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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ครบกําหนดการทํางาน 1 ป 6 เดือนหลัง 

เขียนโดย รองศาสตราจารย ดร.ประภา  สุขเกษม 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

---------------------------------------------------------------- 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย  

1.1 ยุทธศาสตรท่ี 4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเปนพลเมืองโลก 

ดิฉันตองการผลักดันภารกิจท่ีสําคัญในดานหลักสูตรการเรียนการสอนเปนภารกิจหลัก เพราะตองการ

สรางบัณฑิตใหมีคุณภาพสูง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี จํานวน 14 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีปดไปแลว 1 

หลักสูตรและจะปดอีก 1 หลักสูตร ดิฉันไดศึกษาสถานการณปจจุบันพบวา นักเรียนท่ีจะเลือกเขาศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร จะมีจํานวนมากอยูประมาณ 2-3 ปเทานั้น หลังจากนั้น จํานวนนักศึกษาจะคอยๆลดลงดวย

สาเหตุท่ีจํานวนประชากรของประเทศมีนอยลง ดิฉันไดประกาศนโยบายไปแลวในท่ีประชุมกรรมการบริหาร

ประจําคณะฯ วาเม่ือถึงเวลาวิกฤติทุกภาควิชา สาขาวิชา จําเปนตองพิจารณาการควบรวบหลักสูตรเขาดวยกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดภาษาตะวันตก (ประกอบดวยภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน) และหมวดภาษา

ตะวันออก (ประกอบดวยภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาพมา)  

วิธีการท่ีจะนําสูเปาหมายท่ีไดทํามาอยางตอเนื่อง มีดังนี้ 

1.1.1 ดิฉันผลักดันใหอาจารยจากทุกหลักสูตรมุงสรางผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพ่ือขอ

ตําแหนงทางวิชาการ ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเปน

แทนกันไดในกรณีจําเปน ใหทุกคนมีความพรอมตลอดเวลา และใหอาจารยนําองคความรูจากงานวิจัยมาปรับ

เปนสวนหนึ่งของกระบวนวิชาท่ีสอนในหลักสูตร เพ่ือเปนประโยชนโดยตรงตอนักศึกษา 

1.1.2 ทุกหลักสูตรภาษาใหอาจารยทํา Online Course อยางนอยดานการออกเสียง การพูด 

การฟง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝกไดทุกเวลาทุกท่ี ดิฉันใหงบประมาณอาจารยทําวิชาสอนแบบ Online 

จํานวน 20 โครงการๆ ละ 50,000 บาทตอป รวม 1 ลานบาท เพ่ือใหท้ังอาจารย และนักศึกษาไดเรียนรูดวย 

Digital Technology ซ่ึงมีความจําเปนในปจจุบันและอนาคต 

1.1.3 กระตุนใหอาจารยสอนนักศึกษา ตามแนวการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 โดยให

นักศึกษารูทฤษฎี และมอบหมายใหนักศึกษาเรียนรูผานโครงการลักษณะ Problem Based Learning, Self-

Directed Learning, Life Long Learning และ ICT Integrated learning นําการวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหามา 

Present ในชั้นเรียน เพ่ือศึกษาเรียนรูรวมกัน แลวเขียนเปนรายงาน หรือทําโปสเตอรแสดง ดิฉันสนับสนุนใหนักศึกษา

แสดงผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือแสดงศักยภาพของท้ังนักศึกษาและอาจารยผูควบคุมโครงงาน 

1.1.4 กระตุนใหภาควิชา สาขาวิชาท่ีมีความพรอมนํานักศึกษาออกฝกงานผานโครงการสหกิจศึกษา

เพ่ิมเติมตามธรรมชาติของสาขาวิชา เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรู ฝกมีความเชื่อม่ันและเชี่ยวชาญในวิชาเอกของตนเอง 
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1.1.5 จัดงบประมาณจากเงินรายไดสราง Course อบรมภาษาอังกฤษพิเศษแกนักศึกษาชั้นปท่ี 

3 เทอม 2 หรือชั้นปท่ี 4 เทอม 1 ซ่ึงเปนชวงเวลา 2 ปท่ีนักศึกษาไมมีวิชาเรียนภาษาอังกฤษ (ยกเวน นักศึกษา

วิชาเอก และวิชาโทภาษาอังกฤษ) จะไดทบทวนภาษาอังกฤษ เพ่ือนําไปสอบ E-Grad และนําไปประกอบอาชีพ

หลังเรียนจบหลักสูตรแลว ซ่ึงดิฉันไดเริ่มทํา และกําลังทําอยูในปจจุบัน 

1.1.6 สงเสริมใหนักศึกษาไทยไปศึกษาตอตางประเทศ โดยไดรับหนวยกิตจากหลักสูตร

เดียวกันในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ณ ปจจุบันมีนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ท่ีเขาสูโครงการดังกลาว

ใน 7 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน สวนนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมพมานํา Course ของสาขา

ไปใหอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยยางกุงสอน โดยใหนักศึกษาไทยไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยยางกุงเทานั้น ในอนาคต

อาจมีการพัฒนาไปสูการเทียบเคียงกระบวนวิชา และหลักสูตรใน 2 ประเทศอยางแทจริง เพ่ือมาตรฐาน

การศึกษาท่ีสูงข้ึน 

1.1.7 กระตุนอาจารยท่ีไมไดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใหพยายามฝกสอนศาสตรของ

ตนเองเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงอาจเลือกทักษะฟง พูด อาน หรือเขียน เพ่ือใหนักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษใน

ศาสตรของตนเองเพ่ิมพูน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และป 4 และจะชวยเตรียมความพรอมในการท่ีนักศึกษา

ตางชาติลงทะเบียนเรียนใน Class  อาจารยอาจสอนเปนภาษาอังกฤษท้ังวิชา หรือแบบ Bilingual ก็ได 

1.1.8 สําหรับหลักสูตรควบรวมนั้น จะมีประโยชนอยางยิ่งถาสาขาวิชาภาษาเกาหลีมีอาจารย

ประจําหลักสูตรครบ 3 คน (ปจจุบันมี 2 คน) เม่ือควบรวบกับสาขาวิชาภาษาพมาก็สามารถเปดหลักสูตร

ปริญญาตรีสาขาวิชาเกาหลีไดทันที ซ่ึงจะขอ Korean Foundation และมหาวิทยาลัยในเกาหลี สงเสริมตอไป

ในอนาคต 

1.1.9 สําหรับยุทธศาสตรเชิงรุกท่ี 3 ดานลานนา คณะฯ สนับสนุนหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาลานนาศึกษาเทาท่ีจะสามารถทําได เพราะถาไมมีผูสนใจเรียน หลักสูตรก็จําตองปดลง อยางไรก็ตาม

การศึกษาคนควาดานลานนาเปนไปไดอยางดีในลักษณะท่ีเปนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี และ

ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรีในสาขาวิชาประวัติศาสตร ซ่ึงสงเสริมใหนักศึกษาคนควา ดาน

ลานนาในสาขาวิชาเอกของตนเอง เชน ดานภาษา ภาษาเปรียบเทียบ ความเชื่อ การทองเท่ียว วิถีชีวิตลานนา

ในลักษณะตางๆ เปนตน ในกระบวนวิชา Independent Study 

1.1.10 สําหรับยุทธศาสตรเชิงรุกท่ี 2 ดานอาหารสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ ภาควิชา

มนุษยสัมพันธ (เดิมชื่อภาควิชาบานและชุมชน) มีความโดดเดนในดานอาหาร ดานสุขภาพและการดูแล

ผูสูงอายุ ดิฉันไดประชุมคณาจารยภายในภาควิชา และพูดคุยกับอาจารยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหเขมแข็ง 

รวมท้ังหลักสูตรระยะสั้นแลว หลักสูตรครอบคลุมแขนงอาหาร มีกระบวนวิชาดานอาหารสําหรับสุขภาพ 

อาหารสําหรับผูสูงอายุ และมีกิจกรรมเสริมยุทธศาสตรดานนี้ชัดเจน  

1.1.11 เพ่ือใหหลักสูตรท่ีมีอยูสามารถเปดได โดยไมมีปญหา ดิฉันไดกระตุนและแจงคณาจารย

ใหทราบเก่ียวกับกฎเกณฑของ สกอ. อยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกคนเตรียมพรอมท่ีจะปรับตัวเองใหมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ สกอ. และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ สกอ. อยางเครงครัด 
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ตามขอ 1.1 ท่ีดิฉันไดกลาวมาแลวนั้น ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการ ก็คือ คณะ

มนุษยศาสตรมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมดานตางๆ ทางวิชาการมีกิจกรรมเสริมวิชาการใหเขมแข็ง มีการ

ฝกปฏิบัติผานโครงการสหกิจศึกษา บัณฑิตท่ีจบไปแลวจะมีคุณภาพสูงทางวิชาการ ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

และภาษาตางๆ มีทักษะการเปนพลเมืองโลกในแบบศตวรรษท่ี 21 และมีความรูความสามารถดาน Digital 

Technology ซ่ึงจะชวยใหบัณฑิตสามารถศึกษาตอระดับสูงไดดี หางานทําไดเร็วข้ึน มีงานทําท่ีนาพอใจมาก

ข้ึน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ประเทศชาติและของโลกตอไป 

ในดานอาจารยนั้น อาจารยทุกคนจะมีความรูลึกในศาสตรของตนเอง ซ่ึงศึกษาเพ่ิมเติมโดย

การคนควาวิจัย และนําความรูท่ีไดรับมาปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรของตนเองใหทันสมัย มีประโยชน

แทจริงตอสถานการณปจจุบัน ตามความตองการของสังคม ประเทศชาติ อาจารยจะตระหนักความสําคัญของ

การทํางานวิจัย งานวิชาการ และขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. ตามท่ีระบุไวในกฎเกณฑ สกอ. 

