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การบริหารงานใช้้หลัักการของเกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพ่�อการดำำาเนินการท่ี่� เป็็นเลิัศึ 

EdPEx เพ่�อให้บรรลุัเป้็าหมายของคุณะท่ี่�ได้ำกำาหนดำไว้้คุ่อสถาบันช้ั้นนำาด้ำานมนุษยศึาสตร์แลัะ 

รับผิิดำช้อบต�อสังคุม ม่การส�งเสริมคุ�านิยมในการป็ฏิิบัติงาน 3 อย�าง ไดำ้แก� ง�ายกว้�า 
เร็ว้กว้�า ด่ำกว้�า ในทีุ่กระบบงาน ที่ำาการส่�อสารวิ้สัยทัี่ศึน์แลัะแผินกลัยุที่ธ์์ท่ี่�ม่การป็รับป็รุง
เพ่�อนำาไป็ส่�คุว้ามเป็็นสถาบันช้ั้นนำาด้ำานมนุษยศึาสตร์แลัะรับผิิดำช้อบต�อสังคุม แก�บุคุลัากร 
นักศึึกษา แลัะผ้่ิม่ส�ว้นได้ำส�ว้นเส่ย สำาหรับบุคุลัากรภายในคุณะที่ำาการส่�อสารทัี่้งสองที่าง 
ทัี่้งสายวิ้ช้าการแลัะสายป็ฏิิบัติการ สำาหรับสายวิ้ช้าการนั้นได้ำที่ำาการถ�ายที่อดำวิ้สัยทัี่ศึน์แลัะ 
แผินกลัยุที่ธ์์ของคุณะ โดำยเข้าพบทุี่กภาคุวิ้ช้า/สาขาวิ้ช้าเพ่�อรับฟัังข้อคิุดำเห็น ข้อเสนอแนะ 

จากนั้นนำามาสรุป็แลัะส่� อสารผิ�านการป็ระชุ้มสัมมนาคุณะกรรมการบริหารป็ระจำา 

คุณะมนุษยศึาสตร์ หัว้หน้าสาขาวิ้ช้า แลัะป็ระธ์านหลัักส่ตร ส�ว้นสายป็ฏิิบัติการได้ำที่ำาการ 
ส่�อสารผิ�านเลัขาคุณะ หัว้หน้างาน สำาหรับนักศึึกษาแลัะผ้่ิม่ส�ว้นไดำ้ส�ว้นเส่ย ม่การป็ฐมนิเที่ศึ 
การพบผ้่ิป็กคุรอง แลัะส่�อสารผิ�านช้�องที่างส่�อสังคุมออนไลัน ์เว็้บไซต์ โดำยคุณบด่ำ รองคุณบด่ำ 
แลัะผ้่ิช้� ว้ยคุณด่ำ ด่ำแลักำากับการที่ำางานในส�ว้นต�าง ๆ เพ่�อมุ�งส่�เป้็าหมายตามว้ิสัยทัี่ศึน์ 
กำาหนดำการติดำตามตัว้ช้่้วั้ดำ ผิลัลััพธ์์การดำำาเนินงานในแต�ลัะส�ว้นได้ำผิลัเป็็นไป็ตามท่ี่�ตัง้ไว้้

การกำากับด่ำแลั ไดำ้กำาหนดำให้ม่การจัดำสรรงบป็ระมาณ ทัี่้งงบป็ระมาณเงินแผิ�นดิำนแลัะ 
งบป็ระมาณเงินรายได้ำ เพ่�อพัฒนากิจกรรมภายในคุณะให้เป็็นไป็ตามแผินงานท่ี่�กำาหนดำ 

เพ่�อบรรลัุวิ้สัยทัี่ศึน์ โดำยการการดำำาเนินงานตามแผินยุที่ธ์ศึาสตร์กำาหนดำให้ม่การรายงานผิลั 

การดำำาเนินงานแก�คุณะกรรมการอำานว้ยการคุณะทุี่ก 6 เด่ำอน ซึ� งระบบการจัดำที่ำาแผิน 

