึกษาใน
เพื่อจูงใจใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เลือก ในคณะฯ
คณะฯ เปนอันดับ 1
เรียนที่คณะฯ
2. เพื่อไดรับจํานวนรับนักศึกษาเปนไปตาม 2. รอยละของจํานวนรับนักศึกษาตามแผนฯ
แผนการรับที่กําหนด
4.5 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ 1. เพื่อไดมาซึ่งอาคารสถานทีส่ ะอาด รมรื่น 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย
เอื้อตอการเรียนการสอนและการเสริมสราง มีการจัดแตงสถานที่ใหมสี ิ่งแวดลอมที่ดี และ และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ โตะ เกาอี้ ที่
•
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กลยุทธ
สุขภาพที่ดี (Healthy University)

4 . 6 พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห
สอดคลองกับคุณลัก ษณะของบัณ ฑิตที่พึ ง
ประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (TQF) และ
พัฒนานักศึกษาที่ดีในสังคมและมีจิตอาสา
ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4.7 ให โ อกาสแก ผู ด อ ยโอกาส ผู ที่ มี
ความบกพร อ งทางร า งกาย และผู ที่ มี
ความสามารถพิเศษ และกลุมชาติพันธุที่
เรียนดีแตขาดทุนทรัพย
4.8 สร า งความสั ม พั น ธ แ ละพั ฒ นา
เครือขายศิษยเกา

ยุทธศาสตรที่ 5 : วิจัยที่เปนเลิศ
กลยุทธ
5.1 สงเสริมและผลักดันใหเกิดการ
ผลิตผลงานวิชาการทั้งที่ยกอันดับของ
มหาวิทยาลัย(World Ranking) หรือมีการ
นําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
มีความปลอดภัย
2. สถานที่ที่อํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษา
3. เพื่อไดมาซึ่งหองเรียน หองสมุด
หองปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณการเรียน
การสอนและ การวิจัย ที่มมี าตรฐาน
เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม พัฒนานักศึกษา
ใหครบ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห งชาติ (TQF) และสร า ง
บัณฑิตที่มีจิตอาสา ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให ผู ด อ ยโอกาส ผู ที่ มี ค วาม
บกพร อ งทางร า งกาย ผู ที่ มี ค วามสามารถ
พิ เ ศษ และกลุ ม ชาติ พั น ธุ ได รั บ สิ ท ธิ แ ละ
โอกาสทางการศึกษาตามความสามารถ
1. เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ และ
ความสัมพันธที่ดี ระหวางศิษยเกาและคณะฯ
2. เพื่อศิษยเกาจะไดมอบทุนการศึกษาแกศิษย
ปจจุบัน
3. เพื่อศิษยเกาจะไดใหความชวยเหลือแกคณะใน
ลักษณะอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
จัดไวนอกหองเรียน

1. จํ านวนโครงการ/กิ จกรรมที่ คณะ / ภาควิ ชา /
สาขาวิชา จัดให กับนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห งชาติ (TQF) ทั้ ง 5
ประการ
1.จํานวนผูดอยโอกาส ผูที่มีความบกพรองทาง
รางกาย และผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับ
การศึกษาในคณะมนุษยศาสตร
2. จํานวนกลุมชาติพันธุที่ไดรับทุนเรียนดี
1.จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับจากศิษยเกา
2. จํานวนกิจกรรมที่ศิษยเการวมกับคณะ

•

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1. เพื่อไดมาซึ่งงานวิจัยตามทิศทาง และ
ยุทธศาสตรของคณะ
2. เพื่อใหคณาจารยตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย บทความวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. เพื่อยกระดับวารสาร “มนุษยศาสตร
สาร” ใหอยูในฐานขอมูลไมต่ํากวา TCI กลุม
1 หรือ ASEAN Citation Index (ACI)

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
1. จํ า นวนงบประมาณสํ า หรั บ ทํ า วิ จั ย ตาม
ทิศทาง และยุทธศาสตรของคณะ ตอป
2. จํานวนวิจัยสายตรงกับสาขาวิชาที่สอน
3. จํานวนงานวิจัยจากงานบริการวิชาการ /
วิชาชีพแกชุมชน
4. จํ า นวนผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ งาน
สร า งสรรค ที่ ตี พิ ม พ เผยแพร หรื อ นํ า ไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
5. วารสาร มนุษยศาสตรสาร อยูในฐานขอมูลของ
TCI กลุมที่ 1 หรือฐานอื่นที่สูงขึ้น
6. จํานวนโครงการอบรมการทําวิจัยที่อาจารย
เขารวม ทั้งภายใน และภายนอกคณะ
5.2 สรางความรวมมือในการบูรณา
เพื่อไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 1. จํานวนโครงการวิจยั ที่รวมทํากับภาคสวน
การการทําวิจัย นวัตกรรมรวมกับหนวยงาน จากแหลงภายนอก
สถาบันในและตางประเทศ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม
2. จํา นวนเงิ นทุ นสํ าหรั บทํ าวิ จัย นวั ตกรรม
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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ยุทธศาสตรที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
6.1 ผลักดันใหมีการนําองคความรูแ ละ เพื่อสรางงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชน
นวัตกรรมในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม แกสังคมในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ดานอาหาร สุขภาพและผูส ูงอายุ และดาน ดานอาหาร สุขภาพและผูส ูงอายุ และดาน
การสรางสรรคและนวัตกรรมลานนา และ การสรางสรรคและนวัตกรรมลานนา
ดานอื่นๆ ไปใชประโยชนในเชิงประจักษบน
พื้นฐานของความตองการและการมีสวน
รวมกับภาคสวนที่เกีย่ วของ
6.2 ใหบริการวิชาการแกสังคมที่
เพื่อสรางบริการดานวิชาการมุงเนนการ
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแกปญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อแกปญหา ตาม
ตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
ความตองการของชุมชนและทองถิ่นเปน
เปนหลัก
หลัก
•

6.3 เปนศูนยกลางทางดานการเรียนรู
ดานลานนา ภาษา วัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยว

เพื่อใหศูนยภาษา วัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยว ถายทอดความรูดานดังกลาว เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูและเตรียมความพรอมสู
การเปนประชาคมอาเซียน
• ยุทธศาสตรที่ 7 : แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
7.1 เพิ่มรายไดจากการวิจัย บริการ
เพื่อบริหารจัดการงบประมาณอยางเปน
วิชาการและการเรียนการสอน
ระบบ และมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
1. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
2. จํานวนผูรับบริการวิชาการ

1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณาจารยใน
คณะทํา
2. จํานวนโครงการอบรมอาจารยรุนใหม
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ
วิชาการผานศูนยตางๆ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
1. จํานวนเงินรายไดเพิ่มขึ้นทุกป
2.จํานวนโครงการ และหลักสูตรทีน่ ําระบบ
คุมคาคุมทุน (ABC) มาใชกํากับ
3.ความพึงพอใจจาก สตง. และเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน ดานงบประมาณและ
การเงินจากมหาวิทยาลัย
7.2 แปลงสินทรัพยของคณะใหเปน
เพื่อหารายไดจากสินทรัพยของคณะ
1. จํานวนเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแปลง
รายได
สินทรัพย
7.3 เพิ่มรายไดจากรูปแบบการลงทุน 1. เพื่อไดรับความรวมมือ และความสัมพันธ 1. จํานวนทุ นการศึ กษาที่ได รับ จากศิษย เก า
และระดมทุนใหม
ที่ดี ระหวางศิษยเกาและคณะฯ
รายป
2. เพื่อศิษยเกาจะไดมอบทุนการศึกษาใหแก
ศิษยปจจุบัน
• ยุทธศาสตรที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
8.1 ปฏิ รู ป โครงสร า ง ระบบบริ ห าร เพื่อไดมาซึ่งแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร 1. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว มการอบรม
จั ด การและบทบาทหน า ที่ ข องส ว นงาน โดยการมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ EdPEx ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให มี ก ารบู ร ณาการ และนํ า ระบบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ 2. จํา นวนหลักสูต รที่ดํา เนินการตามเกณฑ
รองรับยุทธศาสตรเชิงรุกและตามพันธกิจ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ คุณภาพการศึกษา EdPEx
บริ ห ารจั ด การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
8.2 ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล 1. เพื่ อ กระตุ น ให ค ณาจารย ส ามารถใช 1 . จํ า น ว น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ ส อ น เ ป น
และพัฒนาบุคลากร (Human Capital)
ภาษาอัง กฤษ หรือ ภาษาต างประเทศอื่น ๆ ภาษาอังกฤษเปนบางสวน
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กลยุทธ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ในการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับสากล
2. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา
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

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
2 . จํ า น ว น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ ส อ น เ ป น
ภาษาอั ง กฤษและภาษาต า งประเทศอื่ น ๆ
100%
3.จํานวนคณาจารย ที่ได รับการฝ กอบรม พัฒนา
ทักษะดาน การวิจัย
4. ร อ ยละของความสุ ข ของบุ ค ลากรตาม
เกณฑ Happy University
5. ร อยละของบุ คลากรสายวิ ชาการได รั บการ
พัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการสอน การ
วิจัย ตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
6. รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดรับ
การพัฒ นาให มี ความรู ความสามารถ และ
ทั ก ษะ ใน ก า ร ทํ า งา น ต อบุ ค ล า ก ร ส า ย
ปฏิบัติการทั้งหมด
8.3 ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ CMU เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร Human 1. การเสนอขาวประจําวันทางจอ LCD และ
Branding
Branding
Website ของคณะ
8.4 ปรั บ ระบบการสื่ อ สารภายใน เพื่ อ มี ร ะบบฐานข อ มู ล กลางใช ใ นการ 1. มีฐานขอมูลกลาง
มหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษาผาน บริหารงานภายในคณะทุกดาน
2. มีการสื่อสารผานระบบออนไลน
ระบบดิจิทัลและออนไลนอยางเต็มรูปแบบ
8.5 เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาระบบ เพื่ อใหค ณะมีค วามพรอ มในการให บริ การ 1. จํานวนโครงการที่คณะปรับปรุงหองเรียน
นิเ วศ ของมหาวิท ยาลั ยใหเ อื้ อต อพั นธกิ จ ทํางาน หองเรียน เครื่องอํานวยความสะดวก หองปฏิบัติการ สื่ออิเล็กทรอนิคส เครื่องมือ
ทางการศึกษา และสิ่งแวดลอมที่ดีนาอยู
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย
และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ โตะ เกาอี้ ที่
จัดไวนอกหองเรียน
8.6 Digital University
1. เพื่อสรางเพิ่มกระบวนวิชาที่จัดการเรียน 1. จํานวนกระบวนวิชาที่มีลักษณะ Digital
การสอนแบบ Digital
Learning
2. เพื่อมีระบบฐานขอมูลกลางที่ทนั สมัย
2. มีการบันทึก และตรวจสอบขอมูลใน
ฐานขอมูลกลางทุกระบบ

2.2 การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ก การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติ
2.2ก (1) แผนปฏิบัติการ และ 2.2ก (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ คณบดีแตงตั้งรองคณบดีและผูชวยคณบดีเปนประธานยุทธศาสตร พรอมดวยอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเปนตัวแทนของแตละภาควิชา สาขาวิชา และหนวยงานเขารวมเปนคณะทํางานในแตละ
ยุทธศาสตร เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการในยุทธศาสตรที่ตนเองรับผิดชอบ ภายใตแผนกลยุทธของคณะ ทําการติดตามการ
ดําเนินงาน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปในแตละยุทธศาสตร ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว สําหรับการ
จัดทํ า แผนปฏิบั ติ การของภาควิช า สาขาวิช าและหนวยงานตางๆ นั้ น ให ห นว ยงานจัดทําคําขอโครงการ/กิจ กรรม ที่
สอดคล องตามกลยุทธและแผนงานหลักตามที่คณะกําหนด โดยการพิจารณา 2 ระดับ คือ (1) การพิจ ารณาในระดับ
คณะกรรมการประจํายุทธศาสตร และ (2) การพิจารณาในระดับคณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมทุกยุทธศาสตรของ
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คณะ จนได แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ที่ ส มบู ร ณ แล ว จึ ง เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารประจํ า คณะและคณะกรรมการ
อํานวยการประจําคณะตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากนั้นคณะทําการทบทวนและปรับปรุง
กอนนําไปใชเปนแผนปฏิบัติประจําป และสุดทายคณะทําการถายทอดใหประชากรในคณะไดรับทราบผานกิจกรรมผูบริหาร
พบบุคลากร และการเผยแพรผานทางเว็บไซตของคณะ
คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) และเปาหมาย (Target) ของแตละกลยุทธเพื่อใชวัดความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป และเพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย โดยคณะจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และ
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะตามลําดับ เปนประจําทุก 6 เดือนและ 12 เดือน คณะใชระบบฐานขอมูล e-Project
ติดตามความสําเร็จในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
สําหรับการติดตามรายเดือนมีเฉพาะในกรณีที่เกิดปญหาไมสามารถดําเนินการตามแผนได คณะกรรมการจะไดใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพื่อการแกไขและปรับปรุงแผน

รูป 2.1-3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
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2.2ก (3) การจัดสรรทรัพยากร
คณะจัดสรรงบประมาณรายจาย จากคาธรรมเนียมการศึกษา ตอบสนองทุกพันธกิจหลักของคณะ โดยสนับสนุน
แผนปฏิบัติการของทั้งองคการ ในระบบดังกลาวภาควิชา สาขาวิชา หนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป และผูบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมี
งานนโยบายและแผนฯ ทําหนาที่ตรวจสอบเงินงบประมาณใหใชจายภายในวงเงินที่กําหนด มีหนวยงานการเงิน การคลัง
และพัสดุ กํากับดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับทําใหสามารถจัดการความเสี่ยงทางดานการเงินได และ
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการจะทําการสรุปผลการดําเนินการและการประเมินผล รายงานตอทีมบริหาร
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตอไป
2.2ก (4) แผนดานบุคลากร
จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ ทีมบริหารไดกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกําหนดแผนพัฒนา
บุคลากรไวในแผนกลยุทธของคณะ ศึกษาจากนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณะมนุษยศาสตรมา
กําหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ใหเพิ่มพูนความรู ความสามารถดานวิชาการ การวิจัย เพื่อเขาสูมาตรฐานระดับ
สากล รวมทั้งดานการบริการวิชาการแกชุมชนและการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะไดกําหนดแนวทางพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ
-คณาจารย
-อาจารยชาวตางประเทศ
-อาจารยพิเศษ

สายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติการ

ตารางที่ 2.2-1 ก แผนปฏิบัติการที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมการพัฒนาที่สําคัญ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูผ ูเรียน
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
การจัดทําแผนการสอน
การใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและประยุกตกับการเรียนการสอน
การพัฒนาทักษะดานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
การพัฒนาผลงานวิชาการ (หนังสือ ตํารา บทเรียน บทความวิชาการ)
การฝกประสบการณในตางประเทศ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ
สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ
กิจกรรมการสนับสนุนใหคณาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เทคนิคการบริการที่ดี
พัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ
พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะดานการใหบริการ
การพัฒนาผลงานวิชาการสายสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหศึกษาตอ

2.2ก (5) ตัววัดผลการดําเนินการ และ (6) การคาดการณผลการดําเนินการ
คณะมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพื่อใชติดตามผลสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการทั้ง 8 ยุทธศาสตร
เพื่อผลักดันใหคณะไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศน โดยหนวยงานนโยบายและแผนฯ ทําการติดตามผลการดําเนินงานผาน
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ระบบ e-Project เสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะเปนประจําทุกเดือน ใหทราบผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมในทุกยุทธศาสตร เพื่อกระตุนใหมีการดําเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นปงบประมาณ มีการประเมินผลการดําเนินงานที่
แสดงให เ ห็ น ผลสํ า เร็ จ ในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ตามตั ว ชี้ วั ดของแผนกลยุ ท ธแ ละแผนปฏิ บั ติ การ เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปถัดไป
ตารางที่ 2.2-2 ก การคาดการณผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี ้วัดทีส่ ําคัญ