เพราะเขาใจดีแลววา ทุกคนตองปฏิบัติเหมือนกันในฐานะท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารย

จําเปนตองมีใจกวางยอมรับหลักสูตรควบรวบเพ่ือใหหลักสูตรหลายหลักสูตรในคณะฯ สามารถเปดได เพ่ือ

ชวยกันและกันใหมีงานทําตอไป ในกรณีท่ีมีอาจารยไมเพียงพอ เชนกลุมสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและ

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และกลุมสอนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ก็จะใชวิธีการสอนทาง Online ซ่ึงจะชวย

ประหยัดอาจารยไดมากข้ึน 

 

1.2 ยุทธศาสตรท่ี 5 การวิจัย และยุทธศาสตรท่ี 6 การบริการวิชาการแกสังคม 

ดิฉันตองการผลักดันงานวิจัยเพ่ือนําความรูจากการวิจัยของอาจารย ซ่ึงเปนองคความรูใหมไปปรับปรุง

เนื้อหาในกระบวนวิชา และหลักสูตรท่ีอาจารยสอน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานวิชาการตลอดเวลา ทําให

หลักสูตรเขมแข็งเปนท่ีสนใจของนักเรียนและนักศึกษาระดับสูงท่ีตองการเขามาศึกษาหาความรู และคนควาใน

ข้ันสูงตอไป 

นอกจากนี้ ความรูท่ีอาจารยไดรับเพ่ิมเติมจะไดนําไปใชในการบริการวิชาการใหเปนประโยชนแก

ชุมชนตอไป ในดานภาษา วัฒนธรรม ดานการทองเท่ียว จิตวิทยา การพัฒนาอาหาร ผูสูงอายุ คุณภาพชีวิต 

สุขภาพจิตใจ รางกาย ดานขอมูลสารสนเทศ ดานประวัติศาสตร ฯลฯ 

วิธีการดําเนินการมีดังนี้ 

1.2.1 ประกาศวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธของคณะฯ ประจําปใหบุคลากรทุกสายงานรู และ

เขาใจรวมท้ังอบรมอาจารยใหมทุก 1-2 ป เพ่ือใหเขาใจเรื่องดังกลาว 

1.2.2 จัดสรรงบประมาณเงินรายได (เสริมงบประมาณแผนดิน) ใหอาจารยทําวิจัยในศาสตร

สายตรง หรือสายสัมพันธในกระบวนวิชาและหลักสูตรท่ีอาจารยสอน โดยปจจุบันคณบดีเพ่ิมงบประมาณเงิน

รายไดจํานวน 3 ลานบาท ใหอาจารยและทําโครงการวิจัยนําผลงานวิจัยไปขอตําแหนงทางวิชาการโดยเร็ว 

นอกจากนั้นใหนําผลงานวิจัยมาปรับปรุงพัฒนากระบวนวิชาท่ีตนเองสอน เพ่ือใหทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของสังคม 
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1.2.3 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปเสนอในเวทีท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ 

1.2.4 คณะฯ สนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยการตีพิมพใน

วารสารท่ีมีคุณภาพในระดับ TCI1 ข้ึนไป ซ่ึงมีวารสาร 2 ฉบับของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และวารสารนอกคณะท้ังในประเทศ และวารสารตางประเทศในระดับนาเชื่อถือ เชน Scopus เปนตน 

1.2.5 สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยท่ีมุงพัฒนาประเทศชาติ 

1.2.6 สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยรวมกับอาจารยท้ังในประเทศ และตางประเทศ พรอมกับ

หาทุนวิจัยภายนอก 

งานดานบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 

1.2.7 สงเสริมคณาจารยใหทํางานบริการวิชาการท่ีมีประโยชนตอสังคม โดยงบประมาณ

แผนดิน และงบประมาณเงินรายได ณ ปจจุบันงานบริการวิชาการแกชุมชนท่ีโดดเดนมากอยูในเรื่อง อาหาร 

สุขภาพผูสูงอายุ ซ่ึงเปนศาสตรสายตรงของอาจารยในภาควิชามนุษยสัมพันธ (หรือเดิมภาควิชาบานและ

ชุมชน) งานอบรมมัคคุเทศก ของภาควิชาการทองเท่ียว และงานบริการวิชาการดานภาษาอังกฤษและภาษา

ต า งๆ  ร วม ท้ั งศาสตร ท่ี ไ ม ใ ช ภ าษา  โ ดย เป น ง านหลั กของ ศูนยบ ริ ก า รวิ ช าการมนุ ษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (HAS Center) 

โครงการท่ีมีประโยชนมาก คือ โครงการพระราชดําริ ใหอาจารยภาษาอังกฤษไปอบรมความรู

ภาษาอังกฤษ ใหแกครูในโรงเรียนท่ีอยูหางไกลในเขตอําเภออมกอยและอําเภอแมแจม รวมท้ังการอบรมสอน

วิชาภาษาอังกฤษใหครูโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย รวมท้ังโครงการ

อ่ืนๆ ท่ีจังหวัดขอมายังคณะมนุษยศาสตรเปนครั้งคราว 

1.2.8 สนับสนุนใหอาจารยท่ีทํางานบริการวิชาการแกชุมชนนําผลมาศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะห และนํามาประกอบกระบวนวิชาท่ีสอน เพ่ือเสริมความรูใหแข็งแกรงสําหรับนักศึกษาตอไป 

 

1.3 ยุทธศาสตรท่ี 7 การแสวงหารายไดเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

คณะฯ ตองแสวงหารายได เพ่ือหาเงินมาใชในยามตองการ ซ่ึงไมสามารถไดรับมาจากงบประมาณ

แผนดิน เชน การซอมแซมอาคารเกาแก ชํารุดถึง 8 อาคาร ท้ังภายในและภายนอกอาคาร ครุภัณฑ (ใชใน

หองเรียน หองน้ํา หองทํางาน) สําหรับบุคลากร และการเรียนการสอน เงินประจําตําแหนงผูบริหาร หัวหนา

งาน ฯลฯ 

1.3.1 วิธีการหาเงินรายได นอกเหนือจากคาลงทะเบียนการศึกษา ไดมาจาก (ก) การบริการ

วิชาการ ดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร (HAS Center) (ข) การเปดหลักสูตรปริญญาตรีภาค

พิเศษ 2 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ 5 หลักสูตร (ค) การบริการวิชาการ ท่ีไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภายนอก เชน การอบรมมัคคุเทศก ของภาควิชาการทองเท่ียว (ง) การจัดประชุม

วิชาการโดยภาควิชา สาขาวิชา (จ) โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
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ตางชาติ โดยเนนโครงการระยะสั้น 2-3 สัปดาห และ 1-4 เดือน (ฉ) การจําหนายครุภัณฑเกา ชํารุด (ช) 

โครงการอ่ืนๆ เชน กิจกรรมงานวิ่งมินิมาราธอน คณะมนุษยศาสตร ฯลฯ 

1.3.2 คณบดีไดเริ่มรางเกณฑการจัดสรรเงินรายไดในขอ (ข) และ (ค) โดยแบงเงินเหลือจาย

รอยละ 10 ใหมหาวิทยาลัย เงินท่ีเหลือแบงใหภาควิชา สาขาวิชาท่ีดําเนินการเองในอัตรา 50:50 สําหรับ

คณะฯและภาควิชา สาขาวิชา เพ่ือความชัดเจนและความเหมาะสม 

ผลท่ีตองการ คือ สรางระบบการเงินใหชัดเจน ไมใหมีความขัดแยงกันระหวางอาจารย/

บุคลากรท่ีทํางานจริง ไดรับคาทํางานจริงตามความเหมาะสม 

 

1.4 ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

คณบดีมีเปาหมายใหระบบการบริหารจัดการดี ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โปรงใสพ่ึงพาตนเองได ภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกาศนโยบายใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการใหรูและเขาใจ 

เพ่ือจะไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบราชการ และกฎเกณฑกติกาของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เพ่ือใหการทํางาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูง โดยมีวิธีการดังนี้  

1.4.1 สราง และปรับปรุงระบบการทํางานทุกดาน พรอมติดตามงานภายในหนวยงาน และ

ระหวางหนวยงาน 5 หนวยงานซ่ึงเชื่อมตอไปยังภาควิชา สาขาวิชา โดยเฉพาะดานการสื่อสาร การ Share 

ขอมูลท่ีถูกตอง การดําเนินการตามข้ันตอน ไมมีการหมกเม็ดขอมูลตัวเลข ไมมีการทุจริตดานการเงิน ดาน

นโยบาย ดานเวลาทํางาน และการเลนพรรคพวก การประเมินตองชัดเจนโปรงใสมีหลักฐานเปนท่ีนาเชื่อถือได 

1.4.2 การสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางหนวยงาน แบบ Rotate เปนเรื่องปกติในกรณีท่ีบาง

หนวยงานมีคนลนงาน บางหนวยงานตองการกําลังคนในฤดูกาลทํางานสําคัญ เชนงานหาขอมูล พิมพขอมูล 

จัดทํารายงาน EdPEx งานหลักสูตร งานประเมินบุคลากรคณะฯ งานขายหนังสือตางๆ ในชวงเปดเทอม ฯลฯ 

เปนตน เพราะบุคลากรสายปฏิบัติงานท่ัวไปสามารถทําไดอยูแลว 

1.4.3 คณะฯ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ในเรื่องท่ัวไป

และเรื่องงานเฉพาะ เชน การบริหารภาควิชา สาขาวิชา เลขานุการคณะ หัวหนางาน รองคณบดี ผูชวยคณบดี 

คณบดี การอบรมดานการเงิน การพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง ระเบียบราชการสําคัญ ภาษาอังกฤษ ความรูดาน 

Digital Technology ท่ีสําคัญ และจําเปนตองการอบรมภาษาไทยสําหรับการจดบันทึก การยอความ การสรุปความ การ

เขียนรายงาน การทําบัญชีตารางสถิติตางๆ  การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx การเขียนรายงานหลักสูตร มคอ. กฎเกณฑ

เก่ียวกับการทําหลักสูตร การขอผลงานทางวิชาการ การสอนภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติ การทําวิจัยข้ันตอนตางๆ  ฯลฯ 

ผลท่ีจะบังเกิดข้ึน คือ บุคลากรท้ัง 2 สายมีความรูความสามารถในการบริหารงานท่ีตนเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน ได

เรียนรูเรื่องใหมๆท่ีมีความสําคัญ และจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานประจําวัน ทุกคนจะปฏิบัติงานตามระบบ เปนข้ันตอน 

เรียนรูขอมูล แบงขอมูลแกกัน ทุกคนเขาใจและเห็นใจกันในการทํางาน จึงตองชวยเหลือกันอยางมีมิตรไมตรี การพัฒนา

บุคลากรจึงมีประโยชนอยางยิ่ง สําหรับการทํางานในทุกองคกร ท่ีผานมาขาดระบบการทํางานท่ีดี บางคนเก็บขอมูลไวไม 

Share ใหใคร จึงทํางานสานตอไปลําบาก นําไปสูการขัดแยงบอยครั้ง งานสะดุดไมลื่นไหล มีปญหามากจนเกิดการฟองรองท้ัง

โดยบันทึก และโดยวาจาตอคณบดี 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ป 6 เดือนหลัง ครบ 

3 ป ระหวางวันท่ี 22 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561) 

วิสัยทัศน : สถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตร ภาษา และการทองเท่ียว ระดับสากล รวมรับผิดชอบตอสังคม 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงในระดับสากล มุงเนนคุณธรรมและความเปนเลิศ
ดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม และการทองเท่ียว  

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรู และนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ิม
ความเขมแข็งใหแกทองถ่ิน ประเทศชาติ และสังคมโลกโดยมุงเนนการทําวิจัยท้ังแบบสายตรง และแบบบูรณา
การ 