ป็ฏิิบัติการของคุณะฯ ม่การดำำาเนินการแต�งตั้งรองคุณบด่ำแลัะผ้่ิช้� ว้ยคุณบด่ำเป็็นป็ระธ์าน 
ยุที่ธ์ศึาสตร ์หัว้หนา้ภาคุว้ชิ้า อาจารยท่์ี่�เช่้�ยว้ช้าญในยุที่ธ์ศึาสตรนั์น้ ๆ  รว้มถงึบุคุลัากรสายสนบัสนุน 
ซึ� งเป็็นตัว้แที่นของแต�ลัะภาคุว้ิช้า สาขาว้ิช้า แลัะหน�ว้ยงาน เข้าร�ว้มเป็็นคุณะที่ำางาน 

ในแต�ลัะยุที่ธ์ศึาสตร์ เพ่�อจัดำที่ำาแผินป็ฏิิบัติการในยุที่ธ์ศึาสตร์ท่ี่�ตนเองรับผิิดำช้อบ



ภายใต้แผินกลัยุที่ธ์์ของคุณะ ติดำตามการดำำาเนินงาน ขับเคุล่ั�อนแผินป็ฏิิบัติการป็ระจำาป่็ 

ในแต�ลัะยุที่ธ์ศึาสตร์ ให้บรรลุัผิลัสัมฤที่ธ์ิ์ตามเป้็าหมายท่ี่�ว้างไว้้  สำาหรับการจัดำที่ำาแผิน 

ป็ฏิิบัติการของภาคุวิ้ช้า สาขาว้ชิ้าแลัะหน�ว้ยงานต�าง ๆ  นัน้ ให้หน�ว้ยงานจัดำที่ำาคุำาขอโคุรงการ/
กิจกรรม ท่ี่�สอดำคุลั้องตามกลัยุที่ธ์์แลัะแผินงานหลัักตามท่ี่�คุณะกำาหนดำ โดำยการพิจารณา 

2 ระดัำบ คุ่อ 1) การพิจารณาในระดัำบคุณะกรรมการป็ระจำายุที่ธ์ศึาสตร์ แลัะ 2) การพิจารณา 
ในระดำับคุณะกรรมการพิจารณาโคุรงการรว้มทีุ่กยุที่ธ์ศึาสตร์ของคุณะ จนไดำ้แผินป็ฏิิบัติ
การป็ระจำาท่ี่�สมบ่รณ์ แล้ัว้จึงเสนอต�อคุณะกรรมการบริหารป็ระจำาคุณะแลัะคุณะกรรมการ 

อำานว้ยการป็ระจำาคุณะตามลัำาดัำบ เพ่�อพิจารณาให้ข้อคิุดำเห็นแลัะข้อเสนอแนะ จากนั้นคุณะ 

ที่ำาการที่บที่ว้นแลัะป็รับป็รุงก�อนนำาไป็ใช้้เป็็นแผินป็ฏิิบัติป็ระจำาป่็ โดำยตัว้อย�างแผินยุที่ธ์ศึาสตร์ 
( เ ชิ้ง รุก แลัะป็ระจำาสำา คัุญ) กลัยุที่ธ์์ แผินป็ฏิิบั ติการ แลัะตัว้ ช้่้ วั้ดำของคุณะคุ่อ 
ยุที่ธ์ศึาสตร์ล้ัานนาสร้างสรรค์ุ ม่แผินงานส�งเสริม แลัะสนับสนุนโคุรงการวิ้จัยงานวิ้ช้าการล้ัานนา
คุด่ำ 8 ด้ำาน หร่อยุที่ธ์ศึาสตร์ ผิลิัตบัณฑิ์ตท่ี่�ม่คุุณธ์รรม คุุณภาพ แลัะม่ทัี่กษะการเป็็นพลัเม่องโลัก 
ม่แผินงานพัฒนาการจัดำการเร่ยนการสอนแบบ Lifelong Education ท่ี่�ม่เน้่อหาเก่�ยว้ข้องกับ 
SDGs แลัะทัี่กษะวิ้ช้าช่้พสำาหรับโลักปั็จจุบันแลัะแห�งอนาคุต เป็็นต้น
 การเตร่ยมการเพ่�อรองรับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังท่ี่�เกิดำข้ึนอย�างรว้ดำเร็ว้ ได้ำการว้างระบบ 