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
เปนผูนําในการสราง จัดการ สรางเสริม
สมรรถนะ และแบงปนดานองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน
ดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุ (Food,
Health, and Aging Innovation) เปนที่
ยอมรับดานอาหาร สุขภาพ ระบบการ
จัดการ และการดูแลสังคมผูสูงอายุเพื่อชีวิต
ที่ดีขึ้น

1. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมด า นการ
อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาพลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
1. จํ า นวนกระบวนวิ ช าที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เนื้อหาดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ
2. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรม การบริ ก าร
วิชาการดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ
3. จํ า นวนผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย ด า น
อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานลานนา
2. จํ า นวนผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย ด า น
ลานนา
3. จํา นวนผลงานวิ จั ยด า นล า นนาที่ ได รับ
การตีพิมพเผยแพร
1. หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาที่จัดการเรียน
การสอนสอดคลอ งกับทั กษะการเรี ยนรูใน
ศตวรรษที่ 21
2. จํ านวนกระบวนวิช าที่ จั ดการเรีย นการ
สอน โดยใชระบบ e-Learning
3. จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการครบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
4. จํ า นวนหลั ก สู ต รนานาชาติ Double
Degree Program / Joint Degree
Program
5. จํ า น ว น ก ระ บ ว นวิ ช า ที่ ส อ น แ บ บ
Bilingual
6. จํานวนโครงการความรวมมือหรือสราง
เครือขายกับสถาบันวิชาการตางประเทศ
7. รอยละของนักเรียนที่เลือกเขาศึกษาใน
คณะฯ เปนอันดับ 1
8. รอยละของจํานวนรับนักศึกษาตามแผน
9. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา คณาจารย
และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ โตะ เกาอี้
ที่จัดไวนอกหองเรียน
10. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะ / ภาควิชา /
สาขาวิชา จัดใหกับนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห งชาติ (TQF) ทั้ ง 5
ประการ

นวัตกรรมลานนา (Lanna Innovation)
เปนผูนําในการพัฒนาองคความรูลานนา
และการสรางนวัตกรรม เพื่อสรางจิต
วิญญาณประจําถิ่น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และ
ทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global
citizen skills) บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมี Global citizen
skills
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2560
10

11. จํานวนผูดอยโอกาส ผูที่มีความบกพรองทาง
ร างกาย และผู มี ความสามารถพิ เศษที่ ได รั บ
การศึกษาในคณะมนุษยศาสตร
12. จํานวนกลุมชาติพันธุที่ไดรับทุนเรียนดี
1
13. จํ านวนทุ น การศึก ษาที่ ได รับจากศิ ษ ย 100,000
เกา
14. จํานวนกิจกรรมที่ศิษยเการวมกับคณะ
3
วิจัยที่เปนเลิศ ผลงานวิจยั ที่เปนเลิศและมี
1. จํานวนงบประมาณสําหรับทํ าวิจัยตาม
3ล
การนําไปใชจริงในการตอบโจทยการพัฒนา ทิศทาง และยุทธศาสตรของคณะ ตอป
ประเทศ
2. จํานวนวิจัยสายตรงกับสาขาวิชาที่สอน
5
3. จํานวนงานวิจัยจากงานบริการวิชาการ
2
/ วิชาชีพแกชุมชน
15
4. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรื อนํา ไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
TCI1
5. วารสาร มนุษยศาสตรสาร อยูในฐานขอมูล
ของ TCI กลุมที่ 1 หรือฐานอื่นที่สูงขึ้น
6. จํ า นวนโครงการอบรมการทํ า วิ จั ย ที่
2
อาจารยเข าร ว ม ทั้ งภายใน และภายนอก
คณะ
7. จํ า นวนโครงการวิ จั ย ที่ ร ว มทํ า กั บ ภาค
3
สวน สถาบันในและตางประเทศ
8. จํานวนเงินทุนสําหรับทําวิจัย นวัตกรรม
5ล
ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก แ ห ล ง ทุ น
ภายในประเทศและตางประเทศ
บริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม
1. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
15
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอยาง
2. จํานวนผูรับบริการวิชาการ
200
ยั่งยืนแกชุมชนและสังคม
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณาจารยใน
15
คณะทํา
2
4. จํานวนโครงการอบรมอาจารยรุนใหม
15
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการ
วิชาการผานศูนยตางๆ
แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
1. จํานวนเงินรายไดเพิ่มขึ้นทุกป
>5%
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
2. จํานวนโครงการ และหลักสูตรที่นําระบบ
10
คุมคาคุมทุน (ABC) มาใชกํากับ
3.ความพึงพอใจจาก สตง. และเจาหนา ที่
3.5
ตรวจสอบภายใน ด า นงบประมาณและ
การเงินจากมหาวิทยาลัย
4. จํานวนเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแปลง
>2%
สินทรัพย
5. จํานวนทุนการศึกษาที่ไดรับจากศิษยเกา 100,000
รายป
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
1. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ ข า ร ว มการอบรม
35
บริหารงานและทรัพยากรรวมกันอยางมี
EdPEx ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร 2. จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการตามเกณฑ
26
และปรับตัวไดเร็วตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการศึกษา EdPEx
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ตัวชี ้วัดทีส่ ําคัญ
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
ภาษาอั งกฤษและภาษาต า งประเทศอื่ นๆ
100%
5. จํานวนคณาจารยที่ไดรับการฝกอบรม พัฒนา
ทักษะดาน การวิจัย
6. ร อ ยละของความสุ ข ของบุ คลากรตาม
เกณฑ Happy University
7. รอยละของบุคลากรสายวิ ชาการได รับการ
พัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการสอน การ
วิจัย ตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
8. รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทั ก ษะในการทํ า งานต อ บุ ค ลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด
9. การเสนอข า วประจํ า วั น ทางจอ LCD
และ Website ของคณะ
10. มีฐานขอมูลกลาง
11. มีการสื่อสารผานระบบออนไลน
12. จํานวนโครงการที่คณะปรับปรุง
หองเรียน หองปฏิบัติการ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส เครื่องมือการเรียนการสอน
13. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
คณาจารย และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ
โตะ เกาอี้ ที่จัดไวนอกหองเรียน
14. จํ า นวนกระบวนวิ ช าที่ มี ลั ก ษณะ
Digital Learning
15. มีก ารบัน ทึก และตรวจสอบข อ มูลใน
ฐานขอมูลกลางทุกระบบ
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35

2561
37

ค่าคาดการณ์
2562
39

45

47

49

51

53

80

82

85

87

90

70

75

80

85

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

300

320

340

360

380

9
2
3

14
3
4

19
4
4

24
5
5

29
6
5

3.5

3.5

4.0

4.0

4.5

20

22

24

26

28

9

14

19

24

29

2563
41

2564
43

2.2ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะจะแจงใหทุกหนวยงาน ทําการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจําป
ตามมาตรการ และความจําเปนเรงดวน ในไตรมาสที่ 1-3 เพื่อใหสามารถดําเนินการไดทันตอสถานการณ โดยทําการปรับ
แผนรายไตรมาสและปรับแผนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป
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หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคา

3 เสียงของลูกคา
ก การรับฟงผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
3.1ก (1) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่มีอยูในปจจุบัน และ 3.1ก (2) ผูเรียนและลูกคากลุมอื่นที่พึงมี
คณะมนุษยศาสตร กําหนดชองทางการรับฟง โดยแบงกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการวิชาการอื่นๆ โดยไดใชวิธีการหลากหลายและแตกตาง
กันในแตละกลุม มีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบและกํากับดูแลตามตําแหนงบริห าร (รองคณบดี/ ผูชวยคณบดี)
คณะกรรมการชุดตางๆ และหนวยงานหลักที่ดูแลพันธกิจ ดังนี้
ลูกคา/ผูมีสวนได
สวนเสีย
1. นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ,ระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษาตางชาติ

ตารางที่ 3.1-1ก วิธีการรับฟง ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และการนําไปใชประโยชน

สารสนเทศที่
ตองการ
• อาจารยที่ปรึกษา
ตอเนื่อง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
• สโมสรนักศึกษา
ตอเนื่อง ข อ เ ส น อ แ น ะ
• การประเมินสภาพแวดลอม
ทุกภาค ความต อ งการ/
องคการ และสิ่งสนับสนุนทาง การศึกษา ความคาดหวัง ขอ
การศึกษา
รองเรียน
ทุกภาค
• การประเมินการเรียนการ
การศึกษา
สอนออนไลน
ตอเนื่อง
• Website/Email/Facebook/LINE
ตอเนื่อง
• ตูรับฟงความคิดเห็น/สาย
ตรงคณบดี
2. แหลงทุน
• ขาวสารประชาสัมพันธ
ตอเนื่อง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
สนับสนุนงานวิจัย • Website/Eตอเนื่อง ขอเสนอแนะ ความ
mail/Facebook/LINE
ต องการ/ความ
• โทรศัพท/โทรสาร
ตอเนื่อง คาดหวัง ขอกําหนด
จากแหลงทุน
3 . ผู รั บ บ ริ ก า ร • การลงพื้นที่
ปละครั้ง ความตองการ ความ
ตอเนื่อง คาดหวั งในการ
วิชาการ
• ขาวสารประชาสัมพันธ
ตอเนื่อง พั ฒนาของชุ มชน
• การประชุมรวมกับ
หนวยงานภายนอก
ทองถิ่น
4. ผูใชบัณฑิต/
• กระบวนการใหขอมูล
ทุกป ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ผูประกอบการ
ปอนกลับดานคุณภาพบัณฑิต
ขอเสนอแนะ ความ
(ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต)
ต องการ/ความ
ป
คาดหวั ง ที่ เป น
• การออกนิเทศนักศึกษาใน
การศึกษา ขอมูลประกอบการ
องคกรที่นักศึกษาฝก
ละครั้ง พิ จ า ร ณ า ก า ร
ประสบการณ
กําหนดหลักสูตร ที่
ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
และสังคม
ชองทางการรับฟง

ความถี่

การนําสารสนเทศไปใช
ประโยชน
รองคณบดีฝายวิชาการ ออกแบบ/ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายพัฒนา จัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพนักศึกษาฯ
ปรับปรุงหลักสูตร
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
งานบริการการศึกษาฯ
ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝายวิจัยและ ติดตามโครงการและนํา
บริการวิชาการ
ขอมูลมาปรับใชในแง
งานบริหารงานวิจัยฯ ผลิตภัณฑและ
กระบวนการ
รองคณบดีฝายวิจัยและ จัดทําขอเสนอ
บริการวิชาการ
โครงการวิจัยและบริการ
งานบริหารงานวิจัยฯ วิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ ออกแบบ/ปรับปรุงการ
รองคณบดีฝายพัฒนนา จัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพนักศึกษาฯ
ปรับปรุงหลักสูตร
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
งานบริการการศึกษาฯ
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ลูกคา/ผูมีสวนได
สวนเสีย
5. ผูปกครอง

9. ศิษยเกา

ชองทางการรับฟง
• การปฐมนิเทศนักศึกษา
• กิจกรรมผูบริหารพบ

คูแขง

ทุกป
ทุกป

ผูปกครอง
• Website/Email/Facebook/LINE

ตอเนื่อง

• สมาคมศิษยเกา
• กิจกรรมคืนสูเหยา
• Website/E-

ทุกป
ทุกป
ตอเนื่อง

• การประชุม
• การประเมินความพึงพอใจ

ปละครั้ง

•
•
•
•

ปละครั้ง

mail/Facebook/LINE

10.
คูความ
รวมมือแบบเปน
ทางการและไมเปน
ทางการ
11. ผูที่กําลังจะมา
เปนนักศึกษา
(ลูกคาในอนาคต)

ความถี่

Website
กิจกรรม Open house
การสมัครเปนนักศึกษา
การสํารวจ วิจัยความ
ตองการศึกษาในหลักสูตร
• อาจารยแนะแนวใน
สถานศึกษา

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

การนําสารสนเทศไปใช
ประโยชน
รองคณบดีฝายวิชาการ ปรับปรุงกระบวนการจัด
รองคณบดีฝายพัฒนา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คุณภาพนักศึกษาฯ
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
งานบริการการศึกษาฯ
ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ
งานบริการการศึกษาฯ
หนวยพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ
รองคณบดีฝายบริหาร
งานบริหารทั่วไป
งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาฯ
ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ
งานบริการการศึกษาฯ

ปรับปรังกระบวนการ
ใหบริการ/พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา

ปรับปรังกระบวนการ
ใหบริการ
พัฒนาหลักสูตร/
ออกแบบสื่อแนะแนว
แนะนําคณะ

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

คณะ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น และนําผลที่ไดมาวิเคราะห
และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของทั้งสองกลุม ไดแก
กลุมผูเรียน มีการใหนักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย ประเมินความพึงพอใจตอ
การรับบริการของคณะ การพบปะอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม
สําหรับนักศึกษา ที่เหมาะสมตอหลักสูตร คณะทําการสํารวจเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง และจํานวนแบบประเมินแสดง
ถึงความผูกพันตอองคการ
กลุมลูกคาอื่น มีการใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน สําหรับผูปกครองมีการจัด
กิจกรรมผูบริหารคณะพบผูปกครอง เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นถึงความตองการ/ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของการใหบริการของคณะ การติดตอประสานงานและการแจงขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน/ผลการเรียน จํานวน
ผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมตามนัดหมายของคณะอยางสม่ําเสมอ การใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคณะอยางตอเนื่อง การ
บอกตอและกลาวถึงในทางที่ดี ถือเปนการประเมินความผูกพันของผูปกครอง และศิษยเกา การจัดกิจกรรมคืนสูเหยา
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สําหรับศิษยเกา จํานวนทุนการศึกษาและเงินบริจาคศิษยเกา สามารถประเมินผลความผูกพันกับคณะได นายจาง/ผูใช
บัณฑิต มีการประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต โดยจํานวนสถิติการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณ และจํานวน
บัณฑิตเขาทํางาน แสดงใหเห็นถึงการประเมินความผูกพัน และการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร โดยนักศึกษาและ
บัณฑิต ในสวนของชุมชน ทองถิ่น หนวยงานภายนอก คณะมีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการในการจัดกิจกรรม
วิชาการ กอนมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้งหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น
ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินผูเรียน และลูกคากลุมอื่นๆ จะถูกนํามารวบรวมประมวลผล วิเคราะหผลและนําไป
ปรับปรุง โดยมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และนําเสนอตอผูบริหารเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงแกไข กอน
ผูบริหารนําไปถายทอดใหประชากรในคณะทราบตอไป
3.2 ความผูกพันของลูกคา
ก หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
3.2ก (1) หลักสูตรและบริการ และ 3.2ก (2) การสนับสนุนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
คณะ เปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต และผูรับบริการของคณะ คือ นักศึกษา โดยคณะ
ไดนําเอาความตองการและความคาดหวังของลูกคา รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย ความทาทายและสมรรถนะหลักขององคการ
สภาวการณเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศเปนตัวผลักดันใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสรางบัณฑิตใหตรงกับ
ความตองการของสังคมปจจุบัน นอกจากนี้มีการปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเรียนรูตางๆ ใหนักศึกษา สําหรับดาน
การบริการวิชาการนั้น คณะมีศูนยบริการภาษาและการทองเที่ยว สําหรับการคนหาขอมูลของผูเรียน
คณะมีระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีหนวยงานสนับสนุน
และทําหนาที่หลักในการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับคณะ มีการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาดานการเรียน
การสอนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีภาควิชา สาขาวิชาใหขอมูลดานการศึกษาและสื่อสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชา มีหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูเพื่อ
บริ การแก นั กศึ กษา เช น ห องปฏิ บั ติการคอมพิ ว เตอร ระบบสัญ ญาณอิ น เตอรเน็ทไรส าย หอ งปฏิบัติการดานอาหาร
หองปฏิบัติการทองเที่ยว หองสมุด เปนตน
3.2ก (3) การจําแนกกลุมผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
คณะจําแนกผูเรียนและลูกคากลุมอื่น โดยจัดกลุมผูเรียนออกเปน ผูเรียนในระดับปริญญาตรี ผูเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา และผูเรียนชาวตางชาติ สวนลูกคากลุมอื่น คือแหลงทุนที่สนับสนุนงานวิจัย และผูบริการวิชาการ โดยคณะมี
การวิเคราะหจากความตองการและคาดหวังของลูกคาในแตละกลุมที่แตกตางกันไป รวมถึงสมรรถนะหลักขององคกรที่มี
ศักยภาพในการดําเนินงานไดตามตาราง P1-5ข(2)
ข การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
3.2ข (1) การจัดการความสัมพันธ
คณะมีวิธีการสรางวัฒนธรรมองคการ เพื่อใหนักศึกษา และลูกคากลุมอื่น เกิดความมั่นใจ ในการบริการและ
ความประทับใจ เพื่อสรางความผูกพัน ดังนี้
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ตารางที่ 3.2-2 ข วิธีการสรางและจัดการกับความสัมพันธกับผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น