3. บริการวิชาการดานมนุษยศาสตร ภาษา วัฒนธรรม การทองเท่ียว ตามความตองการของสังคม 
4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา ทองถ่ินไทย กลุมชาติพันธุ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 

และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันไดอยางดี และอนุรักษทรัพยากรและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  

5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

6. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส พ่ึงพาตนเองไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร และแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2560-2561 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน  (Environment and Energy Innovation) 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. ส ร า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  พั ฒ น า
สมร รถนะ  ด า นพลั ง ง านแล ะ
สิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืนใหแก
สังคมภายใน (นักศึกษา บุคลากร) 
และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

1-1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
อนุรักษ  ฟ น ฟูและพัฒนาพลั งงานและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการ/
กิจกรรม 

8 8 7 7 8 7 8 8 • รองฯพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาฯ 

• งานบริหารท่ัวไป 
1-1.2 ความพึงพอใจของบุคลากร ตอการจัด
กิจกรรม 

รอยละ 89 92 93 85 93 87 90 93 • รองฯพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาฯ 

• งานบริหารท่ัวไป 
1-1.3 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน 45 60 55 55 125 55 60 60 • รองฯพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : นวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation) 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ป
ขางหนา KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม  ท้ั ง ด า น
ผลิตภัณฑ และบริการ ดานอาหาร 
สุขภาพและผูสูงอายุ ท่ีสรางรายได
หรือมีผลกระทบตอสังคม 

2-1.1 จํานวนกระบวนวิชาท่ีมีการปรับปรุง
เน้ือหาดานอาหาร สุขภาพและผูสงูอายุ 

กระบวน
วิชา 

4 6 9 9 16 9 10 10 • รองฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษาฯ 

2-1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม การบริการ
วิชาการดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 0 3 3 7 3 3 3 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 
• HAS 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ป
ขางหนา KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

2-1.3 จํานวนผลงานวิชาการ/งานวิจัย ดาน
อาหาร สุขภาพและผูสูงอาย ุ

ผลงาน/
ช้ินงาน 

3 1 2 2 5 2 3 3 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

2 .  เป นผู นํ า ในการ บูรณาการ
ร ว ม กั บ ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน กลุม อุตสาหกรรม
เครือข าย (Clusters)  และภาค
สั งคม ในการ นําน วัตกรรมไป
ขับเคลื่อนการแกปญหาดานอาหาร 
สุขภาพและผูสูงอาย ุ

2-2.1 จํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก  

บาท 300,00
0 

0 1,293,15
0 

100,000 5,026,450 200,000 300,000 400,000 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 
• HAS 

2-2.2 จํานวนกระบวนวิชาสหกิจศึกษาท่ี
เก่ียวของในดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 

กระบวน
วิชา 

 

2 4 4 4 4 4 4 4 • รองฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : นวัตกรรมลานนา (Lanna Innovation) 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. ร ว บ ร ว ม ค ลั ง ค ว า ม รู แ ล ะ
พัฒนาการเผยแพรขอมูลลานนา
ดานประวัติศาสตรและวรรณกรรม 

3-1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรดานลานนาศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

10 8 16 11 10 12 13 14 • รองฯวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

3-1.2 จํานวนผลงานวิจัยดานลานนาท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

6 4 6 4 6 4 5 5 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

3-1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุ
บํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถ่ินลานนา กลุมชาติพันธุ ท้ัง
ภายใน/ภายนอกคณะฯ 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 25 25 25 25 25 25 25 • ผูชวยฯฝายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฯ 

• งานนโยบายและแผน 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

2.นําความรูดานลานนามาตอยอดสราง
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

3-2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานลานนา โครงการ/
กิจกรรม 

10 8 11 10 14 10 11 12 • รองฯวิชาการ 
• งานนโยบายและแผน 

 3-2.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คน 25 30 30 35 155 35 35 40 • รองฯวิชาการ 
• งานนโยบายและแผน 

3-2.3 จํานวนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการลานนา 

หนวยงาน 1 1 1 2 2 2 2 3 • รองฯวิชาการ 
• งานนโยบายและแผน 

 

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

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. พัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 และเพ่ิม
ประสบการณในการทํางานจริง 
(WIL/Entrepreneurship ) 

4-1.1 หลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

กระบวน
วิชา 

14 35 46 47 153 48 49 50 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-1.2 จํานวนงานท่ีถูกฟองรองดาน
จรรยาบรรณ 

เรื่อง 0 0 0 0 0 0 0 0 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-1.3 จํานวนกิจกรรมท่ีนักศึกษาเรียนรู
ดวยตนเอง 

กิจกรรม 12 15 24 20 45 20 21 22 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-1.4 จํานวนกระบวนวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอน โดยใชระบบ e-Learning 

กระบวน
วิชา 

 

17 22 22 22 102 25 30 30 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 



10 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคณุภาพ
สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ 
 

4-2.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการดําเนินการ
ครบตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

หลักสตูร 21 21 23 26 23 26 26 26 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-2.2 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการทํา
วิทยานิพนธ 

หลักสตูร 4 4 4 4 4 5 5 5 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

3. สงเสรมิความเปนนานาชาติ  
 

4-3.1 จํ านวนหลักสูตรนานาชาติ  Double 
Degree Program / Joint Degree Program / 
Joint Program 

หลักสตูร 0 0 1 1 2 1 1 1 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-3.2 จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย 
นักวิจัย และนักศึกษานานาชาต ิ

โครงการ 17 19 22 21 23 22 22 23 • ผูชวยฯฝายวิเทศฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

4 -3 . 3  จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ต า ง ช า ติ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในคณะ 

คน 48 104 114 110 140 110 115 115 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-3.4 จํานวนการจัดประชุมวิชาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  

ครั้ง 1 2 1 1 2 1 1 1 • รองฯฝายวิจัย 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

4-3.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานภาษา
และวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

14 18 23 20 45 20 21 22 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานนโยบายและแผน 

4-3.6 จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนแบบ 
Bilingual 2 ภาษา 

กระบวน
วิชา 

48 52 65 60 68 63 65 68 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-3.7 จํานวนรายงานท่ีนักศึกษาทํา หรือ 
งาน Independent Study (IS) ของ

ผลงาน/
ช้ินงาน 

1 1 3 2 1 2 3 3 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

นักศึกษาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมหรือการ
ทองเท่ียวกลุม ASEAN 

• งานบริการการศึกษา 

4-3.8 จํานวนโครงการความรวมมือหรือ
ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย กั บ ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร
ตางประเทศ 

โครงการ 7 6 7 7 8 8 8 9 • ผูชวยฯฝายวิเทศฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

4. พัฒนาระบบการแนะแนว
การศึกษา เพ่ือจูงใจใหนักเรียนท่ีมี
ผลการเรยีนดี เลือกเรียนท่ีคณะฯ  

 

4-4.1 รอยละของนักเรียนท่ีเลือกเขาศึกษา
ในคณะฯ เปนอันดับ 1  

รอยละ 82.4 84.6 82.7 75 89.6 75 80 80 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-4.2 รอยละของจํานวนรับนักศึกษาตาม
แผนฯ 

รอยละ 85.98 94.19 95.6 85 100 85 90 90 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

5. สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการเรยีนการสอนและการ
เสรมิสรางสุขภาพท่ีดี (Healthy 
University) 

4-5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม 
พัฒนาสุขภาพนักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 7 6 8 7 7 8 • รองฯฝายวิชาการ 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา 
คณาจารย และบุคลากร ตออาคาร บรรยากาศ 
โตะ เกาอ้ี ท่ีจัดไวนอกหองเรียน 

ระดับ 4.0 4.2 4.35 4 4.21 4 4 4 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

6. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) และพัฒนานักศึกษาท่ีดีใน
สังคมและมีจิตอาสา ซื่อสัตย และ

4-6.1 จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ท่ี
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

โครงการ/
กิจกรรม 

68 75 137 65 147 70 75 80 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-6.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

ระดับ 3.6 3.9 4.1 3.5 4.3 3.7 4.0 4.0 • รองฯฝายวิชาการ 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

รับผิดชอบ 
 

• งานบริการการศึกษา 

4-6.3 จํานวนโครงการท่ีนักศึกษามีสวน
รวมในการบริการวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 22 25 20 34 22 22 24 • รองฯฝายวิชาการ 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

7. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ 
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

4-7.1 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการอบรม
ดานการประกันคณุภาพการศึกษา 

คน 25 19 40 35 42 40 45 50 • รองฯฝายวิชาการ 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-7.2 ผลการตรวจสอบและประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามแนวทางของ 
สกอ. และ สมศ. (ผลเฉลี่ยคาคะแนนจาก
ผลประเมินหลักสูตร) 

คะแนน N/A N/A N/A 3.0 2.4 3.0 3.0 3.5 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายแผนฯ 
• งานนโยบายและแผน 

8. ใหโอกาสแกผูดอยโอกาส ผูท่ีมี
ความบกพรองทางรางกาย และผูท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และกลุมชาติ
พันธุท่ีเรียนดีแตขาดทุนทรัพย 
 

4-8.1 จํานวนผูดอยโอกาส ผูท่ีมีความบกพรอง
ทางรางกาย และผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับ
การศึกษาในคณะมนุษยศาสตร  

คน 4 6 4 4 6 4 4 4 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-8.2 จํานวนกลุมชาติพันธุท่ีไดรับทุนเรียนด ี
 
 
 

คน 2 2 1 1 3 2 2 2 • รองฯฝายวิชาการ 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 

4-8.3 จํานวนอาจารย เจาหนาท่ีไดรับการอบรม
เก่ียวกับการดูแลผูดอยโอกาสดานการเรียนการ
สอน และดานท่ัวไป 

คน 2 2 3 3 1 3 3 3 • รองฯฝายวิชาการ 
• ผูชวยฯฝายวิชาการ 
• งานบริการการศึกษา 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

9. สรางความสมัพันธและพัฒนา
เครือขายศิษยเกา 
 

4-9.1 จํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับจากศิษย
เกา  

บาท 150,000 335,562 209,791.90 120,00
0 

437,920 140,000 160,00
0 

180,00
0 

• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• งานบริการการศึกษา 

4-9.2 จํานวนกิจกรรมท่ีศิษยเการวมกับ
คณะ 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 5 5 4 5 4 5 5 • รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• งานบริการการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : วิจัยท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. สงเสริมและผลักดันใหเกิดการ
ผลิตผลงานวิชาการท้ังท่ียกอันดับ
ของมหาวิทยาลัย(World Ranking) 
หรือมีการนําไปใชจริงและตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ 

 

5-1.1 จํานวนงบประมาณสาํหรับทําวิจัย
ตามทิศทาง และยุทธศาสตรของคณะ ตอ
ป 

บาท 
(ลาน) 