การป็รับป็รุงแผินป็ฏิิบัติการให้เป็็นไป็ตามยุที่ธ์ศึาสตร์ของคุณะ เม่�อม่การป็รับเป็ล่ั�ยนแผิน 

ยุที่ธ์ศึาสตร์ของมหาวิ้ที่ยาลััย คุณบด่ำ รองคุณบด่ำ แลัะงานแผินฯ จะที่บที่ว้น 
แผินเพ่�อกำาหนดำนโยบายท่ี่�ตอบสนองกับแผินยุที่ธ์ศึาสตร์มหาวิ้ที่ยาลััยแลัะวิ้สัยทัี่ศึน์คุณะฯ 
จากนัน้จะป็ระชุ้มท่ี่มผ้่ิบริหาร เพ่�อกำาหนดำแผินงาน ตัว้ช้่้วั้ดำ ให้คุรอบคุลุัมกับเป้็าหมายท่ี่�ได้ำตัง้ 

ไว้้ เม่�อได้ำแผินงานแลัะตัว้ช้่้วั้ดำแต�ลัะแผินงานแล้ัว้ จะส�งเว่้ยนให้ทุี่กหน�ว้ยงานศึึกษาในเบ้่องต้นจาก 

นัน้จะม่การจัดำป็ระชุ้มกรรมการบริหารคุณะ ซึ� งป็ระกอบไป็ด้ำว้ยหัว้หน้าภาคุ หัว้หน้าหน�ว้ยงาน 

ต�าง ๆ โดำยม่รองคุณบด่ำฝ่� ายแผินงานแลัะนวั้ตกรรมเป็็นผ้่ินำาเสนอแผินป็ฏิิบัติการ 
ม่การที่ำาข้อตกลังร�ว้มกันว้�าแต�ลัะส�ว้นงานจะช้� ว้ยตอบสนองตัว้ช้่้วั้ดำใดำบ้างเพ่�อให้บรรลุั 

วิ้สัยทัี่ศึน์ของคุณะ
 การบริหารจะยึดำหลัักการจัดำการโดำยใช้้ข้อม่ลัจริง คุณะไดำ้พัฒนาระบบสารสนเที่ศึ 
เพ่�อการบริหารด้ำานการเร่ยนการสอน การวิ้จัย การบริหารจัดำการด้ำานบุคุลัากร งบป็ระมาณ 
แผินป็ฏิิบัติการ โดำยการนำาข้อม่ลัจากระบบสารสนเที่ศึของมหาวิ้ที่ยาลััย CMU-MIS 
แลัะจากระบบสารสนเที่ศึของคุณะ e-HUMANITIES มาผินว้กกัน เพ่�อให้ได้ำข้อม่ลัท่ี่�เพ่ยงพอ 
ถ่กต้อง ชั้ดำเจน สามารถนำาไป็ใช้้เพ่�อการตัดำสินใจได้ำอย�างแม�นยำา แลัะทัี่นต�อเหตุการณ์ ระบบ
สารสนเที่ศึท่ี่�พัฒนาข้ึนสามารถรองรับงานด้ำานแผินเงิน  แผินงาน แลัะแผินคุนภายในองค์ุกร
ได้ำอย�างเป็็นระบบ
 การติดำตามแลัะป็ระเมินผิลั ท่ี่มผ้่ิบริหารคุณะม่การป็ระชุ้มเพ่�อติดำตามผิลัตัว้ช้่้วั้ดำ 

อย�างน้อยเด่ำอนลัะ 1 คุรัง้ ก�อนการป็ระชุ้มกรรมการบริหารคุณะฯ ทัี่ง้น้่ ข้ึนอย่�กับสถานการณ์ 
เพ่� อป็ระ เ มินผิลัตัว้ ช้่้ วั้ดำในรอบท่ี่� ไ ด้ำกำ าหนดำไว้้ในแผินป็ฏิิบั ติการ (Act ion P lan) 

โดำยป็ระธ์านยุที่ธ์ศึาสตรท่์ี่�รับผิิดำช้อบแผินงานนัน้ ๆ  เป็็นผ้่ินำาเสนอ หากม่ตัว้ช้่้วั้ดำท่ี่�ไม�เป็็นไป็ตามแผิน 