ผูเรียนและกลุมลูกคาอื่น
1. นักศึกษาหลักสูตรปกติ และ
นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

2. ผูรับบริการวิชาการ
3. ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
4. ผูปกครอง
5. ศิษยเกา

•
•
•
•
•
•
•

การสรางและจัดการกับความสัมพันธ

ปฐมนิเทศนักศึกษา
จัดมอบทุนการศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏิบตั ิวิชาชีพ การศึกษาดูงาน
จัดหาสถานที่ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม เชน หองทํางานสโมสร ลานรมไม หองปฏิบัติการตางๆ
จัดบริการศูนยการใหคําปรึกษาและแนะแนว
จัดระบบสวัสดิการพื้นฐานที่เอื้อตอการเรียนรู
การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนและการบริการวิชาการใหความรูกับชุมชน
• สํารวจความพึงพอใจ ความตองการ และขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่สามารถผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
• การจัดโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธแนะนําคณะและการรับฟงความคิดเห็น จากกิจกรรม
ผูบริหารพบผูปกครอง
• Website
• สนับสนุนสถานที่ทํางานของสมาคมศิษยเกา
• แจงขาวสารและการจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ใหศิษยเกาไดทราบความเคลื่อนไหวทาง
Website

3.2ข (2) การจัดการขอรองเรียน
คณะมีระบบการจัดการขอรองเรียน โดยมีผูรับผิดชอบในการพิจารณาและตอบสนองตอขอรองเรียนตามลําดับ
ขั้น ไดแก ผูบริหารจะพิจารณาเปนเรื่องๆ ไปตามแตระดับความยากงายของปญหา เรื่องที่ไมซับซอนจะเชิญผูรองทุกขมา
พบเปนการสวนตัว พิจารณาปญหา แกไขปญหา ภายใตกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎราชการที่เกี่ยวของ ถาเรื่อง
รุนแรง ซับซอนจะเชิญผูเกี่ยวของมาพบเพื่อทราบขอมูล ขอเท็จจริงเปนเบื้องตน กอนปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย และ
กฎราชการตอไป
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู
4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ
ก การวัดผลการดําเนินการ
4.1ก (1) การวัดผลการดําเนินการ
คณะมี การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ดที่ สํ า คั ญ ที่ มีผ ลผลักดัน ใหบ รรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของคณะ มี กระบวนการ
ดํา เนิ น การติ ด ตามและวั ด ผลการดํ า เนิ น การ คณบดี ทํ า การแต ง ตั้ งคณะกรรมการดํา เนิ น งานยุ ท ธศาสตร ทั้ ง 8 ด า น
ประกอบดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูแทนจากทุกภาควิชา สาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนที่เปนผูรับผิดชอบในฐานะ
KPI Owner มีการแจกแจงและสรางความเขาใจในนิยามของตัวชี้วัด ขอมูลที่ตองจัดเก็บ รอบระยะเวลาจัดเก็บขอมูลและ
การายงานผล สื่อสารไปยัง Data Owner เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยงานนโยบายและแผนฯจัดทําขอมูลสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ เสนอตอคณบดีและทีมบริห าร กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะและ
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะตามลําดับ ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน เพื่อทราบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา กอนรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยตอไป
คณะใชขอมูลสารสนเทศ จากระบบปฏิบัติการเพื่อการบริหารดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
ดานบุคลากร งบประมาณ แผนปฏิบัติการ จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย CMU-MIS และจากระบบสารสนเทศ eHUMANITIES ที่คณะสรางและพัฒนาขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ ถูกตอง ชัดเจน เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจไดอยางแมนยํา และทันเวลาที่ตองการ ระบบสารสนเทศที่สรางขึ้นสามารถรองรับงานดานแผนเงิน แผนงาน และ
แผนคนภายในองคการอยางเปนระบบ ดานแผนเงิน ไดแก (1) ระบบฐานขอมูลเงินรายไดของคณะ ระบบ e-Revenue
เปนระบบที่คณะใชเก็บขอมูลงานรายไดประจําปทั้งหมดของคณะ วัตถุประสงคเพื่อใชทําคําของบประมาณประจําปจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ใช จั ด สรรรายจ า ยประจํ า ป ข องคณะ ใช ทํ า ต น ทุ น กิ จ กรรมต า งๆขอคณะ (2) ระบบฐานข อ มู ล งาน
งบประมาณ-การเงิ น ระบบ e-Budget ซึ่ ง เป น ระบบปฏิ บัติ ก ารเพื่ อใหไ ด ขอ มูล งบประมาณประจํา ป คณะ ตั้ง แต
กระบวนการจั ด สรรงบประมาณของฝ า ยแผนฯ กระบวนการขอใช ง บประมาณของทุ ก หน ว ยงานภายในคณะ และ
กระบวนการตัดยอดงบประมาณเพื่อการเบิกจายในระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย (3) ระบบฐานขอมูลการจัดทําโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร ระบบ e-Project เปนระบบที่คณะใชควบคุมโครงการตามแผนยุทธศาสตรประจําปของคณะ และใช
เปนเครื่องมือในการติดตามกระบวนการดําเนินงานแบบ 360 องศา ตั้งแตกระบวนการขออนุมัติโครงการ การประมาณการ
ใชงบประมาณประจําโครงการ การรายงานผลการดําเนิน โครงการ และการรายงานผลการใชเงินงบประมาณประจํ า
โครงการจริง (4) ระบบฐานขอมูลดานบุคลากรระบบ e-Person เปนระบบปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อทําคําของบ
บุคลากรประจําป และเพื่อใหขอมูลตอหนวยงานตางๆ และงานประกันคุณภาพการศึกษา (5) ระบบฐานขอมูลงบลงทุน
ระบบ e-Investment เปนระบบปฏิบัติการ ที่มีวัตถุประสงคทําคําของบลงทุนประจําปของคณะ
4.1ก (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และ 4.1ก (3) ขอมูลผูเรียนและลูกคากลุมอื่น
คณะกําหนดคูเทียบคือ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ซึ่งเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและติดอันดับ 2 ของ
ประเทศ โดยคณะไดนําขอมูลจากรายงานประจําปของคูเทียบ มาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และกําหนดเปนหัวขอการ
จัดการความรูที่นํามาถายทอดในองคกร โดยในการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก QS World University
Rankings 2016-2017 พบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับที่ 252 ของโลก ที่ 45 ของเอเชียและที่ 1 ของประเทศ
สวนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในลําดับที่ 551-600 ของโลก ที่ 104 ของเอเชีย และที่ 4 ของประเทศ ซึ่งในป 2560 คณะ
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250 ของโลกและอันดับ 2 ของประเทศ (2) สาขาวิชา History ไดรับการจัดอันดับ 3 ของประเทศ และสาขาวิชา English
Languages & Literature ไดรับการจัดอันดับ 4 ของประเทศ
ผู บ ริ ห ารคณะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ข อ มู ล สารสนเทศที่ ส ะท อ นมาจากกลุ ม ผู เ รี ย นและลู ก ค า กลุ ม อื่ น เพื่ อ ใช
ประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาภาวะการแขงขันขององคกร โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบขอมูล แนวทางการรวบรวม วิเคราะหและนําไปใชในกระบวนการจัดทําแผนที่เกี่ยวของ
ตารางที่ 4.1-1ก ขอมูลสารสนเทศที่สําคัญและการนําไปใชประโยชน
ขอมูลสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ
การใชประโยชน
ดานการจัดการศึกษา
1. ใช ใ นการกํ า หนดแผนการรั บ เข า ของ
• รองคณบดีฝายวิชาการ
นักศึกษา
1. อันดับการเลือกเขาศึกษาตอในคณะ
• รองคณบดีฝายพัฒนา
2. อัตราการคงอยูของนักศึกษา
2. ใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
คุณภาพนักศึกษาฯ
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
• ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
4. ความพึง พอใจและไมพึง พอใจต อสิ่ง สนับ สนุน การ
3. พัฒนาหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตร
• งานบริการการศึกษาฯ
เรียนรู
5. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ดานการวิจัย
• รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และ 1. สรางและพัฒนาโครงการวิจัย
1. โจทยวิจัยจากชุมชน/แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
2. แผนการแสวงหาทุน
บริการวิชาการ
3. การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย-กลุมวิจัย
2. กรอบวิจัยของสถาบันผูใหทุนวิจัย
• งานบริหารงานวิจัยฯ
ดานบริการวิชาการ
• รองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย และ 1. พัฒนาระบบบริการวิชาการและผลิตบริการ
วิชาการใหมๆ
1. ผลสํารวจความตองการของชุมชน
บริการวิชาการ
2. ปรับปรุงการใหบริการวิชาการ
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
• งานบริหารงานวิจัยฯ
3. พัฒนากระบวนการจัดอบรม/สัมมนา และ
3. ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะของผูรับบริการ
4. ผลประเมินการจัดอบรม/สัมมนา
จัดหัวขอการอบรมใหตรงกับความตองการ

4.1ก (4) ความคลองตัวของการวัด
คณะติดตามผลการดําเนินงานโดยใชขอมูลสารสนเทศ จากระบบกลางที่มหาวิทยาลัยใชในการกํากับ เชน ระบบ
CMU-MIS ขอมูลดานหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ อาคารสถานที่ ศิษยเกา ,CMUHR ดานบุคลากร,CMU-RM ดานการบริหารความเสี่ยงฯ และระบบที่คณะไดมีการพัฒนาขึ้น ไดแก e-Budget ขอมูลดาน
งบประมาณ e-Project ขอมูลดานแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชจัดทําขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารคณะ เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานที่รวดเร็ว ทําใหเกิดความคลองตัวในการวัดผล
ข การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ
คณะทําการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อชวยใหผูบริหารนํามาใชในการทบทวน ปรับปรุงการดําเนินงาน ดาน
ตางๆ และประเมินความกาวหนาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ทําใหเห็นโอกาสในการพัฒนา การปรับแผนปฏิบัติการ
หรือการจัดทําแผนใหม จึงเปนการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องดวยระบบ PDCA
ค การปรับปรุงผลการดําเนินการ
4.1ค (1) วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
คณะมีการสรางวิธีการปฏิบัติที่เลิศ โดยในแตละหนวยงานทบทวนวิธีการดําเนินงาน โดยนําขอมูลสารสนเทศ
และผลการดําเนินงานของหนวยงานมาศึกษาหารือ เพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น เชน งานนโยบายและแผนฯ ทําการทบทวน
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การทํ า งานของหนว ยงาน พบวากระบวนการทํางานเดิมมีขั้น ตอนและความซ้ําซอน ทําใหการไดมาซึ่งขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหตองใชเวลานาน ดังนั้นบุคลากรของหนวยงานจึงไดคิดคนริเริ่มพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน จนได
ระบบปฏิบัติงาน e-Budget มากอนและพัฒนาตอยอดระบบปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งมีการใชงานระบบปฏิบัติการดังกลาวทั่วทั้ง
องคการ จนเปนที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ปจจุบันมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง e-HUMANITES
เพื่อการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศแบบศูนยกลาง อันเปนประโยชนยิ่งตอการบริหารงานในคณะ ซึ่งชวยประกอบการ
พิจารณาการตัดสินใจของผูบริหาร
4.1ค (2) ผลการดําเนินงานในอนาคต และ 4.1ค (3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม
ผู บ ริ ห ารทํ า การทบทวนผลการดํ า เนิน งานในเชิ งปริม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ เปรี ย บเที ย บกับ ระยะเวลาการ
ดําเนินงานในรายไตรมาส และผลการดําเนินการยอนหลังเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ ณ ปจจุบันและคาดการคา
เปาหมายในอนาคต หากวิเคราะหวามีแนวโนมไมสําเร็จ ผูบริหารจะไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนและปรับปรุง
แกไข เพื่อใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร อีกทั้งคณะมีการกําหนดคาเปาหมายลวงหนา 3 ป เพื่อวางแผนและจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนที่สําคัญรองรับการไปถึงเปาหมายในอนาคต
ปจจุบันคณะกําลังสรางนวัตกรรมการจัดการขอมูลกลาง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ e-HUMNITES ที่นําไปสูการปฏิบัติงานในหลายหนวยงาน โดยให
บุคลากรที่เกี่ยวของใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาว และผูบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และการ
บริหารการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบไดอยางตอเนื่อง การสรางฐานขอมูลกลางคณะ ปจจุบันแลวเสร็จไป 80-90%
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก ความรูของสถาบัน
4.2ก (1) การจัดการความรู และ 4.2ก (2) การเรียนรู
ระดับสถาบัน
คณะมี คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย และการ
จัดการความรู คณะมนุษยศาสตร ทําหนาที่พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการความรู สงเสริมการแบงป นความรู สรางพฤติกรรม
การเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพื่อตอยอดความรูภายใต
การจัดการความรูของบุคลากร โดยมีการกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของคณะครอบคลุมพันธกิจดานการเรียนการสอน การทดสอบ
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย แกอาจารยเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะดานดังกลาว การจัดการความรูครอบคลุมบุคลากรสายสนับสนุน ผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM เพื่อให
บุคลากรไดรับความรูความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกดานที่เกี่ยวของ และนําไปปรับปรุงการทํางาน หรือตอยอดองคความรู
ตารางที่ 4.2-1ก การจัดการความรู คณะมนุษยศาสตร
บุคลากร
ประเด็นองคความรู
วิธีการถายทอด
กลุมเปาหมาย
ดานการผลิตบัณฑิต
• อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า • เวที แลกเปลี่ ยนประสบการณ
• ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร หลักสูตร
และองค ความรู ในงานด านการ
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอกขอมูล มคอ. 3-7 ในระบบ

การรวบรวมองคความรู
Website
คูมือการปฏิบัติงาน
• รายงานประเมิ น ตนเอง
•
•
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ดานการวิจัย
• คณาจารยทั้งคณะ
• การเสริ ม สรา งทั ก ษะของ
คณาจารยผูเปนนักวิจัยของคณะ
ดานปฏิบัติการ
• บุ ค ล า ก ร ส า ย
• หลักเกณฑ การจั ดภาระงาน สนับสนุน
ประจํา และการกําหนดหน าที่ ของ
ตําแหนง

CMU-MIS ดานหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
• เวที แลกเปลี่ ยนประสบการณ • รายงานผลการดําเนินงาน
และองคความรูในดานการเพิ่มพูน ตามแนวทาง CMU-EdPEx
ทักษะการวิจัย
• การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของบุ คลากรสาย
สนับสนุน