2.0 2.0 4.0 4ล 5ล 5ล 5ล 5ล • รองฯบริหาร 
• งานนโยบายและแผน 

5-1.2 จํานวนวิจัยสายตรงกับสาขาวิชาท่ี
สอน 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

4 6 5 15 47 15 20 20 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.3 จํานวนวิจัยแบบบูรณาการรวมกับ
อาจารย / นักวิจัย ท้ังในและตางประเทศ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

2 4 2 2 5 2 2 2 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.4 จํานวนงานวิจัยจากงานบริการ
วิชาการ / วิชาชีพแกชุมชน  

ผลงาน/
ช้ินงาน 

3 4 3 2 6 2 3 4 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.5 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาตหิรอืระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน/
ช้ินงาน 

24 17 27 15 83 15 20 20 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.6 วารสาร มนุษยศาสตรสารอยูใน ระดับ TCI3 TCI1 TCI1 TCI1 TCI1 ACl ACl ACl • รองฯฝายวิจยัฯ 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

ฐานขอมูลของ TCI กลุมท่ี 1 หรือฐานอ่ืน
ท่ีสูงข้ึน 

• งานบริหารงานวิจัยฯ 

1. 5-1.7  จํานวนวารสารในคณะมนุษยศาสตร
ท่ีอยูในระดับ TCI 1 ข้ึนไป 

ระดับ N/A N/A 1 1 2 2 2 2 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.8 จํานวนโครงการอบรมการทําวิจัยท่ี
อาจารยเขารวม ท้ังภายใน และภายนอก
คณะ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 3 5 3 3 3 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.9 จํานวนงบประมาณท่ีคณะจดัสรร
ใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจยัท้ังภายใน 
และตางประเทศ 

บาท    150,000 211,860 200,000 250,000 300,000 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-1.10 จํานวนสาขาวิชาท่ีไดรับการจัด
อันดับ World QS ranking by Subject 

สาขาวิชา 4 3 3 3 1 3 3 3 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

2. สรางความรวมมือในการ บูรณา
การการทําวิจัย นวัตกรรมรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคสังคม 
 

5-2.1 จํานวนโครงการวิจัยท่ีรวมทํากับ
ภาคสวน สถาบันในและตางประเทศ 

ผลงาน/
ช้ินงาน 

4 3 3 3 3 3 3 4 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

5-2.2 จํานวนเงินทุนสําหรับทําวิจัย 
นวัตกรรมจากแหลงทุนภายในประเทศ
และตางประเทศ 

บาท 7,364,085 5,582,280 3,041,430 5ล 12,254

,550 

5ล 5ล 5ล • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชนแกสังคม 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. ผลักดันใหมีการนําองคความรูและ
น วัตกรรมด านอาหาร  สุ ขภาพ 
ผู สู ง อ า ยุ  ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  แ ล ะ
นวัตกรรมลานนา ไปใชประโยชน
ตามความตองการของชุมชน และ
ท อ ง ถ่ิน  โดยมุ ง เ น นการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือแกปญหา 

6-1.1 จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ/
กิจกรรม 

17 20 36 15 34 20 20 20 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

6-1.2 จํานวนผูรับบริการวิชาการ คน 176 260 220 200 660 220 220 250 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

6-1.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับ 4.2 4.3 4.1 4.0 4.3 4.0 4.0 4.0 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

6-1.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
คณาจารยในคณะทํา 

โครงการ/
กิจกรรม 

17 20 16 15 34 16 16 17 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

6-1.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ี
นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 3 8 3 21 4 5 6 • รองฯ วิชาการ 
• รองฯฝายวิจยั 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 
• งานบริการการศึกษา 

6-1.6 จํานวนอาจารยท่ีใหการบรกิาร
วิชาการ 

คน 25 30 33 30 204 31 32 33 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

2. เปนศูนยกลางทางดานการเรียนรู
ดานลานนา ภาษา วัฒนธรรม และ
การทองเท่ียว 
 

6-2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ใหบริการวิชาการผานคณะ  

โครงการ/
กิจกรรม 

19 25 32 15 68 17 19 20 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 

6-2.2ความพึงพอใจของผูเขารับ
บริการในโครงการตางๆ 

ระดับ N/A N/A N/A 4 4.3 4 4 4 • รองฯฝายวิจยัฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 : แสวงหารายไดเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. เพ่ิมรายไดจากการวิจัย 
บริการวิชาการและการเรยีน
การสอน  
 

7-1.1 จํานวนเงินรายไดเพ่ิมข้ึนทุกป รอยละ 52,620,998 84,818,394 103,742,606 ≥ 6
% 

105,
922,
799 

≥ 7% ≥ 7% ≥ 7% • รองฯบริหาร 
• งานการเงินฯ 

7-1.2 จํานวนโครงการ และหลักสตูรท่ี
นําระบบคุมคาคุมทุน (ABC) มาใช
กํากับ 

เรื่อง 13 13 13 12 13 12 13 13 • รองบริหาร 
• งานนโยบายและแผน 

7-1.3 ความพึงพอใจจาก สตง. และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ดาน
งบประมาณและการเงินจาก
มหาวิทยาลยั 

ระดับ ไมมีการประเมินความ
พึงพอใจ แตมีการ
นําเสนอผล และ
ขอเสนอแนะ 

N/A 3.5 3.5 4.0 4.0 4.2 • รองฯบริหาร 
• งานการเงินฯ 

2. แปลงสินทรัพยของคณะให
เปนรายได 

7-2.1 จํานวนเงินรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การแปลงสินทรัพย 

 

บาท 1,738,607 973,597 1,391,862 ≥ 2% 198,90
39.49 

≥ 2% ≥ 2% ≥ 2% • รองฯบริหาร 
• งานการเงินฯ 

3. เพ่ิมรายไดจากรูปแบบการ
ลงทุนและระดมทุนใหม 

7-3.1 จํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับจาก
แหลงตางๆ 

บาท 150,000 335,562 209,791.90 120,00
0 

3,066,7
40 

140,000 160,000 180,00
0 

• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• งานบริการการศึกษา 

7-3.2 จํานวนกิจกรรมท่ีศิษยเการวมกับ
คณะ 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 5 5 4 5 4 5 5 • รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• งานบริการการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

1. ปฏิรูปโครงสราง ระบบบริหาร
จัดการและบทบาทหนาท่ีของ
สวนงานภายในมหาวิทยาลัยใหมี
การบูรณาการรองรับยุทธศาสตร
เชิงรุกและตามพันธกิจ 

8-1.1 จํานวนโครงการอบรมใหความรู 
ความเขาใจเรื่องเกณฑคณุภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
EdPEx 

โครงการ/
กิจกรรม 

4 4 4 4 4 4 4 4 • ผูชวยฯแผนฯ 
• ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานนโยบายและแผนฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-1.2 จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมการ
อบรม EdPEx ท้ังภายในและภายนอก
คณะ 

คน 30 35 45 40 42 40 45 50 • ผูชวยฯแผนฯ 
• ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานนโยบายและแผนฯ 

8-1.3 จํานวนหลักสูตรท่ีดาํเนินการตาม
เกณฑคณุภาพการศึกษา  EdPEx 

หลักสตูร 21 23 
 

23 26 26 26 26 26 • รองฯวิชาการ 
• ผูชวยฯวิชาการ 
• ผูชวยฯแผนฯ 
• งานนโยบายและแผนฯ 
• งานบริการการศึกษาฯ 

2. ปฏิรูประบบการบริหารงาน
บุคคลและพัฒนาบุคลากร 
(Human Capital)  

  

8-2.1 จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษเปนบางสวน  

กระบวน
วิชา 

40 42 55 40 279 50 55 55 • รองฯวิชาการ 
• ผูชวยฯวิชาการ 
• งานบริการการศึกษาฯ 

8-2.2 จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษและ/หรือ
ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 100% 

กระบวน
วิชา 

36 40 65 65 65 65 70 70 • รองฯวิชาการ 
• ผูชวยฯวิชาการ 
• งานบริการการศึกษาฯ 

8-2.3 จํานวนคณาจารยท่ีไดรับการฝกอบรม 
พัฒนาทักษะดานการวิจัย 

คน 85 76 80 80 89 80 80 80 • รองฯวิจัยฯ 
• ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานบริหารงานวิจัยฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

8-2.4 จํานวนอาจารยท่ีเขารับการอบรม
การสอนวิชาสามัญเปนภาษาอังกฤษ 

คน 0 1 1 3 0 5 8 10 • ผูชวยฯบุคคลฯ 
• HAS 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-2.5 รอยละของความสุขของบุคลากร
ตามเกณฑ Happy University 
 

รอยละ 64.4 0 
 

N/A 75 N/A 80 85 85 • ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-2.6 ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
วิชาการตอการบรหิารงานบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากร 

รอยละ ไมมีการ
ประเมิ

น 

ไมมีการ
ประเมิ

น 

N/A 80 N/A 80 85 85 • ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-2.7 ความพึงพอใจของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการตอการบริหารงานบุคคล และการ
พัฒนาบุคลากร 

รอยละ ไมมีการ
ประเมิ

น 

ไมมีการ
ประเมิ

น 

N/A 75 86.4 80 80 85 • ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-2.8 รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการ
สอน การวิจัย ตอบุคลากรสายวิชาการ
ท้ังหมด 

รอยละ 93.6 86.7 91.04 85 
 

92.06 85 
 

86 87 • ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-2.9 รอยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ ไดรับการพัฒนาใหมคีวามรู 
ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
ตอบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 

รอยละ 100 97.98 100 90 100 90 90 90 • ผูชวยฯบุคคลฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

3. ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ 
CMU Branding 

8-3.1 การเสนอขาวประจําวันทางจอ 
LCD และ Website ของคณะ 

เรื่อง 320 350 450 320 425 320 350 350 • รองฯบริหาร 
• งานบริหารท่ัวไป 

4. ปรับระบบการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลยักับบุคลากร และ

8-4.1 มีการบันทึกและตรวจสอบขอมูล
ในฐานขอมูลกลางทุกระบบ ในการ

ระบบ 2 3 9 14 14 19 24 29 • รองฯบริหาร 
• งานบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
ผลงานยอนหลัง 3 ป 

ผลในปท่ีประเมิน 
2561 

เปาหมายในอีก 3 ปขางหนา 
KPI Owner 

2558 2559 2560 เปา ผล 2562 2563 2564 

นักศึกษาผานระบบดิจิทัลและ
ออนไลนอยางเตม็รูปแบบ  

ดําเนินงานของคณะ 

5. เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบ
นิเวศ ของมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอ
พันธ กิจและยุ ทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย 
 

8-5.1 จํานวนโครงการท่ีคณะปรับปรุง
หองเรียน หองปฏิบัติการ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส เครื่องมือการเรียนการ
สอน 

โครงการ 3 5 12 5 5 5 6 7 • รองฯบริหาร 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

8-5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา 
คณาจารย และบุคลากร ตออาคาร 
บรรยากาศ โตะ เกาอ้ี ท่ีจัดไวนอก
หองเรยีน 