จะร�ว้มกันพิจารณาแลัะหาที่างแก้ไขเพ่�อให้ป็ฏิิบัติการได้ำตามตัว้ช้่้วั้ดำท่ี่�ได้ำกำาหนดำไว้้



สถาบันชั�นนํา
ด้านมนุษยศาสตร์
และรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารงาน
ที�นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์   

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั�นสูงเพ่ือความเป�นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ 
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป�นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความเช่ียวชาญ
ทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั �งในและต่างประเทศ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

พันธกิจ 

ง่ายกว่า
เร็วกว่า
ดีกว่า

ค่านิยม



1. ค่าใช� จ่ายท่ีลดลงของคณะ
จากนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน (ร้อยละ)

2. สัดส่วนของการใช�พลังงาน
ทดแทนต่อการใช�ปริมาณ
พลังงานรวม เม่ือเทียบกับปี
2563 (ร้อยละ)

3. ร้อยละของคาร์บอนฟุต
พริ�นท์ เม่ือเทียบกับปี 2563
(ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร์ที� 1 เชิงรุก

ตัวชี�วัด

นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อมและพลังงาน

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป�นผู้นําในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ

และแบ่งป�นด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที�ยั�งยืน

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

5

5

5

57.53%
 
 
 
 

N/A
 
 
 
 

N/A

7

5

5

27.37%
 
 
 
 

N/A
 
 
 
 

N/A

หมายเหตุ
1. ผลดําเนินการเชิงเปรียบเทียบจะสามารถประเมินเม่ือสิ�นปี 64
2. ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูล

( ข้อมูล ณ วันท่ี 
20 เมษายน 2564 )



1. หลักสูตรด้านนวัตกรรม
และการบริหารจัดการด้าน
อาหารและสุขภาพและการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

2. จํานวนนวัตกรรมด้านอาหาร
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูง
อายุ 

ยุทธศาสตร์ที� 2 เชิงรุก

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป�นผู้นําในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ

ระบบการจัดการการดูแลสังคมผู้สูงอายุ

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

0

0

2
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 

หมายเหตุ
เป� าหมายกําหนดไว้ในปี 65-66

นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ 

0

0

0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 

200%



1. โครงการ/ งานวิจัย ทาง
ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมท่ี เกิดจาก
การนํานวัตกรรมและองค์ความ
รู้ด้านล้านนา ไปใช�ประโยชน์
(โครงการ) 

2. โครงการ/ งานวิจัย ทาง
ด้านล้านนาสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
(โครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที� 3 เชิงรุก

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป�นผู้นําในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม 

เพื�อสร้างจิตวิญญาณประจําถิ�น

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

0

0

5
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 

หมายเหตุ
เป� าหมายกําหนดไว้ในปี 64-66

ล้านนาสร้างสรรค์ 

4

1

2
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 

50%
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 

500%

300%



1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช�
บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม
คุณภาพและทักษะการเป�นพลเมือง
โลก (ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา) เท่ากับ 4.00 
(จากสเกล 5 ระดับ) 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปีหลังสําเร็จการ
ศึกษา 

3. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้
สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI1 หรือ
Scopus ต่อจํานวนผลงานทั �งหมด 

ยุทธศาสตร์ที� 4 ตามพันธกิจ 

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป�นคนดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที�มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

4.51

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูล

ผลิตบัณฑิตที�มีคุณธรรม คุณภาพ
และมีทักษะการเป�นพลเมืองโลก  

51.24

4.2

85

50 16.42

107.4%

60.28%

32.84%

4.3 N/A

85 N/A

60 N/A



1. จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

2. จํานวนบทความตีพิมพ์ในฐาน
ข้อมูล TCI1 หรือ Scopus ของ
อาจารย์และนักวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที� 5 ตามพันธกิจ 

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาเป�นนวัตกรรม และใช้ตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ 

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

19

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564

วิจัยเพื�อความเป�นเลิศและนวัตกรรม  

68

5

20

380%

380%

10 8 80%

20 2 10%



1. จํานวนผลงานบริการวิชาการ
สหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูง
ในวงกว้างต่อชุมชน/ กลุ่มจังหวัด/
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที� 6 ตามพันธกิจ 