ข ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2ข (1) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ
คณะพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานสากล จะมุงเนน ไปที่ 2 กระบวนการหลักๆ คือ
1. Project Management (PM) Process เปนกระบวนการ ที่ใชวางแผนการดําเนินการจัดการ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในโครงการ การควบคุมภาพรวมของโครงการ การติดตามความคืบหนาของโครงการเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนที่ไดวางไว รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการตางๆ ใหเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงเรื่องการสงงานตาม
ขอกําหนดภายในระยะเวลาดําเนินโครงการ
2. Software Implementation (SI) Process เปนกระบวนการ ที่ใชในการดําเนินงาน โดยอางอิงตาม
แผน ที่ไดจากProject Management Process ซึ่งจะเปนแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งในสวนของการวิเคราะหความ
ตองการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงานตามที่ไดออกแบบไว รวมถึง การทดสอบการใชงาน และการสง
มอบงานใหลูกคา
4.2ข (2) ความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ
คณะมี วิ ธี จั ด การข อ มู ล และสารสนเทศ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า มี การรั กษาความลั บ และการเข าถึ ง ที่ เ หมาะสม โดย
ดําเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.2ข (3) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ
คณะพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อลดความซ้ําซอนในจัดเก็บขอมูลและใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ และ
ตรงตามความตองการใชงานของคณะ มีขอมูลที่เปนปจจุบัน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ (e-Humanities) ที่จําเปน เพื่อ
ใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลากร ผูสงมอบ คูความรวมมือ ผูเรียน
4.2ข (4) คุณสมบัติของฮารดแวรและซอฟทแวร
คณะแต งตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ งมี ห นาที่จั ดทํา นโยบายและแผนงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ควบคุม ดูแลทรัพยากรและระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ
(e-Humanities) ยึดหลักกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานสากล การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง และรวบรวมขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหไดอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งสวนงานและตรงตามความตองการ และมีความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยีอยูเสมอ
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4.2ข (5) ความพรอมใชในภาวะฉุกเฉิน
การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเพื่อปองกันความเสียหายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะใชแนว
ทางการบริ ห ารความเสี่ ย งตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังตอไปนี้
1. หัวหนาสวนงานกําหนดนโยบายในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
2. มีการจัดทํากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ภายใตกระบวนการ
PDCA คือ มีการวางแผนระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ มีการทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเปนประจําทุกป และมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยผูตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor) เปนประจําทุกป
ในภาวะฉุกเฉิน คณะจะสามารถใชขอมูลและสารสนเทศทั้งระบบฮารดแวรและซอฟแวร ซึ่งมีความพรอมในการใช
งานอยางตอเนื่อง โดยคณะไดรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลกลางที่อยูบนเครื่องแมขายของคณะ ผูดูแลระบบตองทําการ
สํ า รองข อ มู ล ตามความถี่ และทํ า การตรวจสอบผลการสํ า รองข อ มู ล เพื่ อ ยื น ยั น ว า ข อ มู ล ถู ก ต อ งสมบู ร ณ
การกูคืนระบบ
1. ในกรณีที่พบปญหาที่สงผลใหเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอรและ/ หรือระบบ
เครือขายจนเปนเหตุทําใหตองดําเนินการกูคืนระบบ ใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและ/ หรือผูดูแลระบบเครือขายดําเนินการ
แกไข รายงานผลการแกไขพรอมทั้งบันทึกและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ
2. ใหทําการกูคืนขอมูลที่ไดสํารองไว โดยใหยึดเอาขอมูลที่ทันสมัยที่สุด (Latest Update) หรือตามความ
เหมาะสมเพื่อกูคืนระบบ
3. หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายที่กระทบตอการใหบริการ หรือการใช
งานของผูใช ร ะบบ ให แจ งผู ใช งานให ทราบทั น ที พรอมทั้งรายงานความคืบ หนาการกูคืน ระบบเปน ระยะ จนกวาการ
ดําเนินการกูคืนระบบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ
4. ตองมีการซักซอมการกูคืนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร

5.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน
ก ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
5.1ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
ดานอัตรากําลัง คณะโดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่วิเคราะหอัตรากําลังโดย
พิจารณาจาก FTES ตามสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน และอัตราเกษียณ เพื่อกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่มา
บรรจุทดแทนอัตราเดิมหรือใหเหมาะสมกับขอกําหนดดานสัดสวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา โดยจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนลวงหนาอยางนอย 3 ป เพื่อใชวางแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการสรรหา
โดยงานบุคคลนั้น คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการฯ จะเปนผูพิจารณากําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ ในการสรรหา
อยางโปรงใส และเปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อความคลองตัว ความเปนธรรม
และคํานึงถึงประโยชนที่คณะจะไดรับเปนสําคัญ ตามระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศรับสมัคร โดยมีการสรรหาบุคคล
เพื่อบรรจุเปนอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการ ตามที่ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย
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5.1ก (2) บุคลากรใหม
การจัดวางคนลงตําแหนง คณะบรรจุบุคคลใหดํารงตําแหนงโดยระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง กําหนดใหมี
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description) โดยจะเปนไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง (career
path) กําหนดเสนทางเดินของบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย) โดยมหาวิทยาลัย ในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ไดกําหนดเสนทางเดิน
ของตําแหนงงาน ในการดํารงตําแหนงชํานาญการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการติดตามผาน
การสงหนังสือแจงไปยังภาควิชา/หนวยงาน เพื่อแจงคณาจารยที่จะครบกําหนดตามขอบังคับฯ ในการเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ สนับสนุนการเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ โดยคณะมีนโยบายพัฒนาผูบริหารทุก
ระดับ คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะ มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและการธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ดําเนินการโดย
ประชาสัมพันธและการมอบรางวัลแกคณาจารยและบุคลากรที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรใน
ดานตางๆ และเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหคณาจารย ขาราชการ บุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
นั้น รวมถึงมีการจางอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวเปนผูความรูความสามารถพิเศษ
5.1ก (3) การทํางานใหบรรลุ
บุคลากรทุกคนจัดทํา TOR เพื่อกําหนดภาระงานตามสมรรถนะและขีดความสามารถของแตละบุคคล และไดรับ
การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ ดําเนินการ ผานระบบ CMU-MIS จากนั้นเมื่อปฏิบัติงาน
ครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน TOR จะกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA : Job Achievement) ผานระบบ
CMU-MIS ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานจาก TOR และ JA สองครั้งตอป เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนผลการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ 2559 ไดมีการ
ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มทดลองประเมินพฤติกรรมในการทํางานตามสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency) และนําผลมา
พัฒนาบุคลากร เพื่อใหผลงานอยูในเกณฑมาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น และแจงผลตอบุคลากรเพื่อให
พัฒนาทักษะ สมรรถนะตามที่กําหนดไวใน TOR และติดตามพัฒนาการของแตละบุคคล หากบุคคลใดประเมินผลไดต่ํากวา
มาตรฐานติดตอกันเกิน 6 รอบประเมินอาจถูกพิจารณาเลิกจาง ในสวนของผูบริหารจะมีการประเมินสมรรถนะทางการ
บริหารเพิ่มเติม เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตอไป
5.1ก (4) การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร
คณะมีกระบวนการดําเนินการใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง โดยในสายวิชาการมีการถา ยทอดองค
ความรูของอาจารยที่จะเกษียณอายุงาน หรือจากอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ การจัดการเรียนการสอนโดยกลุมอาจารย
รวมกันรับผิดชอบแตละกระบวนวิชา และมีระบบพี่เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม ในสว นของบุคลากรสานสนับสนุนมีการ
กําหนดใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Job Module) เพื่อใชในการสอนงานและเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ข บรรยากาศดานบุคลากร
5.1ข (1) สภาพแวดลอมของที่ทํางาน
คณะทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่มี
ความพรอมในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษา อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก พยายามรักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย โดยมีการกําหนดตําแหนงคนงาน ซึ่งมีภาระงานทําความสะอาดภายในคณะ เอา
ใจใสดูแลความสะอาดตลอดเวลา การดูแลตนไมใหมีสภาพที่เขียวขจี ทําใหบรรยากาศสดชื่น นาอยู มีเจาหนาที่รักษาความ
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ปลอดภัยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีกลองวงจรปดติดตั้งโดยรอบคณะ มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยมีคณะกรรมการ
โรงอาหารตรวจประเมินคุณภาพและความสะอาดดานโภชนาการของโรงอาหารคณะ และสนับสนุนโครงการเสริมสราง
สุขภาพอยางตอเนื่อง ในการดําเนินการเรื่องดังกลาวนั้นบุคลากรทุกระดับมีสวนในการปรับปรุงและพัฒนา โดยให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
5.1ข (2) สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร
คณะมีระบบจัดสวัสดิการชวยเหลือบุคลากรในดานตางๆ เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการที่พึงไดตาม
ระเบียบราชการ ไดแก
(1) ดานการสงเสริมสุขภาพ คณะสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรออกกําลังกายเปนประจํา เพื่อใหบุคลากรมี
สุขภาพที่ดี มีความพรอมในการทํางาน และความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยและบุคลากร โดยการไปเขารวมการ
แข งขั น กีฬาของบุคลากรของมหาวิทยาลั ย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดสรรชุดกีฬาในการเขา
รวมงานกีฬาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกีฬา
(2) มีบริการตรวจสุขภาพประจําป โดยศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก จะใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
และใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ แกคณาจารยและบุคลากร โดยใหบริการที่คณะเปนประจําทุกป
(3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพื่อนําธรรมะมาปรับใชในการปฏิบัติงาน สรางกําลังใจใหเข็มแข็ง
และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีโครงการบานหลังที่สอง เพื่อเสริมสรางสุขภาพจิตที่ดี
(4) มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในบริเวณอาคารสถานที่ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม โดยมีคนสวนเปน
ผูดูแลรับผิดชอบ การจัดกิจกรรม 5 ส.
(5) มีการสรางขวัญและกําลังใจ โดยการยกยองใหเกียรติผูไดรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น โดยการมอบที่ระลึก
แสดงความยินดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และประชาสัมพันธใหรับทราบทั่วกันทาง Website
(6) บุคลากรสามารถกูยืมเงินเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
(7) การกูยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ํา เงินสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร
(8) มีการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศของคณาจารย และศึกษาตอระดับปริญญา
โทในประเทศของบุคลากรสายปฏิบัติการ
(9) มีการสนับสนุนทุนวิจัย/ตํารา/เอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอนที่ใชสําหรับการเรียนรู
ดว ยตนเอง/คู มื อการปฏิ บั ติงานของบุ คลากร/การปรับ ปรุง ตํารา/การปรั บ ปรุงเอกสารคําสอน/การปรับ ปรุงเอกสาร
ประกอบการสอน/การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร
(10) มีการจัดสวัสดิการในดานอื่นๆ ใหแกคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ ซึ่งปรากฏในคูมือพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก
ก. สวัสดิการตามกฎหมาย ไดแก สิทธิการลา คารักษาพยาบาล คาชวยเหลือบุตร คาเลาเรียนบุตร
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ค า ช ว ยจั ด การศพ ค า เช า บ า น กองทุ น กบข. บํ า เหน็ จ บํ า นาญ สิ ท ธิ ใ น
ประกันสังคม
ข. สวัสดิการในความรับผิดชอบของงานบริการ ไดแก สวัสดิการบานพัก สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย
เงินกูกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย เงินชวยเหลือกรณีออกจากงาน การใชบริการระบบขนสง
มวลชนมหาวิทยาลัย และการใชบริการ สาธารณูปโภค
ค. สวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ ได แ ก สมาชิก สหกรณอ อมทรัพ ย มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม สมาชิกสหกรณ รา นค า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย สมาชิกสโมสรขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม และการใหบริการอื่นๆ เชน ธนาคาร ไปรษณีย ปมน้ํามัน เปนตน
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(11) คณะกํ า ลั ง จั ด ทํ า นวั ต กรรมการให อ าจารย ยื ม เงิ น รายได ข องคณะไปศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ตางประเทศ โดยมหาวิทยาลัยใหทุนครึ่งหนึ่ง และคณะจะใหอาจารยดังกลาว ยืมเงินไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินที่มหาวิทยาลัย
จาย โดยไมเสียดอกเบี้ยแตตองชดใชตามสัญญาการกูยืมเงิน โครงการนี้จัดทําเพื่อพัฒนาอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ก ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
5.2ก (1) วัฒนธรรมองคการ
คณะสงเสริมและผลักดันคานิยมขององคกร ชี้นําและสรางแนวปฏิบัติใหกับบุคลากร โดยผูนําระดับสูงไดปฏิบัติตน
เปนแบบอยางผานการกําหนดนโยบายและรวมในกิจกรรมตางๆ ที่มุงมั่นตอคานิยม “คณะมนุษยศาสตร เปนองคการที่มี
ความเป น เอกภาพ มี คุณ ธรรม ยกย องและให เ กีย รติ กัน ดู แล รั บ ผิดชอบตอ สังคม ใชค วามสามารถ สร า งนวั ต กรรม
หลากหลาย เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล :HUMAN (H-Happiness ความสุข, U–Unity ความสามัคคี,
M-Morality ความดี ,A–Academics ความเกง, N-Network การสานสัมพันธ)”
5.2ก (2) ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
เพื่อใหบุคลากรคณะมนุษยศาสตรมีแรงจูงใจและมีผลการดําเนินงานที่ดี คณะจึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานดังนี้
(1) ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คณะ มีการสื่อสารหลายชองทางไปยังบุคลากร เพื่อใหเกิดความรวมมือใน
องคการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีการเผยแพรขาวสารผาน Website โดยงานประชาสัมพันธทบทวน
ประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารเปนประจําทุกป เมื่อพบวามีบุคลากรจํานวนหนึ่งไมไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญ คณะ
จึงใหหนวยงานสงขาวสารที่สําคัญไปยังบุคลากรทุกคนทางระบบ e-Document
(2) ดานการแบงปนทักษะระหวางอาจารยและบุคลากรหรือระหวางสาขาวิชา คณะ ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งองคการ มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเปนประจํา ทั้งในระดับคณะ และระดับ
ภาควิชา
(3) ดานการมอบอํานาจในการตัดสินใจ : คณบดีมอบอํานาจใหหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา หัวหนางาน ในการ
บริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน เชน การพิจารณาความดีความชอบ การควบคุมวันลา และบริหารงบประมาณสําหรับ
พัฒนาบุคลากรภายในหนวยงาน/สํานักงาน รวมทั้งจัดการดานการเรียนการสอนในสวนที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
(4) ดานการสรางเสริมนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน คณะ สนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยสงเสริมการทําวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน คูมือปฏิบัติงาน
(5) ดานความสามารถในการใชประโยชนจากความคิด และความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร ผูบริหาร
คณะเปดกวางในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อนําขอมูลมาแกไขปญหา สรางระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป
5.2ก (3) การประเมินความผูกพัน
คณะ ทําการประเมินปจจัยที่สงผลตอความผูกพันและความพึงใจของผูปฏิบัติงาน การประเมินความผูกพันแบบ
ไมเปนทางการคณะ ไดพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 5.2-1ก การประเมินความผูกพันแบบไมเปนทางการ
การประเมินความผูกพันแบบไมเปนทางการ
ประเด็นที่จะนํามาพิจารณา
1. สถิติการลาออก
สาเหตุการลาออกจําแนกเปน 4 ประเด็น
1. เหตุผลดานสุขภาพ
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การประเมินความผูกพันแบบไมเปนทางการ

2. สถิติการรองเรียนของผูปฏิบัติงาน
3. สถิติการขาดงาน/การมาสาย

4. การใหความรวมมือในดานตางๆ

ประเด็นที่จะนํามาพิจารณา
2. ความไมพอใจตอการนําองคกร
3. การจัดสวัสดิการ
4. เหตุผลอื่นๆ
1. สาเหตุของการรองเรียน
2. สิ่งที่ไมพึงพอใจ
สาเหตุของการขาดงาน/การมาสาย จําแนกเปน 3 ประเด็น
1. เหตุผลดานสุขภาพ
2. เหตุฉุกเฉิน
3. เหตุผลอื่นๆ
จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมของคณะฯ

5.2ก (4) การจัดการผลการดําเนินการ
ระบบการจัดการผลการดําเนินงานของบุคลากรจะเชื่อมโยงเขากับพันธกิจและวิสัยทัศน รวมทั้งขอกําหนดจาก
มหาวิทยาลัย โดยใชแบบขอตกลงภาระงาน (TOR) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ตามประเภทบุคลากร เพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ตอสัญญาจาง โดยมีเกณฑที่ประกาศใหทุกคนไดรับทราบ มีการประเมินตนเอง
การประเมินโดยผูบังคับบัญชาขั้นตน การประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินแจงใหเจาตัวรับทราบ
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะ ไดเสริมแรงจูงใจใหแกคณาจารยเพื่อพัฒนาผลงาน เชน การใหทุนสนับสนุน
การผลิตงานวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน การสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ และการ
นําเสนอผลงานวิจัย การใหรางวัลและยกยองชมเชยสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
หรือไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก โดยมีการยกยองชมเชยและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
ข การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
5.2ข (1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา และ 5.2ข (2) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา
คณะแบงบุ คลากรเป น 2 กลุม ได แก บุคลากรสายวิช าการและบุคลากรสายสนับ สนุน ตามหมวดโครงราง
องคการบุคลากรสายวิชาการรับผิดชอบโดยตรงในดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาความเปน
สากล และการบริหารจัดการคณะ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบงานสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินการตามพันธกิจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะไดตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอยางตอเนื่อง โดยกําหนด
ไว ใ นแผนกลยุ ทธ โดยกํ า หนดเรื่ องการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลและการพั ฒ นาสว นงานใหเ ปน องค กรแหง การเรี ย นรู
มีความสุขภายใตทรัพยากรที่มีอยู ทั้งนี้ ในสวนของกลไกในการดําเนินงาน คณะไดกําหนดกรอบงบประมาณในการ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามกลยุทธที่วางไวอยางตอเนื่องและมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการจัดการความรู เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคณาจารยเปนประจําทุกป ใน
ดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
5.2ข (3) ความกาวหนาในหนาที่การงาน
สําหรับการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสกาวหนาในสายงานของตนเอง ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุน คณะสนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้น สนับสนุนการเขารวมประชุม/สัมมนาวิชาการ โดยมีการตั้ง
งบประมาณใหบุคลากรทุกป เพื่อใหบุคลากรนําความรู แนวคิด วิธีการที่ไดรับการอบรมมาปรับใชในการพัฒนางานและ
คณะ มีการสรางระบบสอนงานและระบบพี่เลี้ยง ใหหัวหนางานสอนงานผูรวมงาน เพื่อพัฒนาผูรวมงาน มีการถายทอด
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ประสบการณการทํางานแกกันและกัน มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เปนตน นอกจากนี้ คณบดีสนับสนุนใหบุคลากรระดับหัวหนางาน
และผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชารับการเขาอบรมพัฒนาผูบริหารระดับตางๆ ในหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และโครงการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 การมุงเนนระบบปฏิบัตกิ าร

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 และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
คณะกําหนดกระบวนการทํางานโดยใชขอมูลจากผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบคูความรวมมือที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ มีการวิเคราะหจากแบบสอบถาม แบบสํารวจ ขอเสนอแนะแลวนําผลมากําหนดวิธีการ
ดําเนินการตอไป

ตารางที่ 6.1-1ก ระบบงานและกระบวนการทํางานหลัก
พันธกิจ
ระบบงาน
กระบวนการทํางานหลัก
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ • การผลิตบัณฑิต
1. กระบวนการเรียนการสอน
ชั้ น สู ง มุ ง เน น คุ ณ ธรรมและความเป น เลิ ศ
2. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ด า นมนุ ษ ยศาสตร ภาษา วั ฒ นธรรม และ
3. กระบวนการประเมินผลผูเรียน
การท อ งเที่ ย ว ในระดั บ ประเทศและ
4. กระบวนการจัดสอบ
นานาชาติ
5. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. กระบวนการคัดเลือกและการรับเขาศึกษา
7. กระบวนการสําเร็จการศึกษา
8. กระบวนการหลังสําเร็จการศึกษา
9. กระบวนการสรางความรวมมือกับสถาบัน
ตางประเทศ
2. ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ • การจัดการดานวิจัย
1. กระบวนการการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะ ทั้ง
พัฒนาการเรียนการสอนการสรางฐานองค
จากแหลงทุนภายในและภายนอก
ความรูและเพิ่มความเขมแข็งใหแกทองถิ่ น
2. กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยและงาน
ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยมุงเนนการ
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ทําวิจัยที่บูรณาการและ เปนสหวิทยาการ
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. กระบวนการสนับสนุนโครงการวิจัย และการ
นําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
3. เปนแหลงความรู บริการและแลกเปลี่ยน • การจัดการดานวิชาการ 1. กระบวนการพัฒนาวิชาการ
วิชาการดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม การบริการสังคม
4. กระบวนการบริการวิชาการ
การท อ งเที่ ย ว และการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษยที่เปนความตองการของสังคม
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พันธกิจ
ระบบงาน
4. ทํ า นุ บํ า รุ ง และเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม • การจัดการดานการทํานุ
ทองถิ่นและไทย อนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ส ง เสริ ม และแลกเปลี่ ย นความรู ค วามเข า
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มี
• การจัดการดานแผนปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ โปรงใส และพึ่งพาตนเองได การ
• การจัดการดานอัตรากําลัง
• การบริหารจัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
• การจัดการดานคุณภาพ

กระบวนการทํางานหลัก
1. กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ การติดตาม
ประเมินผล
3. กระบวนการสรรหาวาจางและแตงตั้ง
4. กระบวนการเงิน บัญชี และพัสดุ
5. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

ข การจัดการกระบวนการ
6.2ข (1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ
คณะ มีกระบวนการจัดการกระบวนการทํางานเพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
โดยการนําขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในกระบวนการดังกลาว
ตารางที่ 6.1-2 ข ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
กระบวนการทํางาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ดานการผลิตบัณฑิต
1. กระบวนการเรียนการสอน
• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการดานการศึกษา
2. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
• จํานวนหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานจาก สกอ.
• จํานวนนักศึกษาไดงานทําตรงตามหลักสูตร
3. กระบวนการประเมินผลผูเรียน
• ผลการประเมินของนักศึกษาตอการเรียนการสอน
4. กระบวนการจัดสอบ
• ผลการประเมินของนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ตอการจัดสอบ
5. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
• ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
• จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
• ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค
• ความตองการและความคาดหวังของผูเรียนและผูมสี วนไดสวนเสีย
7. กระบวนการคัดเลือกและการรับเขาศึกษา
• จํานวนนักศึกษาใหม
8. กระบวนการสําเร็จการศึกษา
• จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
9. กระบวนการหลังสําเร็จการศึกษา
• ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
• จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา
10. กระบวนการสรางความรวมมือกับสถาบัน
• จํานวนโครงการที่มีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
ตางประเทศ
ดานการวิจัย
11. กระบวนการการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะ • จํานวนเงินทุนวิจัยทีไ่ ดรับ
ทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก
• จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจยั
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กระบวนการทํางาน
ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
12. กระบวนการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน • จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร ระดับชาติและนานาชาติ
สร างสรรค ที่ ตีพิ มพ เผยแพร หรือนํา ไปใช • จํานวนงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน
ประโยชนในระดับชาติ หรือนานาชาติของอาจารย
13. กระบวนการสนับสนุนโครงการวิจัย และการ • จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร นําเสนอในที่
นําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุมวิชาการ ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
ดานบริการวิชาการแกสังคม
14. กระบวนการพัฒนาวิชาการ
• ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
• จํานวนโครงการจัดอบรม
15. กระบวนการบริการวิชาการ
• จํานวนผูเขารวมอบรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
16. กระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
• จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนผูเขารวมโครงการ
ดานบริหารจัดการองคการ
17. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ การ
ติดตาม ประเมินผล
18. กระบวนการสรรหาวาจางและแตงตั้ง
19. กระบวนการ การเงิน บัญชี และพัสดุ
20. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
21. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

•

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป

จํานวนการฟองรอง
ผลการตรวจสอบจาก สํานักงานตรวจสอบภายใน และกองคลังของ
มหาวิทยาลัย
• ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
• จํานวนความเสี่ยงที่ลดลง
•
•

6.1ข (2) กระบวนการสนับสนุน
คณะกําหนดกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการบริหารงานที่สําคัญโดยพิจารณาจากพันธกิจหลักของคณะ
และมุงสูวิสัยทัศน โดยมีหนวยงานสนับสนุนหลัก 5 หนวยงาน ไดแก งานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งาน
นโยบายและแผน และประกัน คุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒ นาคุณภาพนักศึกษา และงานบริห าร
งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซึ่งไดกําหนดกระบวนการสนับสนุนเปนขั้นตอน ในการประวานงาน รวบรวม
วิเคราะหขอมูล การปฏิสัมพันธกับลูกคาและลูกคากลุมอื่น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลในภารกิจที่
สําคัญ
6.1ข (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ ผูนําระดับสูงของคณะ ทําการทบทวนผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ทั้งในระดับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ จากขอมูลที่ที่รับมาจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งความตองการ/
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะและผลสรุปจากการประชุมและการสัมมนาตางๆ ผูบริหารคณะรับขอมูล
ปอนกลับจากคณาจารย/คณะกรรมการชุดตางๆ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก แลว
นํามาวิเคราะห กับทีมบริหารเพื่อทําการปรับปรุงกลยุทธ กระบวนการทํางาน และการปฏิบัติงานประจําวัน โดยใชระบบ
PDCA ผลจากการประเมินคุณภาพ และกระบวนการเทียบเคียงคูแขง
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ค การจัดการนวัตกรรม
คณะสนับสนุนการสรางนวัตกรรมในการบริหารหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานคณะ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทันสมัยตอโลกปจจุบัน ผูบริหารและบุคลากรไดเริ่มหาวิธีใหมๆ ที่มีความเปนเลิศมาดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
1. คณะจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 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 “การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารคณาจารยผูรับผิดชอบการสอนกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง สําหรับนักศึกษาตางคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐโดยสมบูรณแบบ (Fast track for CMU towards performance Excellence : CMU-PEx) ไปยังมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกคณะ
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรขาดแคลนอาจารยประจํา จํานวน 29 อัตรา คณะจึงตองจางอาจารยพิเศษชาวไทย และชาว
ตางประเทศจํานวนมากประมาณ 70 คนตอป มาเปนระยะเวลานานหลายสิบป ในชวงเวลาดังกลาวภาควิชาภาษาอังกฤษ
และคณะ ประสบปญหาจากอาจารยบางสวนในกลุมดังกลาวเรื่องการสอน การตรวจขอสอบ การใหอักษรลําดับขั้น (เกรด)
ที่ผิดพลาดในหลายกรณีตลอดมา ในชวงปงบประมาณ 2559-2560 คณะจึงเขารวมโครงการ Fast track ดังกลาว ซึ่ง
ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. คณะจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของคณะ e-HUMANITIES เสร็จไปแลวรอยละ 80-90 ในชวงเวลา 2 ป ซึ่งเริ่ม
ในสมัยคณบดีปจจุบัน คาดวาจะเสร็จสมบูรณในไมชา ระบบดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอการบริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ภายในคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆ
5. คณะเริ่มจัดทํากฎระเบียบการเงิน เพื่อเริ่มพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาโท ใหไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ
ตางประเทศ โดยใหกูยืมเงินคณะ แบบไมเสียดอกเบี้ย แตตองทยอยใชหนี้ภายในเวลาที่กําหนดหลังจากสําเร็จการศึกษา
ทั้ ง นี้ ค ณะให ทุ น ดั ง กล า วแก อ าจารย ที่ บ รรจุ ก อ นป 2560 ซึ่ ง ได รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ จาก
มหาวิทยาลั ยเชียงใหมเ ทานั้น โดยคณะใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาจํานวนไมเกิน รอยละ 50 ที่มหาวิทยาลัย ใหทุน อนึ่ง
กฎระเบียบการใหกูยืมดังกลาวยังไมมีหนวยงานใดจัดทํามากอน
6. คณะเริ่มสรางระบบการรับฝากบัญชีการเงินจากภาควิชา สาขาวิชาในลักษณะกองทุนเพื่อใหภาควิชา สาขาวิชา
นํา บั ญชี ข องตนมาฝากไว ที่ คณะให ถู กต อ งตามกฎระเบี ย บของมหาวิ ทยาลัย เชี ย งใหม ซึ่ง สอดคลอ งกับ นโยบายการ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของประเทศ ที่หามมิใหมีการกระทําทุจริตดานการเงิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ซึ่งตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและอธิบายได ตามหลักธรรมาภิบาล
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7. ในชวงภาคการศึกษาที่ 2 ป 2559 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ป 2560 คณะเริ่มนําเอาหนังสือภาษาอังกฤษพื้นฐาน
5 กระบวนวิชา ที่ใชสอนนักศึกษาป 1 จากทุกคณะในมหาวิทยาลัยประมาณ 15,000 เลม มาจัดจําหนายภายใตโครงการ
จัดจําหนายเอกสารคําสอนคณะมนุษยศาสตร ป 2559-2560 โดยเจาหนาที่คณะ เพื่อชวยแบงเบางานของอาจารยและ
เจาหนาที่ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ตามระบบที่คณะกําหนด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของอาจารย เจาหนาที่และ
ผูบริหารภาควิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของดานการเงินและความเสี่ยงจากการสูญหายของเงินและหนังสือ
8. คณะโดยคณบดีและผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย โดยไดรับการแตงตั้งใหเปน
คณะทํางานจัดสอบความรู และทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดสอบ E-Pro แกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 และการจัดสอบ E-Pro แกนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ป 1 เปนครั้งแรก และการจัดสอบ
E-Grad เปนครั้งแรกในป 2560 แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปสุดทายในภาคการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา
โดยใชขอสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common Framework of Reference for Languages (CEFR)
9. คณะร ว มกั บ สมาคมนั กศึ กษาเก า คณะมนุษยศาสตร เริ่มกอตั้งกองทุน ฉุกเฉิน ของศิษยเกาเปน ครั้งแรกชื่อ
กองทุนศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรเพื่อนอง
10. คณะโดยรองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วี ร วรรณ วงศ ป น เพ็ ช ร ได พั ฒ นา/ยกระดั บ
มนุษยศาสตรสาร (Journal of Human Sciences) ในป 2558-2559 จาก TCI ระดับ 3 ขึ้นมาเปนระดับ TCI ระดับ 1
และรักษาระดับนี้ไวถึงปจจุบันไดสําเร็จเปนครั้งแรก
11. งานบริการการศึกษาเริ่มจัดทํา คูมือขั้นตอนแนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร อยางละเอียด
และจัดการอบรมเจาหนาที่ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
คณะดําเนินการพัฒนากระบวนงานอยางสม่ําเสมอ มีการปรับลดขั้นตอนที่ไมจําเปน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน สงผลใหเกิดการประหยัดเวลา และงบประมาณในการพัฒนากระบวนงานตางๆ คณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ระบบโปรแกรมชวยในการดําเนินงาน เพื่อชวยลดการทํางานซ้ําซอน และสามารถตรวจสอบกระบวนการไดทันทีเมื่อ
ตองการ บุคลากรหลายฝายสามารถใชขอมูลรวมกันได สามารถเพิ่มหรือปรับปรุงขอมูลของตนเองได เชน ระบบปฏิบัติการ
ดานงบประมาณ e-Budget ระบบปฏิบัติการดานแผนปฏิบัติการประจําป e-Project ระบบปฏิบัติการดานบุคลากร
e-Person เปนตน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูที่เกี่ยวของเพื่อลดการทํางานที่ผิดพลาด
ข การจัดการหวงโซอุปทาน
ผูสงมอบที่สําคัญของคณะ ไดแก บริษัทและรานคาที่จําหนายวัสดุ อุปกรณสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณ IT ตางๆ ตลอดจนบริษัททําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย คณะ คัดเลือกผูสงมอบ โดยพิจารณาจาก
ประวั ติของบริ ษัทและรานคา คุ ณภาพสิ นค า ราคาสิน คาและสวนลดที่นําเสนอ การสงมอบที่ตรงเวลา การใหบ ริการ
หลักการขายที่ดี กระบวนการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ เริ่มจากการกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งที่ตองการ การสอบ
ราคา กรณีครุภัณฑที่ราคาสูงจะทําการเปดซองประมูลราคาเพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม มีการทําขอตกลง สัญญาจัดซื้อจัด
จาง เพื่อใหไดสินคา และการบริการหลังซื้อที่มีคุณภาพตามตองการ ซึ่งสรางความพึงพอใจแกผูใชงานในคณะ
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ค การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
6.2ค (1) ความปลอดภัย และ 6.2ค (2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
คณะ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน จึงไดดําเนินงานบริหารความเสี่ยงโดย
ยึดตามแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของคณะ เพื่อทําหนาที่ประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ และผลกระทบ ตอองคกรจึงมีการดําเนินการวิเคราะหและคาดการณถึงเหตุการณ
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได บริหาร
ปจจัยและควบคุมกิจกรรม เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
คณะนําผลจากการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ และความ
รุนแรงของผลกระทบ แลวนําผลที่ไดมาพิจารณาหาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เสี่ยงตอการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะวาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยูระดับใด คณะกําหนดความเสี่ยง 5 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงดานการเงิน
4. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
5. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบขอบังคับ
คณะ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อประชุมหารือ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง แลวจึงรายงานตอคณะกรรมการบริหารประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะ การรายงานการดําเนินงานคณะใชรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรู ของผูเรียน และดานกระบวนการ
คณะมนุษยศาสตร ไดมีการประเมินผลดําเนินการ และการปรับปรุงในดานที่สําคัญ โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟ
และตารางขอมู ลการดํา เนินงาน ดานการเรียนรูของผูเรียน ดานการมุงเนนลูกคา ดานการมุงเนนผูป ฏิบัติงาน
ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และดานภาวะผูนํา ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด ดังรายละเอียดตอไปนี้
ก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการที่มุงเนนผูเรียน
ตัวชี้วัด 7.1.1 รอยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ปที่สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม

2557
2558
2559

473
421
436

จํานวนนักศึกษาที่ไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

คิดเปนรอยละ

เปาหมาย

74.21
65.56
62.39

60
60
60

351
276
272

ตัวชี้วัด 7.1.2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา

ปปฏิทิน

2557
2558
2559

จํานวนผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพ

61
36
32

คิดเปนรอยละ

เปาหมาย

65.57
77.78
43.75

50
60
70

40
28
14

ตัวชี้วัด 7.1.3 จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ
Outbound
ปการศึกษา

2557
2558
2559

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
Inbound

10
12
12

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
Outbound

15
19
19

ตัวชี้วัด 7.1.4 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอจํานวนที่รับเขา
ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2557
2558
2559

จํานวนนักศึกษา
รับเขา

513
521
516

จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา

353
375
375

คิดเปนรอยละ

เปาหมาย

68.81
71.98
72.67

80
80
80
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ตัวชี้วัด 7.1.5 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกชุมชม
ปงบประมาณ
2558
2559
2560

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน (โครงการ/กิจกรรม)
ดําเนินการโดยคณะ
ดําเนินการผาน HAS
21
24
24
25
21
26

ข ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
ตัวชี้วัด 7.1.6 รอยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ปการศึกษา

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF)

คิดเปนรอยละ

เปาหมาย

2557
2558
2559

26
26
26

17
21
22

65.38
80.77
84.62

100
100
100

หลักสูตรที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ไดแก (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และ (4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ค ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน
คณะมีการประเมินการจัดการหวงโซอุปทานในดานการบริหารจัดการ ซึ่งในปการศึกษา 2559 คณะเริ่มมีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ตอการจางเหมาบริการทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย พบวามีผลการ
ประเมินดานการบริการทําความสะอาด อยูในระดับ ดี และการรักษาความปลอดภัย อยูในระดับ ดีมาก ดังแสดงในตัวชี้วัด
ที่ 7.1.7
ตัวชี้วัด 7.1.7 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการจางเหมาบริการทําความสะอาดและการรักษาความ
ปลอดภัย
บริการ
บริการทําความสะอาด
บริการรักษาความปลอดภัย

ผลประเมินปการศึกษา 2559
3.48
3.60

คาเปาหมาย
>3.50
>3.50
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ตัวชี้วัด 7.1.8 จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา
8

7

7

ตัวชี้วัด 7.1.9 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งใน และตางประเทศ

7

100

6

66

79

84

2558

2559

50

4
2
0

2557

2558

0

2559

2557

หลักสูตรสหกิจศึกษา

เครือขายความรวมมือ

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
ตัวชี้วัด 7.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนของอาจารย
จํานวนกระบวน
วิชา

ปการศึกษา

2557
2558
2559

616
642
733

รอยละของนักศึกษาที่
ตอบแบบประเมิน

47.03
45.56
54.51

คาเฉลี่ย

เปาหมาย

4.22
4.28
4.30

3.50
3.75
4.00

ตัวชี้วัด 7.2.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ปการศึกษา
2557
2558
2559

ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
4.31
4.27
4.21

เปาหมาย
4.0
4.0
4.0

ตัวชี้วัด 7.2.3 การใหทุนนักศึกษาภายในคณะ
ประเภททุน
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย
ทุนนักศึกษาดีเยี่ยม/ดีเดน
ทุนจากศิษยเกาคณะ

ปการศึกษา 2557
ทุน
บาท
22
120,000.00
7
10,000.00
9
45,000.00

ปการศึกษา 2558
ทุน
บาท
25
158,000.00
8
11,000.00
14
70,000.00

ปการศึกษา 2559
ทุน
บาท
82
407,924.00
12
15,000.00
18
255,000.00
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ตัวชี้วัด 7.2.4 รางวัลนักศึกษา
ปการศึกษา
2557
2558
2559

รางวัลระดับชาติ
23
28
28

รางวัลระดับนานาชาติ
0
0
1

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
ตัวชี้วัด 7.3.1 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย
จํานวน
ที่มี
ปการศึกษา
อาจารย
คุณวุฒิ
ประจําทั้งหมด ปริญญา
เอก

2557
2558
2559

191
177
201

69
87
83

คณะมนุษยศาสตร มช.
คณะอักษรศาสตร จุฬาฯ

36.13
49.15
41.29

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

201
198

ปการศึกษา

คิดเปน
รอยละ

เชิงเปรียบเทียบกับสถานบันคูเทียบ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด 7.3.2 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2557
2558
2559

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด

191
177
201

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ศ.

รศ.

ผศ.

4
3
5

17
12
15

36
43
47

ตัวชี้วัด 7.3.3 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
ศ.
รศ.
ผศ.

5
5

15
22

47
60

คุณวุฒิการศึกษา
เอก
โท
ตรี

83
117

116
74

2
7

ตัวชี้วัด 7.3.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร นํามาใชประโยชน และผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ

ป
ปฏิทิน

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด

ลา
ศึกษา

2557
2558
2559

177
203
201

24
21
30

งานวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงาน
วิชาการ
ไดรับการ
ตีพิมพ นําไปใช
รับรอง
เผยแพร ประโยชน
คุณภาพ

10
30
24

3
0
1
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4
8
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30

30

24

25
20
15
10

10

8
3

5
0

4

3

2557

0

1

2558

2559

การตีพิมพเผยแพร
การนําไปใชประโยชน
ผลงานที่ไดรับรองคุณภาพ

ตัวชี้วัด 7.3.5 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกตออาจารยและนักวิจัยทั้งหมด
250
200

203

201

177

จํานวนอาจารยประจํา

150

อาจารยที่ไดทุนสนับสนุนภายใน

100

อาจารยที่ไดทุนสนับสนุนภายนอก

50
0

19

30

13 6

6

2558

2559

ป
งบประมาณ

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

2558
2559
2560

177
203
201

5

2560

อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจาก
ภายใน
ลาศึกษา
จํานวน
งบประมาณ
(ชิน้ งาน)
(บาท)

24
21
30

19
13
30

1,908,556
1,011,880
2,247,520

อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจาก
ภายนอก
จํานวน
งบประมาณ
(ชิน้ งาน)
(บาท)

6
6
5

13,625,189
8,509,833
3,041,430

ตัวชี้วัด 7.3.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการสอน การวิจัย และ
ทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
ปงบประมาณ

จํานวนบุคลากรสาย

จํานวนอาจารยที่

คิดเปนรอยละ

เปาหมาย
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2558
2559
2560

วิชาการ

ไดรับการพัฒนา

177
203
201

152
176
183

85.87
86.70
91.04

90
90
90

ตัวชี้วัด 7.3.7 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
ตอบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
ปงบประมาณ

2558
2559
2560

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน

99
99
99

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา

97
97
99

คิดเปนรอยละ

เปาหมาย

97.97
97.97
100

90
90
90

ตัวชี้วัด 7.3.8 อัตราเกษียณของบุคลากร
ปงบ
ประมาณ

2559
2560
2561
2562
2563

การเกษียณอายุงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

5
4
4
6
10

2
6
7
0
1

ตัวชี้วัดที่ 7.3.9 รางวัลอาจารยและบุคลากร
ปการศึกษา
รางวัลระดับชาติ
2557
2
2558
4
2559
4

รางวัลระดับนานาชาติ
0
0
1

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการ และธรรมาภิบาล
ในปงบประมาณ 2558-2560 จากการวิเคราะหภาพรวมของการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติพบวาระดับความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดมีแนวโนมที่สูงกวาคาเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากทีมผูบริหารของคณะ ได
ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อนําแผนสูการปฏิบัติ และมีกระบวนการติดตามความกาวหนาเพื่อ
ประเมินผล ตลอดจนทบทวนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ปงบประมาณ

เปาหมาย

ผลการประเมิน
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2558
2559
2560

3.50
3.75
4.00

3.79
4.66
4.12

ตัวชี้วัด 7.4.1 ระดับคะแนนการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป

ตัวชี้วัดที่ 7.4.2 กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ปการศึกษา
เปาหมาย
ผลการประเมิน
2557
25
14
2558
30
35
2559
40
46

ตัวชี้วัด 7.4.3 จํานวนกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยใชระบบ e-Learning
ปการศึกษา
2557
2558
2559

เปาหมาย
20
30
40

ผลการประเมิน
17
22
43

ตัวชี้วัด 7.4.4 จํานวนกระบวนวิชาที่สอนแบบ Bilingual
ปการศึกษา
2557
2558
2559

เปาหมาย
50
53
55

ผลการประเมิน
48
52
58

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและตลาด
ตัวชี้วัด 7.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
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13,625,189

14,000,000
12,000,000
10,000,000

8,509,833

8,000,000
6,000,000
4,000,000

2,247,520

1,908,556

1,011,880

2,000,000
0

2558

2559

ทุนสนับสนุนจากภายใน

2558
2559
2560

2560

ทุนสนับสนุนจากภายนอก

อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายใน
จํานวน (ชิ้นงาน) งบประมาณ (บาท)
19
1,908,556
13
1,011,880
30
2,247,520

ปงบประมาณ

อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
จํานวน (ชิ้นงาน) งบประมาณ (บาท)
6
13,625,189
6
8,509,833
5
3,041,430

ตัวชี้วัด 7.5.2 จํานวนเงินรายไดทั้งหมดของสวนงาน

งบประมาณเงินรายได

166,042,770

153,377,405

144,570,386
135,303,636

2558

2559
รายรับ

2560
รายจาย

10 20 30 40 50 60 70 80, 90 100
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 ,00 ,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10 11 12 13 14 15 16 17
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
00 00 00 00 00 00 00 00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
0
0
0
0
0
0
0
0

งบประมาณเงินแผนดิน

142,291,500
142,291,500

3,041,430.00

84,818,395

86,420,992

58,620,999

45,713,389

2558

50,834,864

48,024,216

2559
รายรับ
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2560
รายจาย
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ปงบประมาณ
2558
2559
2560

งบประมาณเงินแผนดิน
รายรับ (บาท)
รายจาย (บาท)
142,291,500
142,291,500
153,377,405
144,570,386
166,042,770 135,303,635.76

ตัวชี้วัด 7.5.3 จํานวนนักศึกษา เปรียบเทียบกับเปาหมาย
จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา
เปาหมาย (คน) รับจริง (คน)
2557
585
503
2558
585
551
2559
585
582

งบประมาณเงินรายได
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท)
58,620,998.77 45,713,388.58
84,818,394.98 50,834,863.78
99,087,889.75 48,024,216.00
ลักษณะการรับ
โครงการเรียนดี
132
152
184

โควตา
210
194
182

Admission
161
205
216

ตัวชี้วัด 7.5.4 จํานวนอัตราการคงอยูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร
ปการศึกษา

จํานวนรับเขา

2557
2558
2559

542
571
582

จํานวนที่หายไป
ระหวางปการศึกษา

28
25
25

คงเหลือ

คิดเปนรอยละ

514
546
557

94.83
95.62
95.70

รายงานประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ CMU-EdPEx คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559

56

ภาคผนวก

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ และโอกาสในการพัฒนา (OFIs)
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสวนงาน
โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
หมวดที่ 1 การนําองคกร
1.1 แมคณะจะมีการกำหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน แตยังไมพบความเปนระบบใน
คณะศึกษาวิสัย ทัศนของมหาวิทยาลัย เชีย งใหม สมรรถนะขององคกร เปนหลักในการ
การกำหนดตัวชี้วัดสำคัญที่เพียงพอสําหรับการสะทอนใหเห็นถึงความเปนไปไดใน กําหนดกลยุทธเพื่อผลักดันการดําเนินงานใหบรรลุตอวิสัยทัศนที่วา “เปนสถาบันชั้นนําดาน
การบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
มนุษยศาสตร ภาษาและการทองเที่ยวระดับสากล รวมรับใชสังคม” โดยผูบริหารไดกําหนด
เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่สะทอนการนําองคกรไปสูความสําเร็จของ
วิสัยทัศน ดังปรากฎในผลลัพธหมวด 7
คณะติดตามผลการดําเนินงานของเปาหมายกลยุทธ จากตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริห ารประจําคณะ และคณะกรรมการอํานวยการ
ประจําคณะตามลําดับ เปนประจําทุก 6 เดือนและ 12 เดือน เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน ได
ทันทวงที
1.2 ไมชัด เจนวา ผูน ำระดับ สู งมีวิธีก ารอยา งไรในการสื่อสารวิสัย ทัศนและ
คณะมีการถายทอดวิสัยทัศนสูผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและคูความรวมมือที่สําคัญ ผานกิจกรรม
คำ นิยมไปยังกลุ มผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและคูความรวมมือที่สําคัญรวมถึงการ ตางๆ ที่จัดขึ้น เชน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประชุมผูปกครอง นักศึกษาใหม เอกสาร/วีดิทัศนแนะนําคณะ
ประเมิน และทบทวนประส ิทธ ิภ าพของว ิธ ีก ารที่ใ ช การดำเน ิ น การดั ง กล  า ว รายงานประจําป กิจกรรม Open House การประชุมสมาคมศิษยเกา ประชุมกับหนวยงานใหทุนวิจัย การ
อย า งเป็ น ระบบจะช ว ยส ง เสริ ม การนำวิ สั ย ทั ศ น แ ละค า นิ ย มที่ค ณะ กำหนดไว ลงพื้นที่ และเผยแพรผานเว็บไซต แตคณะยังขาดการสื่อสารไปยังกลุมคูความรวมมือ และการประเมิน
ทบทวนประสิทธิภาพของวิธีการที่ดําเนินการ โดยคณะจะวางแผนและดําเนินการในปตอไป
ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1 การกําหนดตัวชี้วัดทีส่ ําคัญของคณะ เชน ในยุทธศาสตรที่ 1 เปาประสงค
ที่ 2 การจัดการศึกษาทีมีคุณภาพในระดับสากล ตัว ชี้วัดที่ 1 จำนวนหลักสูตรที่มี
การดำเนิน การครบตามกรอบมาตรฐาน TQF แมจะมีผลการดำเนินงานบรรล ุ
เปาหมายรอยละ 100 แตยังไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงค เชิงกลยุทธของคณะ
ไดอยางมั่นใจ (ตัวชี้วัดสวนใหญที่แสดงในรายงานการประเมินตนเองเปนตัวชี้วัด
พื้น ฐานทางการศึกษาที่กำหนดโดย สกอ. สมศ. และตัว ชี้วัด ผลการปฏิบัติง านที่
กําหนดโดย มช. เทานั้น) ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและเพียงพอรวมกับการ

ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกําหนดยุทธศาสตรตามพันธกิจ และยุทธศาสตรเชิงรุก ที่
สอดคลองตามแผนพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งในดานการจัดการศึกษานั้น
คณะกําหนดกลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน และตัวชี้วัดที่จะชวยผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศน
ในด า นความเป น สากล ได แ ก การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 และเพิ่ ม
ประสบการณในการทํางานจริง (WIL/Entrepreneurship ) โดยสงเสริมใหมีกระบวนวิชาที่
จัดการเรียนการสอน โดยใชระบบ e-Learning เพิ่มขึ้น มีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
1
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วางกลยุ ท ธ เ ชิ ง รุ ก ที่ ช ัด เจน จะช ว ยผลั ก ดั น ให ค ณะบรรลุ วิ ส ัย ทัศ น ไ ด อ ย า งเป น สถาบันการศึกษาตางประเทศ เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบัน
รูปธรรม
วิช าการตางประเทศ โดยสามารถถายโอนหนวยกิตได ซึ่งปจ จุบันมีกระบวนวิช าของคณะที่
สามารถถายโอนไดทั้งสิ้น 17 กระบวนวิชา กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 18 แหง ในประเทศ
ญี่ปุน เมียนมาร และเยอรมนี การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาที่สอนแบบ Bilingual โดย
ใชภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาตางประเทศอื่นๆในการสื่อสารคูกับภาษาไทยในการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา
2.2 ไม พ บวิ ธ ี ก ารที่เ ป็ น ระบบ รวมถึ ง การประเมิ น ประส ิ ท ธิ ผ ลและการ
คณะกําหนดระบบงานและกระบวนการทํางานหลัก ตามพันธกิจของคณะ โดยดําเนินการ
ทบทวนกระบวนการตั ด สิ น ใจ กําหนดระบบงานที่สำคัญ การ outsource การ ในลั ก ษณะคณะกรรมการ มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการประสานงาน ซึ่ ง หลั ง การ
คาดการณผ ลการดำเนิน งานในอนาคตของคณะ เปรีย บเทียบกับ ตัว ชี้ว ัด ของคู ดําเนินงาน คณะกรรมการจะทําการประชุมเพื่อสรุปผล ทบทวน และปรับ ปรุงกระบวนการ
เทียบที่ส ำคัญ การดำเนิน การดังกลาวจะชว ยใหคณะสามารถวางแผน กลยุทธใน ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การขับ เคลื่ อนคณะได อย  า งแมน ยำและเหมาะสม มากกว าการใชขอมูล ผลการ
ในปการศึกษา 2559 คณะทําการประเมินการจัดการดานการบริหารจัดการ โดยประเมิน
ดำเนินงาน ในอดีตที่คณะทําได
ความพึงพอใจของบุคลากร ตอการจางเหมาบริการทําความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย
พบวา ผลการประเมินดานการบริการทําความสะอาด อยูในระดับ ดี (คะแนน 3.48 จาก 5)
และการรักษาความปลอดภัย อยูในระดับ ดีมาก (คะแนน 3.60 จาก 5)
สวนของตัวชี้วัดของคูเทียบ คณะไดนําขอมูลจากรายงานประจําปของคูเทียบ มาวิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบในบางสวน เนื่องดวยขอมูลสารสนเทศหลายตัวไมมีการเปดเผย
หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคา
3.1 ไม พ บการนำข อ มู ล จากการรั บ ฟั ง เสี ย งของผู เ รี ย นและผู มี ส ว นได ส ว น
คณะนําขอมูลจากการรับฟง มาใชเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการสนับสนุนกลุมลูกคา เพื่อ
เสีย ที่ส ำคัญ ไปใช ป ระโยชน รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของแตละวิธีการใน ตอบสนองความต อ งการ โดยจั ด ตั้ ง กองทุ น ศิ ษ ย เ ก า คณะมนุ ษ ยศาสตร เ พื่ อ น อ ง เพื่ อ หา
การรับฟังเสียงดังกลาว เชน การวิเคราะหขอมูล สารสนเทศจากกลุม ผูเ รีย นและ ทุนการศึกษาฉุกเฉินแบบใหเปลา หรือใหกูยืมฉุกเฉิน โดยไมมีดอกเบี้ย สําหรับนักศึกษาที่มีความ
ผูมีสว นไดสว นเสีย ที่ส ำคัญ ในเรื่อ งของความพึง พอใจ ความไมพึ ง พอใจ และ เดื อ ดร อ น จํ า เป น เร ง ด ว นที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษาและการดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง มี ก าร
ความผ ู ก พ ั น ซึ่ ง อาจส  ง ผลต  อ การทำให  มั่ น ใจได  ว  า การวางแผนปร ั บ ปร ุ ง ดําเนินงานผานคณะกรรมการ
กระบวนการ สนับสนุนสามารถตอบสนองความตองการและสรางความผูกพันของ
มีการใหนักเรียนที่เยี่ยมชมคณะในกิจกรรมเปดประตูสูมนุษยศาสตร (Open House)
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่ สำคัญแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน และนําขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรมในปที่ผานมามา
วิเคราะหและปรับ ปรุงรูป แบบของการจั ด กิ จ กรรมในป นี้ ได แก (1) จั ด การบรรยายในห อ ง
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาในคณะ การรับเขาศึกษา และตอบคําถามจากนักเรียนที่เขามา
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3.2 ไม พ บการประเม ิน ประส ิท ธ ิภ าพและประส ิท ธ ิผ ลในการจ ัด การข อ
รองเรียนอยางเป็นระบบ รวมถึง การตอบสนองอยางทันทวงที

3.3 คณะไมไดแสดงวิธีก ารในการกำหนดความตอ งการของกลุมผูเ รีย นและ
ผู มีส ว นได ส ว นเส ีย ที่ส ำคัญ รวมถึง ว ิธ ีก ารสร า งความผ ูก พัน และการปร ับ ปร ุง
ช อ งทางการสื่ อ สาร เพื่ อ สน ับ สน ุน แตล ะกลุ ม อย า ง เป น ระบบ การดำเนิ น การ
ดังกลาวจะชวยสรางความผูกพันกับกลุมลูกคาปจจุบัน และชวยดึงดูดกลุม ลูกคา
ใหม
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 ไม พ บกระบวนการที่ เ ป ็น ระบบในการออกแบบ ค ัด เล ือ กข อ ม ูล และ
สารสนเทศเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่สํา คัญ รวมถึง วิธีก ารประเมิ น /วั ด การวิ เ คราะห
และการจั ด การกั บ ข อ มู ล โดยคำนึ ง ถึง เป า หมาย วิสัย ทัศ น และยุท ธศาสตร
ของคณะ ทํา ใหคณะอาจไมส ามารถก า วขา มความทาทายเชิง กลยุทธ ที่ คณะตั้ง
ไวได
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เยี่ยมชม (2) ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 อยูประจําบอรดของสาขาวิชา เพื่อตอบคําถาม และ
ประชาสัมพันธสาขาวิชาของตนเอง เนื่องจากที่ผานมาใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 อยูประจําบอรด แต
ยั ง มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าของตนเองไม ม ากเท า นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3-4 จึ ง มอบหมายให
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ชวยในเรื่องการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ จัดสถานที่ การแสดงบนเวที และ
(3) ปรับรูปแบบกิจกรรมบนเวทีตามสถานการณบานเมืองใหเปนไปอยางเหมาะสม
คณะมีระบบการจัดการขอรองเรียน โดยมีผูรับผิดชอบในการพิจารณาและตอบสนองตอ
ขอรองเรียนตามลําดับขั้น ไดแก ผูบริหารจะพิจารณาเปนเรื่องๆ ไปตามแตระดับความยากงาย
ของปญหา เรื่องที่ไมซับซอนจะเชิญผูรองทุกขมาพบเปน การสวนตัว พิจ ารณาป ญหา แกไข
ปญหา ภายใตกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎราชการที่เกี่ยวของ ถาเรื่องรุนแรง ซับซอน
จะเชิญผูเกี่ยวของมาพบเพื่อทราบขอมูล ขอเท็จจริงเปนเบื้องตน กอนปรึกษาหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย และกฎราชการตอไป เรื่องบางเรื่องใชเวลาคอนขางนาน
แตคณะพยายามผลักดันใหการดําเนินการขอรองเรียนรวดเร็วขึ้น
คณะมนุษยศาสตร กําหนดชองทางการรับฟง โดยแบงกลุมลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร การบริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการ
วิชาการอื่นๆ โดยไดใชวิธีการหลากหลายและแตกตางกันในแตละกลุม มีการวางแผน กําหนด
ผูรับผิดชอบและกํากับดูแลตามตําแหนงบริหาร (รองคณบดี/ผูชวยคณบดี) คณะกรรมการชุด
ตางๆ และหนวยงานหลักที่ดูแลพันธกิจ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1-1ก
คณะกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญที่มีผลผลักดันใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของคณะ มี
กระบวนการดํ า เนิ น การติ ด ตามและวั ด ผลการดํ า เนิ น การ คณบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานยุทธศาสตรทั้ง 8 ดาน ประกอบดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูแทนจากทุกภาควิชา
สาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนที่เปนผูรับผิดชอบในฐานะ KPI Owner ประธานยุทธศาสตร
ทั้ง 8 คนพรอมดวยเจาหนาที่งานนโยบายและแผนฯ อธิบายสรางความเขาใจ เรื่องยุทธศาสตร
เปาหมายกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ขอมูลที่ตองจัดเก็บ รอบระยะเวลาจัดเก็บ
ขอมูลและการรายงานผล สื่อสารไปยัง Data Owner เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยงาน
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4.2 ไม พ บกระบวนการที่ เ ป ็น ระบบในการกำหนด และแสวงหาข อ ม ูล
ตัว ชี้วัด จากคู เ ทีย บ/คา เทีย บ ใหครอบคลุมตามพันธกิจหลักทุกดาน เพื่อนํามาใช
ในการพัฒนาคณะอยางมีประสิทธิผล

4.3 ไมพ บกระบวนการที่เ ป็ น ระบบในการออกแบบ รวมถึง การประเมิน
ประส ิท ธ ิผ ล แ ล ะก าร ทบท ว น กระบวนการกำหนด Knowledge vision
Knowledge asset และการจัดการความรูที่คณะ ตองการ/จำเปนตองสรางขึ้นมา

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
นโยบายและแผนฯจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ เสนอตอคณบดีและทีม
บริหาร ซึ่งทําการประชุมพิจารณาทบทวนแกไขกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะและคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะตามลําดับ ทุก 6 เดือนและ 12 เดือน
คณะออกแบบการจั ด เก็ บ ข อมู ล ด ว ยระบบสารสนเทศ เปาหมายกลยุทธ โดยคํานึงถึง
ยุทธศาสตร แผนงานและตัวชี้วัด โดยผูกแผนงาน เขากับแผนเงิน ทั้งการจัดทําโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร ที่สอดรับกับ กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด และแผนปองกันความเสี่ยง ลงในระบบ
e-Project ภายใตรายไดที่จัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบการติดตามขอมูล ประเมินผลโดย
หนวยงานและคณะกรรมการบริ หารคณะทุ กเดือน สําหรับ งบประมาณประจํา ป นั้น จัดสรร
ภายใตรายไดที่คณะหาได โดยใชระบบ e-Budget ควบคุมการใชจายงบประมาณ
คณะกําหนดคูเทียบคือ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิย าลัย ซึ่ง เปน สถาบัน ที่มี
ชื่อเสียงและติดอันดับ 2 ของประเทศ โดยคณะไดนําขอมูลจากรายงานประจําปของคูเทียบ มา
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ และกําหนดเปนหัวขอการจัดการความรูที่นํามาถายทอดในองคกร
โดยในการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก QS World University Rankings 20162017 พบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในลําดับที่ 252 ของโลก ที่ 45 ของเอเชียและที่ 1
ของประเทศ สวนมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในลําดับที่ 551-600 ของโลก ที่ 104 ของเอเชีย และ
ที่ 4 ของประเทศ ซึ่งในป 2560 คณะมนุษยศาสตรไดรับ การจัดอันดับ สาขาวิชาชั้น นําของ
ประเทศ (1) สาขาวิชา Modern Languages ไดรับการจัดอันดับ 201-250 ของโลกและอันดับ
2 ของประเทศ (2) สาขาวิชา History ไดรับการจัดอันดับ 3 ของประเทศ และสาขาวิช า
English Languages & Literature ไดรับการจัดอันดับ 4 ของประเทศ
ผูบริหารคณะใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศที่สะทอนมาจากกลุมผูเรียนและลูกคา
กลุมอื่น เพื่อใชประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ภาวะการแขงขันขององคกร โดยกําหนดผูรับผิดชอบขอมูล แนวทางการรวบรวม วิเคราะหและ
นําไปใชในกระบวนการจัดทําแผนที่เกี่ยวของ
คณบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละการจั ด การความรู คณะ
มนุษยศาสตร ทําหนาที่พัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู สงเสริมการแบงปนความรู สราง
พฤติกรรมการเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพื่อตอยอดความรูภายใตการจัดการความรูของ
4
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เพื่อใหครอบคลุมทุกพันธกิจหลัก รวมถึงระบบงานที่สําคัญและการ จัด การความรู บุคลากร โดยใหบุคลาการสายสนับสนุนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู
เพื่อถายทอดองคความรูจ ากกลุมผูมีส ว นไดส ว นเสี ย และคูความรว มมือ ที่สํา คัญ ระบบงานตางๆ มีการจัดประชุมภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อีก หลายกลุมที่คณะไดระบุไวในโครงรางองคกร
ประจําคณะ คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ การประชุมคณบดีกับทีมบริหาร การประชุม
คณบดีกับหนวยงานสายปฏิบัติการ การประชุมระหวางเลขานุการคณะฯ กับ 5 หนวยงานสาย
ปฏิบัติการ และการประชุมภายในหนวยงาน เปนตน
4.4 ไม พ บผลล ัพ ธ ข องการจ ัด การทร ัพ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลย ี
คณะมี แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายต อ ระบบ
สารสนเทศ ให ม ีค วามปลอดภ ัย ข อ ม ูล ม ีค วามถ ูก ตอ ง แม น ยํ า และท ัน สม ัย เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
เพื่อใหมั่นใจไดวาคณะสามารถบริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศและเทคโนโลยี รัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ดา นสารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย เชีย งใหม โดยมีก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพและพรอมรับมือกับสภาวะฉุกเฉิน
ฐานขอมูลกลางเพื่อลดความซ้ําซอน โดยจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ และตรง
ตามความต อ งการใช ง านของคณะ มี ข อ มู ล ที่ เ ป น ป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
(e-Humanities) ที่จําเปน เพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร ผูสงมอบ คูความรวมมือ ผูเรียน สวนระบบฐานขอมูลงบประมาณ-การเงิน เปน
ระบบ real time มีความถูกตองแมนยํา มีระบบควบคุม และตรวจสอบขอมูลไดอยางมั่นใจ
คณะสามารถนํ าขอมู ล ไปใชใ นการบริห ารจั ดการและตัดสิ น ใจไดอ ยางมีป ระสิทธิ ภ าพ เช น
ระบบ e-Budget ระบบ e-Revenue ระบบ e-Investment และระบบ e-Person คณะจะมี
ระบบการสอบทานขอมูลใหตรงกับระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย ระบบ e-Project งานแผน
หน ว ยงานจั ดทํ า โครงการ และงานการเงิน จะมี ข อมู ล การดํา เนิน งานที่ เหมื อนกั น ตั้ ง แต ต น
ปงบประมาณ
ในภาวะฉุกเฉิน คณะไดดําเนินการเพื่อใหขอมูลและสารสนเทศทั้งระบบฮารดแวรและ
ซอฟแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง โดยคณะไดรวบรวมขอมูลไวในฐานขอมูลกลางที่อยู
บนเครื่ อ งแม ข า ยของคณะ ผู ดู แ ลระบบต อ งทํ า การสํ า รองข อ มู ล ตามความถี่ และทํ า การ
ตรวจสอบผลการสํารองขอมูลเพื่อยืนยันวาขอมูลถูกตองสมบูรณ
หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร
5.1 ไมพ บการประเมิน ประส ิทธิภ าพและการทบทวนกระบวนการสรรหา
คณบดีทําการทบทวนกระบวนการสรรหาคั ดเลือกบุ คลากร เพื่อให ไดมีซึ่งบุ คลากรที่ มีความรู
คัดเลือก สงเสริมพัฒนาและ ธำรงรักษาบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มี ความสามารถ โดยบุคลากรสายวิชาการตองจบสายตรงหรือสายสัมพันธในสาขาวิชา/ศาสตรที่เขามาสอน
ความสามารถสูง การดำเนิน การดังกลา วจะชว ย สงเสริมใหคณะบริหารจัดการ เชน ผูสมัครเปนอาจารยภาษาตองจบปริญญาตรีสายภาษานั้นๆ มี GPA เฉพาะวิชาเอกเฉลี่ยไมนอยกวา
5
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work force ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงสูการบรรลุวิสัยทัศนและ พรอมรับการ 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 สวนบุคลากรสายสนับสนุน มีกระบวนสรรหาผานการสอบแขงขันคัดเลือก ให
เปลี่ยนแปลง
ไดมาซึง่ บุคลากรที่มีความสามารถสูง ในสายงานที่เกี่ยวของ และตองมีความรูดาน IT อยางดี เปนตน
คณะมีกระบวนธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูงไวโดยมีการพิจารณาตออายุราชการ
ใหแกอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร สําหรับอาจารยชาวตางชาติ คณะจายคา VISA และ
Work permit ใหอาจารยประจําชาวตางชาติ ทั้งนี้เพื่อสนองตอวิสัยทัศนในดานการผลิตบัณฑิตใหมีความ
เปนสากล
คณะมีระบบการจัดการผลการดําเนินงานของบุคลากรใหเชื่อมโยงเขากับพันธกิจและวิสัยทัศน
รวมทั้งขอกําหนดจากมหาวิทยาลัย โดยใชแบบขอตกลงภาระงาน (TOR) และ Job Achievement (JA) มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป ตามประเภทบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง
ตอสั ญญาจาง โดยมี เกณฑที่ประกาศใหทุกคนไดรับทราบ มี การประเมินตนเอง การประเมินโดย
ผูบังคับบัญชาชั้นตน การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินจากคณะ และสงผลการประเมินแจงใหเจาตัว
รับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะไดเสริมแรงจูงใจใหแกคณาจารยเพื่อพัฒนาผลงาน
เชน การใหทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน การสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติ นานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิจัย การใหรางวัลและยกยองชมเชยสรางขวัญกําลังใจ
แกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หรือไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก โดยมีการยก
ยองชมเชยและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
5.2 ไมพบกระบวนการทีเ่ ป็นระบบในการออกแบบ การระบุปัจ จัย สำคัญใน คณะมีกระบวนการสรางความผูกพัน โดยเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานดังนี้
การสรา ง ความผูก พัน ของบุคลากรแตล ะกลุม ที่ไดกําหนดไวในโครงรางองคกร
1. ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คณะ มีการสื่อสารหลายชองทางไปยังบุคลากร
ของคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง part time staff รวมทั้งการตอบสนองความ เพื่อใหเกิดความรวมมือในองคการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีการเผยแพรขาวสาร
ตองการของบุคลากรแตละประเภท ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลลัพธดานบุคลากร ผาน Website โดยงานประชาสัมพันธทบทวนประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารเปนประจํา
ทุกป เมื่อพบวามีบุคลากรจํานวนหนึ่งไมไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญ คณะ จึงใหหนวยงานสง
ขาวสารที่สําคัญไปยังบุคลากรทุกคนทางระบบ e-Document Facebook และ Line กลุม
สํานักงาน
2. ดานการแบงปนทักษะระหวางอาจารยและบุคลากรหรือระหวางสาขาวิชา คณะไดจัด
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งองคการ มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนเปนประจําทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา
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5.3 แมคณะจะมีแนวทางในการสรางความตอเนื่องของทีมผูนำระดับสูง ผาน
กลไกการทำหนาที่ acting dean ของผูที่มีศัก ยภาพในการบริหารคณะ แตยัง ไม
พบกระบวนการที่เ ป็นระบบในการสรา งและ พัฒ นาผู น ำในระดับ ตา งๆ รวมถึง
การประเมิน ประสิท ธิภ าพและการทบทวนกระบวนการดัง กลา ว เพื่อสงเสริ ม
ความตอเนื่องและความยั่งยืนของคณะ