ระดับ 4.2 4.5 4.12 3.5 4.21 4.0 4.0 4.5 • รองฯบริหาร 
• รองฯพัฒนาคุณภาพฯ 
• งานบริหารท่ัวไป 

6. Digital University 8-6.1 จํานวนกระบวนวิชาท่ีมีลักษณะ 
Digital Learning 

กระบวน
วิชา 

1 2 22 22 102 22 25 25 • รองฯวิชาการ 
• งานการศึกษา 

8-6.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได
เรียนในกระบวนวิชา Online 

ระดับ N/A N/A N/A 3.5 N/A 4.0 4.0 4.0 • รองฯวิชาการ 
• งานการศึกษา 

8 -6 . 3  มี ก ารจั ด งบประมาณ และ
ดําเนินการจริง 

บาท 2,111, 
780 

3,042, 
395 

4,93
0,98
0 

1ล 7,791,
860 

1.2ล 1.4ล 1.6ล • รองฯบริหาร 
• งานนโยบายและแผน 
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สรุปผลการดําเนินงาน หรือผลงานความกาวหนาโดยรวมท่ีมีความโดดเดน 

2.1 คณบดีกระตุนและสนับสนุนอยางจริงจังใหอาจารยทําผลงานวิจัย เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ
และเพ่ือศึกษาคนควาดานลานนาศึกษาและดานอาหารสุขภาพ ผูสูงอายุ อันเปนยุทธศาสตรเชิงรุก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกเหนือจากศาสตรในหลักสูตรท่ีอาจารยสอนอยู และเพ่ือจะไดนําผลงานวิจัยไปขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ 5+2 ป และ 7+2 ป โดยคณบดีเปนประธาน
โครงการวิจัยดานภาษาและภาษาศาสตร ภาษาลานนา/ไท และภาษากลุมชาติพันธ ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยเอง และเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยดานลานนาและกลุมชาติพันธท่ีไมใชภาษา เชน ดานการ
ทองเท่ียว อาหาร การพัฒนาชุมชน ความเชื่อ ประวัติศาสตร ฯลฯ ผลคือ มีอาจารยของบทําวิจัย 2 ดาน
ดังกลาวจํานวน 14 โครงการ ซ่ึงถือไดวาเปนจํานวนมากในสายมนุษยศาสตร ท้ังนี้คณบดีไดเพ่ิมงบประมาณ 3 
ลานบาท ในการสงเสริมการวิจัย 

2.2 กระตุนใหอาจารยทํา online course ในลักษณะ 1 หนวยกิต หรือ 2 หนวยกิต หรือ 3 หนวยกิต 
โดยสนับสนุนงบประมาณ 1 ลานบาท สําหรับ 20 วิชา ตอ 1 ป โดยมีเจาหนาท่ีฝาย IT ของคณะ พรอมให
ความรวมมือแกอาจารย 

2.3 ริเริ่มใหงานพัฒนานักศึกษาและงานวิชาการของคณะรวมมือกันจัดวิชาภาษาอังกฤษแกนักศึกษา 
ป 3 เทอม 2 หรือ ป 4 เทอม 1 เปนรุนๆ ไป เพ่ือใหมีความรูความสามารถพรอมนําความรูดานภาษาไป
ประกอบอาชีพ และนําไปสอบภาษาอังกฤษ e-Grad เพ่ือใหมีความรูระดับ B1 ท้ังนี้เพราะดิฉันตระหนักวาในป 
3 และป 4 เปนชวงเวลาท่ีนักศึกษาท่ีไมใชนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ไมไดเรียนภาษาอังกฤษ และอาจจะ
ลืมภาษาได 

2.4 กระตุนอาจารยท่ีไมไดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษใหฝกการสอนเปนภาษาอังกฤษท่ีศูนยบริการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตร (HAS center) โดยดิฉันตั้งโครงการภาษาอังกฤษนี้ข้ึนมาเอง โดยมีอาจารย 3 คน 
ตออาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวตางประเทศ) 1 คน เวลา 20 ชั่วโมง เพ่ือนําวิธีการไปสอนนักศึกษาป 3 
และป 4 เปนภาษาอังกฤษ ท้ังวิชาหรืออยางนอยแบบ bilingual โดยคณะใหงบประมาณ 5,000 บาท 
ภาควิชาให 2,500 บาท และอาจารยออกเงินเอง 2,500 บาท รวม 10,000 บาทตอคน 

2.5 ดิฉันเขียนโครงการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารคณาจารยผูรับผิดชอบการสอนกระบวน
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาตางคณะ ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนโครงการ Fast Track เพ่ือแกปญหาโดยตรง
ดานการไดมาซ่ึงจํานวนอาจารยประจําสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน โดยโครงการนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดโครงการโปรดดูในเอกสารภาคผนวก) 

2.6 จากปญหาใหญท่ีรัฐบาลมีนโยบายเนนการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกระทบดาน
มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร ดิฉันจึงเริ่มจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ทิศทางการเปดหลักสูตรสาย
มนุษยศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร ในยุคประเทศไทย 4.0 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561 เพ่ือใหผูบริหาร
สายดังกลาว จากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดรับความรูรวมกัน ระดมความรูและปรึกษาหารือรวมกัน ซ่ึง
จะนําไปสูการแกปญหาดานดังกลาว ดิฉันไดสงรายงานสรุปใหคณบดีทุกมหาวิทยาลัยในประเทศแลว 

2.7 รวมมือกับเครือขายนักศึกษาเกาคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท้ังในกรุงเทพฯ และ
เชียงใหม ทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือนําเงินบริจาคเขากองทุนชวยเหลือนักศึกษาในคณะ ท้ังแบบใหเปลา ใหยืม 
และนําเงินอีกสวนหนึ่งสมทบการซ้ือครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอนและซอมแซมหองเรียน ดิฉันตั้งชื่อ
กองทุน 365 วัน 365 บาท เพ่ือมนุษยศาสตร มช.ทุกป ท้ังนี้เพราะตระหนักวาผูจบการศึกษาดานนี้ไมไดมี
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งานทําท่ีสรางรายไดมากมายเหมือนผูท่ีจบสายวิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยี ณ ปจจุบัน มีเงินรายไดใน
กองทุนจํานวน 370,260.27 บาท 

2.8 สรางฐานขอมูลกลางของคณะตั้งแตป 2559 ใชเวลา 2 ป จนเสร็จสมบูรณ เพ่ือใหการทํางาน
ระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ท่ีผานมามี สํานักบริการวิชาการ (Uniserv) คณะสังคมศาสตร และ
คณะสื่อสารมวลชน มาเยี่ยมดูงานและขอนําระบบไปใชในสวนงานของตน ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรได
อนุญาตใหสวนงานดังกลาว นําระบบท้ังหมดไปใชโดยไมตองเสียคาใชจายแกคณะฯ โดยถือวาเปนการแบง
นวัตกรรมความรูใหแกกัน 

2.9 ดิฉันไดติดตามแกไขระบบการทํางานภายในแตละ 5 สวนงาน และระหวางหนวยงานมาตลอด 
เพราะเดิมมีปญหาหนักหลายเรื่องเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งท่ีสุดในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

2.10 การตั้งกองทุนตางๆ ในคณะ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและไดกระตุนใหภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีมี
บัญชีการเงินท่ีเก็บไวเองในหนวยงานของตน นํามาไวท่ีคณะฯ เพ่ือความโปรงใส สุจริต โดยคณะฯประกาศวา
จะไมเอาเงินของภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีอยูมาเปนของคณะ เรื่องนี้เปนเรื่องออนไหว เพราะเปนเรื่องการรักษา
ผลประโยชน จึงยังไมมีใครกระตุนใหทํามากอน ดิฉันตองประกาศนโยบายดานนี้อยางจริงจัง เพ่ือความ
ปลอดภัยของหัวหนาภาค/สาขาวิชาทุกคน ผลคือมีภาควิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา
บาลี สันสกฤต ฮินดี สาขาวิชาภาษาพมา และศูนยญี่ปุนศึกษาท่ีไดนําบัญชี ท้ังหมดมาแสดงกับงานการเงิน 
การคลังฯ ของคณะเพ่ือแสดงความโปรงใส 

2.11 คณบดีและทีมบริหารคณะมนุษยศาสตร ไดปรับปรุงระบบการทํางานและไดรางเกณฑ/ประกาศ
เพ่ิมเติมหลายฉบับ ดังนี้ 

 2.11.1 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร (มี Revision เปนชวงๆ) 

 2.11.2 หลักเกณฑการจางอาจารยผูมีความรู ความสามารถพิเศษ/การตอสัญญาจาง และ
การตออายุราชการ 

 2.11.3 หลักเกณฑการใหทุนไปเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ สําหรับผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร 

 2.11.4 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร 

 2.11.5 กําหนดประเภทรายรับ รายการและเง่ือนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับ
ท่ี ร01/2561 (อัตราคาบริการตีพิมพบทความวารสารมนุษยสาร) 

  2.11.6 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกคาเชาท่ีพักของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
ประเภทอาจารยชาวตางประเทศ 

 2.11.7 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรรเงินเหลือจายจากการใหบริการทางวิชาการ และการ
ประชุมวิชาการ ซ่ึงจัดทําโดยภาควิชา สาขาวิชา 

2.12 การทําโครงการใหอาจารยกูยืมเงินไปศึกษาตอปริญญาเอกตางประเทศ ดวยเงินรายไดของคณะ
มนุษยศาสตรครึ่งหนึ่งของทุนท่ีมหาวิทยาลัยจาย โดยดิฉันไดประชุมทํารางกฎระเบียบการกูยืมเงินหลายครั้ง 
และนํารางกฎระเบียบดังกลาวผานท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะ และท่ีประชุมอํานวยการคณะมนุษยศาสตร
แลว ขณะนี้ไดหารือไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความชวยเหลือ เรื่องการติดตามทวงเงิน ซ่ึงคณะฯทําเองไมได 

2.13 คณะฯ จัดเวทีการเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และใหทุนอาจารยไปเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีตางประเทศ 
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2.14 คณะไดปรับปรุงอาคารเกาแกท่ีชํารุด ท้ังภายในอาคาร ภายนอกอาคาร คาครุภัณฑสําหรับการ
เรียนการสอน โดยคณะจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในปงบประมาณ 2560 เปนเงินจํานวน 12,859,300 บาท 
ปงบประมาณ 2561 เปนเงินจํานวน 26,923,200 บาท บาท และไดรับงบประมาณแผนดินจากมหาวิทยาลัย 
ในปงบประมาณ 2560 เปนเงินจํานวน 2,403,000 บาท งบประมาณแผนดินในปงบประมาณ 2561 เปนเงิน
จํานวน 5,200,000 บาท  
 
3. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีไดใหไวในชวงการเสนอแผนบริหารงานของ

หัวหนาสวนงาน 

ข. ผลการดําเนินงาน 

ข(1) เหมือนเดิม 

ข(2) คณะมนุษยศาสตรเปนศูนยรวมของศาสตรท่ีมีความเปนเอกเทศมาตั้งแตตน มีท้ังสวนท่ีเปน

วิชาการ คือ ภาษาตางๆ ซ่ึงขณะนี้มีการเปดการเรียนการสอน 10 ภาษา ท้ังภาษาตะวันตกและภาษา

ตะวันออก ประวัติศาสตร มนุษยสัมพันธ หรือบานและชุมชน ปรัชญาและศาสนา บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร สวนท่ีเปนสายวิชาอาชีพชัดเจน คือ การทองเท่ียว และจิตวิทยา โครงสรางคณะ

มนุษยศาสตรเคยจัดรวมเปน 3 สายมากอน ในสมัยดิฉันเปนคณบดีในป 2546-2550 โดยดิฉันไดเริ่มจัดประชุม

หลายครั้ง เพ่ือสราง 3 ภาควิชาหลัก คือ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก และภาควิชามนุษย

สัมพันธ หลังจากท่ีดิฉันหมดวาระลง ตอมาดิฉันไดรับทราบวามีการผลักดันโครงสรางดังกลาวชวงหนึ่งสั้นๆ แต

ผลปรากฏวาการดําเนินงานเปนไปไมได เพราะทุกสาขาวิชาเห็นวาอุยอายไมสามารถดําเนินการอยางรวดเร็ว 

จึงไดกลับไปเปนโครงสรางแบบเดิมอีก คือ ปจจุบันประกอบดวย 10 ภาควิชา 4 สาขาวิชา และ 1 กลุมศึกษา

ท่ัวไป ทุกภาควิชา และบางสาขาวิชามีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ของตนเอง ยังไมมีการ  

บูรณาการเขาดวยกัน เพราะอาจยังคิดวามีความเขมแข็งอยู ยังคงมีนักศึกษาเขามาศึกษาตามปกติไดอยู ดิฉัน

ไดใหนโยบายและขอแนะนําในการสรางหลักสูตร Interdisciplinary ไปหลายครั้งแลว แตภาค/สาขาวิชายังไม

มีความพรอมและยังไมมีความจําเปน จึงยังไมมีการดําเนินการ  

สําหรับการบริการวิชาการในคณะฯ ดิฉันไดจัดแบงเปน 3 ดาน คือ 

ข(2.1) การบริการวิชาการดานภาษาตางๆ และดานมนุษยศาสตร ผานศูนยบริการวิชาการ

(HAS Center) อยางเปนทางการ โดยศูนยฯอยูภายใตคณะมนุษยศาสตร ซ่ึงพบวาเปนลักษณะโครงสรางท่ี

เหมาะสมท่ีสุด เพราะมีการควบคุมการเงินไดอยางประสิทธิภาพสูง  

ข(2.2) การบริการวิชาการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ตางประเทศผานงานวิเทศของคณะโดยตรง เดิมมีการรับโครงการมากมาย และมีโครงการ consortium จาก

ประเทศ USA ทําใหคณะฯ ไมสามารถเขาถึงตัวมหาวิทยาลัยของประเทศ USA ได จึงไมมีโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา อาจารยและการสอนทูตจากประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย ซ่ึงเปนระยะเวลานานมาก และพบวา

คณะฯ นําอาจารยจํานวนมาก กลุมเดียวเขาสอนในโครงการดังกลาวตลอดป และโครงการดังกลาวไมไดให

ความรวมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยจากสองฝาย อาจารยกลุมหนึ่งจึงไมมีเวลาทําผลงานวิจัย 
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เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงมีผลตอหลักสตูรหลักของภาค/สาขาวิชา ประกอบกับกฎเกณฑของสกอ.ท่ีระบุ

ใหอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวน มิฉะนั้นหลักสูตรจะถูกปด

ลงและนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ไมได และท่ีสําคัญอีกคือ อาจารยท่ีไมไดตําแหนงทางวิชาการ ภายใน 5+2 ป 

และ 7+2 ป ตองถูกประเมินออก นี่คือประเด็นสําคัญท่ีดิฉัน concern มากท่ีสุด จึงตองขอยุติ โครงการสอน

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับโครงการ consortium ตางประเทศ และการสอนภาษาไทยแกทูต ซ่ึงกินเวลา

ยาวนานเกือบตลอดป อยางไรก็ตาม ดิฉันยังคงมีนโยบายใหบริการวิชาการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก

นักศึกษา ท่ีมาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยตรง(ไมไดผานระบบ consortium) และตองเปนโครงการ

ระยะสั้น 1-2 สัปดาห ถึง 3-4 เดือน เทานั้น เพ่ือใหอาจารยมีเวลาทําวิจัย ขอตําแหนงทางวิชาการในเวลาท่ี

กําหนด และสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตรได จึงเปนการแกไขปญหา ณ ปจจุบัน ท่ี

ดิฉันตองการรักษาความสมดุลระหวางการใหอาจารยทําวิจัย เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการกับการใหอาจารย

สอนในโครงการตางประเทศท่ีใชเวลานานมากหลายเดือน แตขาดความรวมมือดานวิชาการ/วิจัย ของท้ัง      

2 ฝาย ดิฉันตองการใหทุกคนทํางานอยางปลอดภัย ไมถูกประเมินออกจากงานประจํา และเพ่ือใหทุกหลักสูตร

เขมแข็งและอยูรอด 

ข(2.3) งานบริการวิชาการจากทางภาควิชา เชนการทองเท่ียว จิตวิทยา บรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร และบานและชุมชน เปนครั้งคราว 

สําหรับการทําวิจัยดานลานนาท่ีสภามหาวิทยาลัยแนะนํานั้น ดิฉันไดแจงหัวหนาภาควิชา/

สาขาวิชา ท้ังในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการแสดงวิสัยทัศน นโยบายของคณะฯ ทุกครั้งและ

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับท้ังรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารยหลายกลุม และติดตาม

งานวิจัยดานลานนา จนในตนป 2561 ดิฉันไดจัดตั้งโครงการวิจัยลานนาและกลุมชาติพันธดานภาษาและ

ภาษาศาสตรและไมใชภาษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยดิฉันเปนประธานโครงการงานวิจัยดาน

ภาษาและภาษาศาสตรเอง และเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยลานนาและกลุมชาติพันธุท่ีไมใชภาษา เชน ลานนา

ดานทองเท่ียว ความเชื่อ ผูสูงอายุ อาหาร คุณภาพชีวิต ประวัติศาสตร ฯลฯ เม่ือป 2560 ดิฉันเชิญ Professor 

จาก University of Arizona มาพูดเรื่องภาษาศาสตร และไดจัดงบประมาณดานงานวิจัย ดังกลาวเพ่ิม 3 ลาน

บาท ผลคือ มีอาจารยจากภาค/สาขาวิชาตางๆ ของบประมาณทําวิจัยดานลานนา 14 โครงการ 

ข(3) ในการทํางานเชิงรุก ขอ 3(1) 3(2) 3(3) เปนไปตามท่ีดิฉันไดเรียนสภามหาวิทยาลัยไปแลว 

ข(4) การแกไขปญหาการสอนของอาจารยท่ีมีภาระงานมากนั้น ดิฉันไดกระตุนใหอาจารยทํา Online 

courses โดยใช digital technology ชวยจะไดประหยัดจํานวนผูสอน พยายามใหอาจารยไมแบงตอน

(section) การสอนมากเกินไป ควรควบคุมวิชาเอกเลือกท่ีจําเปน โดยมี FTES เปนตัวกําหนดไว สวนการควบ

รวบหลักสูตรนั้น คณะจําเปนตองทําในอนาคต เม่ือหลักสูตรมีนักศึกษานอยลง หรือบางหลักสูตรจําเปนตอง

ปดไปเพราะเหตุผลบางอยาง อาจารยอาจตองรวมมือกันเปดหลักสูตรควบรวบ ซ่ึงเปนนโยบายท่ีดิฉันไดกลาว

ไวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะแลว 

ข(5) คณะฯ ไดลงทุนสรางบรรยากาศดังกลาว โดยสราง smart classroom เรียบรอยแลว 2 หอง 

แลว สวนอีก 1 หองกําลังทยอยทํา 
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ข(6) การปดหลักสูตรระดับ ป.โท และ ป.เอก ท่ีไมตอบสนองความตองการของสังคม และมีนักศึกษา

จํานวนนอยมากถึงไมมี ดิฉันเห็นดวยอยางยิ่ง แตการกระทําดังกลาวควรตองมีนโยบาย ขอแนะนํา และ

กฎเกณฑท่ีชัดเจนจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณาจารยทราบและเขาใจโดยท่ัวกัน 

ข(7) การกําหนดเกณฑและระดับเกณฑ อยากขอใหมหาวิทยาลัยประชุมเพ่ือใหขอแนะนําสําหรับ

หลักสูตรท่ีสามารถนําหนวยกิตของกระบวนวิชาเรียนเทียบโอนกับหลักสูตรของสถาบันตางประเทศ 

 
4. ผลการดําเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  

รักษาการอธิการบดีและอธิการบดีมอบหมายหนาท่ีใหเปนกรรมการบางดานของมหาวิทยาลัยตาม
บันทึกสั่งการ  
 งานสําคัญท่ีไดชวยใหขอเสนอแนะ วิพากษ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย เชน เปนคณะทํางานพัฒนา
ขอสอบ e-Pro สําหรับนักศึกษาป 1 และขอสอบ e-Grad สําหรับนักศึกษาป 4 เทอมสุดทายของมหาวิทยาลัย 
เปนคณะทําพัฒนาภาษาอังกฤษและขอสอบ e-Grad แกบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการยุทธศาสตรเชิงรุก
ลานนาศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนตน ซ่ึงดิฉันไดทํางานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและรองอธิการดีดาน
ลานนา ดิฉันไดใหความรวมมืออยางเต็มท่ี และเปนผูใหความคิดหรือริเริ่มใหมหาวิทยาลัยจัดการแบงนักศึกษา
ตามผลสอบ e-Pro เพ่ิมในภาคการศึกษาท่ี 2 ของป 1 ไมใชเฉพาะ ภาคการศึกษาท่ี 1 เทานั้น เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนท่ีแทจริง ดิฉันไดริเริ่มเสนอแนะใหบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จัดการ
เทียบขอสอบ e-Teg กับขอสอบ TOEFL หรือขอสอบ Cambridge เพ่ือใหมีความนาเชื่อถือในระดับประเทศ  

สําหรับดานลานนาเชิงรุก คณะมนุษยศาสตรมีหลักสูตรปริญญาโทดานลานนาศึกษา เนน

ประวัติศาสตรและวรรณกรรม มีงานวิจัยดานลานนา ซ่ึงดิฉันจัดตั้งและเปนประธานโครงการวิจัยดานลานนา/