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
3. คณะมีการสรางความผูกพัน สรางบรรยากาศภายในคณะ ผานกิจกรรมตางๆ ที่คณะจัด
ขึ้นเปนประจําทุกป โดยมีการเชิญชวนบุคลากรทุกคนภายในคณะเขารวม
4. ดานการสรางเสริมนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการทํางาน คณะสนับสนุนให
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานตามความถนัดและตามความสามารถ โดยสงเสริมการ
ทําวิจัย ตํารา เอกสารคําสอน คูมือปฏิบัติงาน
5. ดานความสามารถในการใชประโยชนจากความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร
ผูบริหารคณะเปดกวางในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อนํา
ขอมูลมาแกไขปญหา สรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป
1. มีการประชุมทีมผูบริหารในรูปแบบตางๆ ทั้งแบบทางการ ไมทางการ คณบดีประชุม
ปรึกษาหารือกับรองคณบดี ผูชวยคณบดี ทุกวันเปนกลุมเล็ก แบบเฉพาะราย และประชุมกลุม
ใหญ เพื่อแจงเรื่องตางๆ ในที่ประชุมและรับฟงปญหาจากรองคณบดีและผูชวยคณบดี พรอมหา
วิธีแกปญหาตลอดเวลาจึงเปนการเรียนรูงานจากกันและกัน
2. คณบดีฝกรองคณบดี และผูชวยคณบดีอยางใกลชิด ซึ่งอาจารยรุนใหมใหทําหนาที่เปน
Acting Dean โดยเร็ว ภายใตนโยบายของคณะ คณบดีทําการสอนและถายทอดการทํางานแบบ
เฉพาะตัว เพื่อใหอาจารยรุนใหมสามารถทํางานเชิงรุก อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคณบดี
ไดแนะแนวทางการบริหารคณะ ใหคําปรึกษาแกทีมบริหารทุกคน สงเสริมทีมบริหารใหเขารวม
การอบรม สัมมนาหลากหลายดานที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัยและองคการนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความพรอมในการเปนผูบริหารรุนใหมของคณะตอไป
3. คณบดีจัด ประชุมสําคั ญ โดยใหผูบ ริห ารระดับ ภาควิช า/สาขาวิช า อาจารยป ระจํ า
หลักสูตรเขารวมฟง เชน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และตามแนวทางเกณฑ
EdPEx การบริห ารการเงิน กฎเกณฑการเงิน ปฐมนิเทศ สัมมนาที่ป รึกษา การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ TQF รวมทั้งการประชุมสําคัญที่มหาวิทยาลัยจัด
อบรมผูบริหารระดับภาค/สาขาวิชาหลายครั้ง เปนตน

หมวดที่ 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
ไม พบความเป นระบบในการออกแบบ การประเมิ นประสิ ทธิ ผลและการทบทวน
1. คณะทําการประเมินผลการจัดการของกลุมคูความรวมมือ ที่คณะจางเหมาดําเนินงาน
กระบวนการสําคัญที่คณะใช รวมถึงการควบคุมตนทุน การบริหารหวง โซอุปทาน โดยเฉพาะ แทนในเรื่ อ งของการทํ า ความสะอาด และการรั ก ษาความปลอดภั ย โดยคณะแต ง ตั้ ง
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การดําเนินการกับผูสงมอบ และคูความรวมมือในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่
สําคัญ การบริหารความเสี่ ยง เชิง ยุ ทธศาสตร และการเตรียมความพรอมในสถานการณ
ฉุกเฉิน ทําใหไมสามารถเชื่อมั่นไดวา กระบวนการทํางานที่สําคัญของคณะ สามารถสะทอน
ถึงความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ซึ่งอาจเนื่องมาจากความไมชัดเจนในการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญในขั้นตอนของการจัดทําแผนกลยุทธ รวมถึงการออกแบบกระบวนการวัดและ
วิเคราะหขอมูลสําหรับตัวชี้วัดที่สําคัญดังกลาว (หมวด 2 และหมวด 4)
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คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการจัดจาง ทุกปจะมีการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานของบริษัทที่วาจาง เพื่อแจงใหมีการปรับปรุง และ
ประกอบการพิจารณาการตอสัญญาจางเปนประจําทุกป
2. ระบบควบคุมตนทุนงบประมาณ คณะมีระบบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ภายใต
รายไดที่คณะไดรับ โดยจัดสรรงบประมาณใหภาค/สาขาวิชาจัดสรรภายใตจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน และแบงงบประมาณออกเปนสองสวน คือ งบดําเนินงาน 40% งบดําเนินโครงการ
60 % ควบคุมการดําเนินโครงการหลักสูตรภาคพิเศษดวยระบบตนทุนกิจกรรม (ระบบABC)
โดยใช ระบบ e-Budget ระบบ e-Project ในการควบคุมงบประมาณ ในขณะเดียวกันนี้คณบดี
ไดใหงานนโยบายและแผนฯ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกภาคปกติ รวมทั้งการบริหารศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร (HAS Center) ดวย
ระบบ ABC
3. คณะกําหนดประเด็ นความเสี่ยงดานยุทธศาสตร ในแผนบริหารความเสี่ย งและการ
ควบคุมภายในคณะ เพื่อเตรียมรับมือ และปรับปรุงแกไขไดอยางทันทวงที โดยคณะกําหนดเปน
กระบวนการหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA

หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพ ธใ นบางเรื่องมีแ นวโนม แยล ง เชน จำนวนผลงานวิจัย ที่น ำไปใช
1. คณะกระตุนใหอาจารยตีพิมพบทความทางวิชาการและบทความวิจัย โดยสนับสนุนคา
ประโยชน ( 7.3.3) จำนวนอาจารย  ที่ ไ ด  ร ั บ ท ุ น สน ั บ สน ุ น ภายนอก ( 7.3.4) แปลบทความทางวิช าการและบทความวิจัย ที่ไดรับ การตีพิมพ เพื่อใหมีผูอานบทความทาง
จํา นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ไ ด รั บ การพั ฒ นา (7.3.6)
วิชาการและบทความวิจัยมากขึ้น และสามารถนําผลวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งในป 2559
คณะมีงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรจํานวน 24 ผลงาน นําไปใชประโยชน
จํานวน 1 ผลงาน และไดรับการรับรองคุณภาพจํานวน 8 ผลงาน
2. คณะเขารวมเครือขายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศ และ
เครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 5 แหง ไดแก ศูนยวิจัย แมโ จ, Tourism Center
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, ศูนยวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม, ศูนยวิจัยขาว
คณะเกษตรศาสตร, ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ 2560 มีอาจารยที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกจํานวน 5 ทุน เปนเงินจํานวน 3,041,430 บาท
3. คณะมีโครงการสรางนักวิชาการรับใชสังคมจากการวิจัยเพื่อชุมชน โดยรวมกับองคการ
8

โอกาสในการพัฒนา OFIs ปการศึกษา 2558

7.2 ไมพบการนําเสนอผลลัพธที่สําคัญ เชน ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับการสะทอนถึงการ
บรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่สําคัญของคณะ หลายตัวชี้วัดยังขาดการ
จําแนกการนําเสนอผลลัพธ ใหครอบคลุมตามกลุมของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความ
รวมมือที่สําคัญ ที่ทางคณะได กําหนดไวในโครงรางองคกร
7.3 ไมพบการแสดงคาเปาหมายและการเทียบเคี ยงกับคู เที ยบ/คาเที ยบในเกือบทุ ก
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559
บริหารสว นตําบลสุเทพ และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก เพื่อหาโจทยวิจัยกับ ชุมชน
โดยตรง คณะใหการบริการวิชาการในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนเพื่อเปนตนแบบสังคมนาอยู อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายทองเที่ยวชุมชนอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
4. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 7 กระบวนวิชา
5. คณะสนับสนุนใหบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางาน และสงเสริมความกาวหนาในสายงาน โดยคณบดีใหบุคลากรสายปฏิบัติการ
ทุกคนจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และสนับสนุนงบประมาณการวิจัยสถาบัน โดยในปงบประมาณ 2560
มีบุคลากรสายปฏิบัติการจํานวน 99 คน คิดเปน 100%ที่ไดรับการพัฒนาในดานตางๆ
คณะกําหนดตัวชี้วัดสําคัญในทุกยุทธศาสตร เพื่อใชประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ของคณะ ที่ จ ะนํ าไปสูค วามสํา เร็จ ตามเปา หมายและบรรลุ วิ สัย ทั ศน ที่ว างไว โดยนํ า ขอ มู ล
ยอนหลัง 3 ป มาเปรียบเที ยบกับ เปาหมายของผลการดําเนินงานในแตล ะป มี การแสดงค า
ตัวชี้วัดของคูเทียบคณะมนุษยศาสตรบางตัวชี้วัดเทานั้น เพราะมหาวิทยาลัยคูเทียบไมไดเปดเผย
คาตัวชี้วัด และรายละเอียดอื่นๆ

9

รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร
(1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)
ชื่อขอมูลพื้นฐาน

ชุดขอมูลที่ 1
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
2 - ---ระดับปริญญาตรี
3 - ---ระดับปริญญาโท
4 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
5 - ---ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 2
6 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
7 - ---ระดับปริญญาตรี
8 - ---ระดับปริญญาโท
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
10 - ---ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 3
11 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
12 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
13 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 4
16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ผลการดําเนินงาน
26
13
12
0
1
0
0
0
0
0
2,488
2,185
286
0
17
201

17 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

2

18 - ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

116

19 ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

83

20
21
22
23

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

130
2
73
55

24
25
26
27
28
29

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

49
0
27
22
17
0

หน้าที� 1

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
31 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
32 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
35 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ชุดขอมูลที่ 5
36 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
37 - - --ระดับปริญญาตรี
38 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
39 - - --ระดับปริญญาโท
40 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
41 - - --ระดับปริญญาเอก
42 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
43 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ
44 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
45 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
46 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย
ชุดขอมูลที่ 6
47 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
48
วิชาการระดับชาติ
- - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
49 ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ

ผลการดําเนินงาน
12
5
5
0
3
2

50 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
51
กลุมที่ 2

0

หน้าที� 2

103
0
0
46
0
57
103
55
28
16
4
64
12

15

13

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
52 นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
53
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
54 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร

ผลการดําเนินงาน

16

0
0

55 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

0

56 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
57 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน

0
0

58 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

8

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
60
อิเลคทรอนิกส online
61 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
62 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
63 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
64 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
65 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI
66
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ชุดขอมูลที่ 7
67 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
68
การศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ
69
อิสระ)
70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
71 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
59

หน้าที� 3

0
0
0
0
0
0
0
0
481
436
272
14
0
0
6

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
76
อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ
77
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ชุดขอมูลที่ 8
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
78
เผยแพร (ปปฏิทิน 2559)
79 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ผลการดําเนินงาน
0
0

80 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

2

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
81 หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ

11

82 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
83 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0
0

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
84
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
86
87
88
89
90
91

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส online
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
หน้าที� 4

27,774.72
4.21

14
0

0
0
0
0
0
0
0

ชื่อขอมูลพื้นฐาน
92 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
93 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
ชุดขอมูลที่ 9
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
94
เผยแพร (ปปฏิทิน 2559)

ผลการดําเนินงาน
0
0

95 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
96 หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ

0

97 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
98 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0
0

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
99
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไป
และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
100
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
101 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
102
อิเลคทรอนิกส online
103 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
104 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
105 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
106 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
107 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
108 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
ชุดขอมูลที่ 10
109 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
110 - ---ระดับปริญญาตรี
หน้าที� 5

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,970.58
4,824.32

ชื่อขอมูลพื้นฐาน

111 - ---ระดับปริญญาโท
112 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
113 - ---ระดับปริญญาเอก
ชุดขอมูลที่ 11
114 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (ปงบประมาณ 2560)
115 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (ปงบประมาณ 2560)
116 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) (ปการศึกษา 2559)
117 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) (ปการศึกษา 2559)
118 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ (ปการศึกษา 2559)
119 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ (ปการศึกษา 2559)
ชุดขอมูลที่ 12
120 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (ปปฏิทิน 2559)
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
121
วิชาการระดับชาติ
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
122
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ
123 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
124
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
125
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- ---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
126
การอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
127 - ---ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร

ผลการดําเนินงาน
143.13
0
3.13

2,247,520
3,041,430
171
0
30
0
69
12

20

0
13

16

0
0

128 - ---ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

0

129 - ---ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ

0
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน
130 - ---ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
131 - ---ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
132
133
134
135
136
137
138

- ---ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- ---งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online
- ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
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ผลการดําเนินงาน
0
8
0
0
0
0
0
0
0