ไท และกลุมชาติพันธในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยเพ่ิมงบวิจัยให 3 ลานบาท สําหรับงานวิจัยลานนา

ท้ังแบบภาษา ภาษาศาสตรและและไมใชภาษา เชน การทองเท่ียว อาหาร คุณภาพผูสูงอายุ ความเชื่อ ศาสนา 

ประวัติศาสตร เปนตน ขณะนี้มีอาจารยของบวิจัย(จากเงินรายไดคณะ) 14 ราย 14 โครงการ 

 
5. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดํารงตําแหนง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร ท่ีไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในรับ 1 ป 6 เดือนท่ีผานมา 
 

5.1 และ 5.2 ดิฉันไดสื่อสารกับบุคลากรในคณะหลายทาง ดังนี้ 
1. จัดประชุมใหญผูบริหารพบปะบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายปฏิบัติการทุกปเพ่ือแจง 

วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย แผนงาน ตามยุทธศาสตรท้ัง 8 ดาน ของคณะมนุษยศาสตรท้ังแผนระยะยาว 4 ป 
และแผนประจําป แตมีผูเขารวมฟงประมาณ 40 -80 คน เทานั้น สวนใหญเปนบุคลากรสายปฏิบัติการ 

2. สําหรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย แผนงาน ปญหา และการแกไขปญหา ดานตางๆ จะ
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน หรือบางเดือนมี 2 ครั้ง เม่ือมีงานเรงดวน และไดขอให
หัวหนาภาควิชาทุกคนนํามติท่ีประชุมไปแจงคณาจารยในภาควิชา / สาขาวิชา ของตนเองทุกครั้ง 

3. รองคณบดี และผูชวยคณบดี ทุกคนประชุมกับคณะกรรมการในสายยอยของตนเองโดย
นํานโยบายคณะสงตอใหผูแทนจากทุกภาค / สาขาวิชา ไปปฏิบัติ และนําปญหามารวมกันแกไข งานทุกดานมี
ผูแทนจากภาค/สาขาวิชา ซ่ึงจะตองนําเอาผลประชุม/มติท่ีประชุมไปแจงหัวหนาภาค / สาขาวิชา เพ่ือปฏิบัติ
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ตอไป เชน ดานวิจัย ดานวิชาการ ดานการจัดซ้ือจัดจาง ดานวิเทศ ดานบริการวิชาการ ดานการพัฒนา
นักศึกษา การใหทุนนักศึกษา ดานพัฒนาบุคลากร เปนตน  

4. คณะมีประชุมการจัดทําโครงการสําหรับ 8 ยุทธศาสตร ประจําป รวมกับหัวหนาภาค / 
สาขาวิชาทุกคนเพ่ือรับทราบโครงการท่ีขอมาพรอมงบประมาณท่ีคณะฯ จัดให เพ่ือชวยกันปรับแกไขโครงการ 
และงบประมาณใหเหมาะสม 

5. ปญหาท่ีไดรับฟงคืออาจารยหลายคนในบางภาค / สาขาวิชา ไมทราบเรื่องราวตางๆ จาก
ท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะ หรือทราบเพียงบางตอนแตไมสมบูรณจึงไมเขาใจผูบริหารคณะ และไมพอใจ 
ซ่ึงคณบดีไดแกปญหาโดยเชิญอาจารยบางภาค / สาขาวิชา ท่ียังไมทราบ ไมเขาใจ มาประชุมเพ่ือแจงปญหา 
และแกไขปญหา และในบางเรื่องไดขอใหรองคณบดีในดานท่ีรับผิดชอบประชุมชี้แจง สุดทายคณบดีไดนํามติท่ี
ประชุมกรรมการบริหารคณะแจงไปยังคณาจารยทุกคนในคณะรับทราบทาง cmu e-document และ        
e-humanities ซ่ึงอาจารยทุกคนควรตองติดตามอานสมํ่าเสมอ 

6. คณบดีประชุมกับเลขานุการคณะ และหัวหนางานหลายครั้งเพ่ือแกไขปญหาสําคัญ และ
บางครั้งมีรองคณบดี หรือผูชวยคณบดีท่ีเก่ียวของเพ่ือรูปญหา และหาวิธีการแกไขปญหารวมกัน 

7. คณบดีสื่อสารกับรายบุคคลบอยครั้ง โดยเชิญใหบุคลากรท่ีมีปญหาเขาพบไดตลอดเวลา
เพ่ือรับฟงความความคิดเห็น และอธิบายใหผูไมเขาใจบางเรื่องใหเขาใจกฎกติกา เกณฑการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายของคณะ 

8. การสรางความสมดุลระหวางการใหอาจารยทําวิจัย กับการสอนโครงการภาษาไทยให
ชาวตางชาติไดพูดในท่ีประชุมหลายแหงแลว โดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการทําตําแหนงทางวิชาการภายใน 
5+2 ป และ 7+2 ป เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตการทํางานของอาจารยทุกคน 

9. ลักษณะการบริหารงานของคณบดีเปนแบบกระจายความรวมมือ และความรับผิดชอบ
ของคณาจารยซ่ึงเปนตัวแทนของภาค / สาขาวิชาตางๆ ตัวแทนทุกคนท่ีเขาประชุมดานตางๆ กับรองคณบดี 
และผูชวยคณบดีฝายตางๆ ตองนําขอมูลขาวสารจากการประชุมไปรายงานหัวหนาภาค / สาขาวิชา ของ
ตนเอง เพราะงานทุกดานอยูภายใตกรอบนโยบายของคณะซ่ึงอยูภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัย สิ่งท่ีอาจ
เปนปญหาคือผูแทนจากภาค / สาขาวิชา ไดนําขอมูลขาวสารไปรายงานหัวหนาภาค / สาขาวิชาหรือไม และ
แจงอยางสมบูรณหรือไม และหัวหนาภาค / สาขาวิชาไดแจงขอมูลใหคณาจารยอ่ืนๆ ในภาค / สาขาวิชา 
อยางสมบูรณใหเขาใจหรือไม เม่ือไมมีการแจงขาว และไมแจงอยางสมบูรณในระดับภาค / สาขาวิชา ทําให
อาจารยบอกวาไมรูไมเห็นไมเขาใจ และไมใหความรวมมือกับคณะ สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณบดีทํา
แบบเดียวกันใหทุกคนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ การแกปญหาท้ังเลขานุการคณะ หัวหนางาน และ
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในท่ีประชุม 

5.3. การพัฒนาคณะ หรือบริหารคณะแบบสมดุล 
 ดิฉันไดเชิญอาจารยหลากหลายท้ังวัยอาวุโส และอาจารยรุนใหมมาปฏิบัติงานในทีมผูบริหารคณะ มี
อาจารย 2 คน ท่ีเกษียณอายุราชการในป 2561 ปฏิบัติหนาท่ีเปน รองคณบดีฝายบริหาร และผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ อาจารยอายุ 40 -42 ป เปนรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา กายภาพสิ่งแวดลอม รองคณบดีฝาย
วิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย อาจารยอายุ 52-56 ป เปนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ และผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
บุคลากร (HR) อาจารยอายุ 35-37 ป ทําหนาท่ีเปนผูชวยคณบดีฝายแผน และการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
และผูชวยคณบดีฝายวิเทศ อาจารยมาจากภาควิชาตางๆ ดิฉันทําหนาท่ีฝกอาจารยทุกคนใหเปน acting dean 
ภายในเวลา 2-3 เดือน และพรอมชวยเหลือตลอดเวลา จึงเปนการสรางคนรุนตอไปใหมีความรูดานบริหาร
ระดับคณะในระยะยาว และทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
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5.4.  ปญหาหลัก คือ คณะมนุษยศาสตรเปนคณะขนาดใหญ ประกอบดวย 10 ภาควิชา 7 สาขาวิชา 
เปดสอนสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ปริญญาโท 12 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 วิชา มีอาจารย 
189 คน มีบุคลากรสายปฏิบัติการ 96 คน หลายคนก็มีความคิดหลากหลายแตตางกันไป 

ดิฉันตองบริหารโดยใหทุกคนรวมท้ังตัวเองทํางานอยูภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัย และกฎระเบียบ 
ราชการเสมอ เพ่ือความปลอดภัยสําหรับทุกคน และเพ่ือความยุติธรรม 

 ดิฉันมาทําหนาท่ีคณบดี ครั้งท่ี 2 เพ่ือแกไขปญหาหมักหมม มานานหลายดานใหดีข้ึนได จัดระบบให
มีประสิทธิภาพ และใหงานการเงินของทุกหนวยงานเปนไปอยางโปรงใสไมใหมีการทุจริต เพ่ือใหทุกคนทํางาน
อยางปลอดภัย ซ่ึงดิฉันจะย้ําเรื่องนี้เสมอ ในขณะเดียวกัน ดิฉันตองทํางานเชิงรุกท้ัง 8 ยุทธศาสตรตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  

ดิฉันกลับมาทํางานเพราะมีการขอรองของบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติงานจํานวนหนึ่งใหมา
ชวยแกปญหาสําคัญหลายเรื่อง ซ่ึงดิฉันก็ยินดีมาปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน อดทนอยางยิ่งยวด ภายใต
สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงทําหนาท่ีตามนโยบาย และกฎราชการอยางเครงครัด การทํางานทุก
ระดับไมสามารถทําใหทุกคนพอใจได 
 
6.  ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานท่ีผานมา 

6.1 ระบบการทํางานหลายดานในคณะมนุษยศาสตรมีปญหามากถึงหนักมาก เปนเรื่องท้ังภายใน
หนวยงาน และระหวางหนวยงาน ท่ีไมมีการระบุขอบเขต หนาท่ีท่ีชัดเจนทําใหเกิดผลเสียหายแกคณะ เพราะ
ขาดการสื่อสาร และการรับผิดชอบตอขอมูลรวมกัน เชน ขาดการติดตามเงินคาสอนจากหลายคณะ ตั้งแต
ปลายป 2554 ขาดการนําเงินเหลือจายท่ีหลายหลักสูตรเปดภาคพิเศษมาจัดสรรใหภาค / สาขาวิชา ท่ีเปด
หลักสูตรเม่ือ 9-10 ปกอน การสงเอกสารขอมูลผิดพลาดบอยครั้ง เจาหนาท่ีจํานวนหนึ่งไมตั้งใจทํางาน ทําให
การดําเนินงานเปนไปอยางลาชาสงผลใหเกิดปญหาเนืองๆ 

เม่ือดิฉันเขามาปฏิบัติงานจึงไดรีบแกไขปญหาหลากหลายทันที และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ดิฉันใหบุคลากรสายปฏิบัติการท้ัง 96 คน เขียนคูมือปฏิบัติการดวยตนเอง ปจจุบันดิฉันไดติดตามงาน
ท้ังหมดในสวนของบุคลากรฝายปฏิบัติการเพ่ือคงระบบท่ีดีไว และแกไขปญหาใหมท่ีเขามารวมกับรองคณบดี 
และผูชวยคณบดี เลขานุการคณะ และหัวหนางาน ขณะเดียวกันก็ตองทํางานเชิงรุกหลายดาน 

6.2 การหาอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ สกอ. เปนเรื่องยากมากบางภาค / สาขาวิชา 
บางครั้งตองประกาศรับสมัครถึง 8 ครั้ง จึงไดมา 1 คน บางภาค / สาขาวิชาหาอาจารยยังไมไดเลย เชน 
อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาพมา ภาษาญี่ปุน กลุมศึกษาท่ัวไป เปนตน ท้ังๆ ท่ีประกาศรับสมัครหลาย
ครั้ง จึงจําเปนตองจางอาจารยเกษียณอายุราชการท่ีมีอายุสูงสุด 71-72 ป เปนอาจารยผูสอน และอาจารย
ประจําหลักสูตร / รับผิดชอบหลักสูตร มิฉะนั้นหลักสูตรจะตองถูกปด 

ดิฉันไดแกปญหาการขาดอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยไดเขียนโครงการปรับเปล่ียนโครงสราง
การบริหารคณาจารยผูรับผิดชอบการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับนักศึกษาตางคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (โครงการ Fast Track) เม่ือตนป 2561 ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย 

สําหรับหลักสูตรภาษาพมา ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน ไดจางอาจารยชาวตางประเทศมาเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร / รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงเพราะถาอาจารยบางคนลาออก หลักสูตรจะดําเนิน
ตอไปไมไดเลย 
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การขาดอาจารยสอนภาษาอังกฤษทําใหคณะตองจางอาจารยพิเศษมาสอน 60 – 70 คน และจายคา
สอนเฉพาะวิชาเหลานี้เดือนละ 1.2 – 1.3 ลานบาท ขณะเดียวกันอาจารยพิเศษบางรายมีปญหาดานการ
ตรวจขอสอบ การเก็บคะแนน การเขียนลําดับข้ัน / เกรดผิด 

6.3 อาจารยสวนใหญไมอยากเขียน มคอ. แตทางคณะโดยรองคณบดีฝายวิชาการไดจัดประชุมเพ่ือ
อธิบายวิธีการเขียน มคอ. แลว 

6.4 อาจารยสวนใหญยังไมไดสอนวิชาเนื้อหา (ยกเวนวิชาเอกภาษาอังกฤษ) เปนภาษาอังกฤษ หรือ
แบบ Bilingual ในกระบวนวิชาท่ีตนสอน ซ่ึงคณบดีถือเปนนโยบายสําคัญดาน Internationalization และให 
facilities สนับสนุนแลว 

6.5 บางหลักสูตรมีปญหา เรื่อง อาจารยผูรับผิดชอบ / ประจําหลักสูตรคนไทยไมครบ 5 คน ดังนี้ 
6.5.1 หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาพมาท่ีเปดมาได 2 ปนี้มีอาจารยประจําคนไทย 

จํานวน 2 คน อีก 3 คน ตองขอความรวมมือชื่ออาจารยชาวพมาจากมหาวิทยาลัยยางกุงมาเปนอาจารย
รับผิดชอบหลักสูตรใหครบ 5 คน ตามเกณฑ สกอ. สาขาวิชาภาษาพมาตองมี Joint Program กับ
มหาวิทยาลัยยางกุงซ่ึงมี MOU รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยท้ังสองฝาย การเปดหลักสูตรมี
ความเสี่ยงมาก เพราะเม่ือใดท่ีอาจารยจากมหาวิทยาลัยยางกุงถอนตัวออกแมแต 1 คน หลักสูตรนี้ก็จะดําเนิน
ตอไปใหได เพราะอาจารยรับผิดชอบหลักสูตรไมครบ 5 คน ตามกฎเกณฑของ สกอ. 

6.5.2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนมีอาจารยประจําคนไทย 3 คน เปนอาจารยรับผิดชอบ / 
ประจําหลักสูตร เปนอาจารยเกษียณอายุแลวอีก 1 คน และอีก 1 คน เปนอาจารยชาวตางประเทศ ซ่ึงยังมี
ความเสี่ยงอยูเพราะถามีผูใดลาออกจากการเปนอาจารย หลักสูตรก็ดําเนินตอไปไมได 

6.5.3 หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุนขาดอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ตองนําชื่ออาจารย
สาขาวิชาเกาหลีมาแทนชั่วคราว 

6.5.4 หลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาปรัชญาศาสนาขาดอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ตองนําชื่อ
อาจารยชาวตางชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาเพ่ิม และหลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตรตองนําชื่อ
อาจารยคนไทยสาขาวิชาปรัชญามาเพ่ิม 

6.5.5 หลักสูตร ป.โท สาขาวัฒนธรรมศึกษาขาดอาจารยประจําหลักสูตร 2 คน และไมมีใคร
นิยมเรียนจึงตองปด 

6.5.6 หลักสูตร ป.โท ลานนาศึกษามีคนเรียนนอยเพราะจบไปไมมีงานทํา แตมหาวิทยาลัย
สนับสนุนเงินเดือนใหอาจารยครึ่งหนึ่ง และใหคณะใชเงินรายไดอีกครึ่งหนึ่งในการจางอาจารยเพราะอยูใน
ยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

6.5.7 คณบดีไดกระตุนเตือนอาจารยทุกคนมาตลอดใหทําผลงานวิชาการ / วิจัย และตีพิมพ
ในวารสารระดับ TCI1 ข้ึนไปทุก 1-2 ป เพ่ือใหอาจารยพรอมเปนอาจารยประจําหลักสูตร / รับผิดชอบ
หลักสูตร ทดแทนกันใหได 

การเปดหลักสูตรป.ตรี ป.โท ป.เอก ในขณะท่ีมีอาจารยประจําหลักสูตร / รับผิดชอบ
หลักสูตรจํากัดและยังไมพรอมถือเปนความเสี่ยง ในกรณีท่ีไมมีผูทําหนาท่ีสืบแทนกันเม่ือมีคนหนึ่งคนใดลาออก 

นอกจากนี้การเปดหลักสูตร ป.โท ป.เอก ภาคปกติยังมีความเสี่ยงอีกเพราะถานักศึกษามี
จํานวนนอยคณะจะตองนํางบรายไดจากนักศึกษา ป.ตรี มาจุนเจือหลักสูตร ป.โท ป.เอก ซ่ึงไมเหมาะสม และ
เม่ือมีการเรียกรองอาจารยเพ่ิมข้ึน และไดจริงแตการเปดหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ไมยั่งยืนตลอด เม่ือมีเหตุ
ใหตองปดหลักสูตรลงจํานวนอาจารยจะลนงานทันที 
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มหาวิทยาลัยควรตองศึกษาประเด็นเหลานี้อยางจริงจังและพยายามแกไขปญหาเรื่องจํานวน
ท่ีควรมีของนักศึกษาในหลักสูตร ป.โท และป.เอก ในภาคปกต ิ

6.5.8 คณะฯ ไดศึกษาวิธีการชวยเหลืออาจารยท่ีมหาวิทยาลัยใหทุนไปศึกษาตอ ป.เอก 
ตางประเทศโดยใหทุนครึ่งหนึ่ง โดยใหอาจารยท่ีไดรับทุนดังกลาวกูยืมเงินคณะอีกครึ่งหนึ่งโดยไมเสียดอกเบี้ย 
คณะฯ ไดจัดประชุมทํารางการกูยืมเงินผานท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ และท่ีประชุมกรรมการอํานวยการ
คณะแลว แตตระหนักวาคณะไมมีเจาหนาท่ีติดตามทวงเงินกูยืมคณะจึงไดสงเรื่องไปมหาวิทยาลัยเพ่ือขอทาง
มหาวิทยาลัยดูแลการติดตามเงินกูดังกลาว หากทําไดก็จะใหกูยืมเงินอีกครึ่งหนึ่ง แตถาไมไดคณะจําเปนตอง
ถอนนโยบายดานนี้ เพราะไมอยากท้ิงปญหาดังกลาวใหผูบริหารคณะในอนาคตตองลําบากใจ 
 
7. ส่ิงท่ีคณบดีตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน มีดังนี้  

7.1 ใหกรอบอัตราจางอาจารยชาวตางประเทศ เพ่ือเปนอาจารยประจําหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาพมา ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน อยางตอเนื่อง จนกวาอาจารยท่ีเรียนจบปริญญาเอก
กลับมาปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือจะชวยใหหลักสูตรดําเนินการตอไปตามกฎเกณฑสกอ. รวมท้ังในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาท่ีขาดอาจารยประจํา/รับผิดชอบหลักสูตร  

7.2 จัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษา/อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยยางกุง ตามเดิมอยางนอย 2 ทุนตอป เพ่ือจะไดสานตอ joint program ท่ีมีรวมกันกับสาขาวิชา
ภาษาพมา 

7.3 ชวยพิจารณาการแกไขปญหาการจางอาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเปนอาจารยสายการ
สอน ในโครงการท่ีดิฉันไดสงไปใหมหาวิทยาลัยแลว เปนโครงการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารคณาจารย
ผูรับผิดชอบการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางสําหรับ
นักศึกษาตางคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (โครงการ  Fast Track) 
เพ่ือจะไดนํามาแกไขปญหาการขาดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน แกนักศึกษามหาวิทยาลัย ในชั้นปท่ี 
1 และ 2 ใหมีประสิทธิภาพ 

7.4 ดิฉันเห็นดวยกับนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีตองรับอาจารยปริญญาเอกเขามาสอนในคณะฯ เพราะจะ
ไดลดปญหาในการหาทุนสงอาจารยไปศึกษาตอปริญญาเอกตางประเทศ ถามหาวิทยาลัยมีทุนไมมาก หรือทุน
จํากัด ควรมีการสอบคัดเลือกผูสมัครและใหทุนเต็ม เพราะอาจารยอาจไมตองการกูยืมเงินคณะอีกครึ่งหนึ่ง 
และขณะเดียวกันคณะก็ยังมีปญหาในเรื่องการติดตามหนี้กูยืมในอนาคต 

7.5 ขอใหมหาวิทยาลัยชวยควบคุมทุกคณะ และสถาบันท่ีหัวหนาสวนงาน และผู อํานวยการ          
ขออาจารยหรือนํารายชื่ออาจารยจากคณะอ่ืนไปเปนอาจารยประจํา/รับผิดชอบหลักสูตร โดยไมไดแจงหรือ
บันทึกขอบุคลากรดังกลาวจากคณบดี หรือหัวหนาสวนงานในสังกัด ทําใหการทํางานมีปญหามาก 
 