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป�นที�ยอมรับของกลุ่มเป�าหมาย และได้รับการนึกถึงเป�น “ที�แรก” ในการแก้ไข ป�ญหาสําคัญ และเสริม
พลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ�นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

3

หมายเหตุ
ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564

บริการวิชาการที�เกิดประโยชน์
แก่สังคม   

2 150% 2 1 50%



1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช�
จ่ายต่อรายได้รวมเพ่ิมขึ�นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ร้อยละของเงินรายได้โดยรวม
เม่ือเทียบกับรายได้ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที� 7

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
สามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยืน

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

N/A

หมายเหตุ
ผลดําเนินการเชิงเปรียบเทียบจะสามารถประเมินเม่ือสิ�นปี 64

แสวงหารายได้เพื�อการพัฒนา
อย่างยั�งยืน 

10 15 N/A

0 N/A 15 N/A



1. ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการท่ี
เป�นเลิศ (EdPEx) อยู่ในระดับ 200 

2. ร้อยละของการบรรลุผลสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
คณะ 

ยุทธศาสตร์ที� 8

ตัวชี�วัด

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 

และ ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี�ยนแปลง

ผลดําเนินการ 2563 ผลดําเนินการ 2564

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

เป�า ผล ร้อยละ
ความสําเร็จ

0

หมายเหตุ
EdPEx 200 กําหนดเป� าหมายไว้ในปี 65

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

0 0 0

80 57.14 80 N/A71.43%



คณะมนุษยศาสตร์
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

ให้เท่าทันการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ

แผนที�ปรับปรุงแล้ว

มีดังนี�

 



ตัวชี� วัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เชิงรุก :

นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

เป�นคณะท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเป�นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างยัง่ยืน 

พัฒนาระบบกายภาพ
ภายในคณะโดยคํานึง
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน

และเป�นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้าง

จิตสํานึก

1) ร้อยละของจํานวน
หลอดไฟประหยัด

พลังงานภายในคณะฯ
ท่ีร้อยละ 50

 
2) จํานวนต้นไม้ ประดับ
ประเภทไม้ฟอกอากาศ

200 ต้น
 

3) ร้อยละของปริมาณ
ขยะท่ีคัดแยกร้อยละ 80

จํานวนกระดาษท่ีลด
ลงร้อยละ 10

100% 
 
 
 

50%
 
 
 

100%
 
 
 

N/A



ตัวชี� วัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เชิงรุก :

นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

สร้างนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ ระบบการจัดการ

และการดูแลสังคมผู้สูงอายุโดยใช�องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์

 

กลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านอาหาร 

 
 
 
 

ส่งเสริมการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานเครือ

ข่ายในการนํา
นวัตกรรมไปใช�งาน

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านอาหาร

 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาผลงาน
วิจัยนวัตกรรมและ
บริการท่ีโดดเด่น

 

จํานวนโครงการ
นวัตกรรมด้าน

อาหาร 2 โครงการ
 
 
 

จํานวนผลงานวิจัย
ท่ีได้รับการ

สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมและ

บริการท่ีโดดเด่น
5 ผลงาน

 

0
 
 
 
 
 
0



ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เชิงรุก :

ล้านนาสร้างสรรค์ 

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนา

และสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน์ได้

สร้างองค์ความรู้และ
ผลงานวิชาการท่ีโดด
เด่นด้านล้านนาคดี

ส่งเสริม และสนับสนุน
โครงการวิจัยงาน
วิชาการล้านนาคดี

8 ด้าน

2
 
 
 
1
 
 
 
 
0
 
 
0

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมจากองค์
ความรู้ด้านล้านนา

รวบรวมคลังความรู้
สร้างฐานข้อมูล และ
พัฒนาการเผยแพร่

ความรู้ และข้อมูลด้าน
ล้านนาคดี

จํานวนงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์
ด้านล้านนาคดี ท่ีได้รับการตี

พิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (3 ผลงาน)

 
จํานวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมองค์ความรู้ด้าน

ล้านนาคดี (1 โครงการ)

จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
1 เครือข่าย

 
จํานวนกระบวนวิชาเรียนร่วมที่

บรรจุอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา
ตลอดชีวิต (5 กระบวนวิชา)

 



ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตามพันธกิจ :

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ

และมีทักษะการเป�นพลเมืองโลก 

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนระดับสากล

 

พัฒนา learning
platform ใหม่สําหรับ
ทักษะแห่งอนาคตและ
การพัฒนาท่ียัง่ยืน

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบ Lifelong
Education ท่ีมีเนื�อหา
เก่ียวข้องกับ SDGs
และทักษะวิชาชีพ
สําหรับโลกปัจจุบัน

และอนาคต

จํานวนโครงการ
การจัดการเรียน
การสอนแบบ 

Lifelong Education 
6 โครงการ

 
 

2
 
 
 
 
 



ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

พัฒนาการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

พัฒนาโครงการ
Exchange programs
(ทั �ง in-bound, out-
bound และ virtual)
ท่ีมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและ

ภาคประชาสังคมในระดับ
นานาชาติ

จํานวนโครงการ Exchange
programs (in-bound) 

5 โครงการ
 
 

1

พัฒนาโครงการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์
และ ทักษะการสื่อสาร

ตลอดจนการเป�น
พลเมืองโลก

จํานวนโครงการ 
2 โครงการ

พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 
2 หลักสูตร

1

2

พัฒนากิจกรรม
วิชาการให้มีช่ือเสียง

ระดับชาติและ
นานาชาติ

จัดงานประชุมวิชาการ จํานวนงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

2 งาน

2
 
 
 
5จัดงานเสวนาทาง

วิชาการ
จํานวนกิจกรรม

เสวนาระดับนานาชาติ
4 กิจกรรม



ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ตามพันธกิจ :

วิจัยเพ่ือความเป�นเลิศและนวัตกรรม

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเป�นนวัตกรรม 

และ ใช�ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 

ส่งเสริมงานวิจัยและ
การตีพิมพ์ในฐาน

ข้อมูล Scopus และ ISI

จัดกิจกรรมเพ่ือส่ง
เสริมศักยภาพ

การตีพิมพ์บทความ
ในฐานข้อมูล Scopus

และ ISI

จํานวนผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

หรือ ISI 20 ผลงาน

ผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

จํานวนความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับองค์กรภายใน

และต่างประเทศ 2 หน่วยงาน

22

7

ผลักดันการต่อยอด
งานวิจัยเพ่ือการสร้าง

นวัตกรรม

ส่งเสริมการเผยแพร่
องค์ความรู้ทางด้าน

มนุษยศาสตร์

องค์ความรู้ท่ีได้รับการ
เผยแพร่/นําไปใช�งาน
(TRL4-9) 5 ชิ� นงาน

 

6



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ตามพันธกิจ :

บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยใช� ศักยภาพ

ของคณะมนุษยศาสตร์และเครือข่าย

 

ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ส่งเสริมการบูรณาการ
ศาสตร์ความรู้ท่ีหลาก

หลายเพ่ือพัฒนา
โครงการบริการ

วิชาการท่ีตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน

ส่งเสริมการพัฒนา
โครงการบริการวิชาการ
โดยใช� ศักยภาพของคณะ
มนุษยศาสตร์และเครือ
ข่ายผ่านศูนย์บริการ
วิชาการมนุษยศาสตร์

HAS Center

จํานวนโครงการ
บริการวิชาการ
10 โครงการ

20

N/Aจัดโครงการ
upskill/reskill เพื่อเพ่ิม

ผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)

จํานวนโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรม

upskill/reskill 5
หลักสูตร



ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

เป� าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลง

 

ตัวชี� วัดกลยุทธ์หลัก แผนงานสําคัญ ผลดําเนินการ

สร้างระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

นํา EdPEx มาใช� เป�น
เคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการคณะ
มนุษยศาสตร์

ผลประเมินตาม
เกณฑ์ประเมิน

คุณภาพการศึกษา
เพื่อดําเนินการท่ีเป�น
เลิศ (EdPEx 200)

N/A

พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร
(HUMANITIES

Business Intelligent)

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสิน
ใจของผู้บริหาร

(HUMANITIES BI)
1 ระบบ

1

พัฒนาองค์กรให้เป�น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพ่ือใช� ในการปฏิบัติ
งาน โดยนําแนวทาง

Kaizen มาใช�

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุน

ที่นําระบบ Kaizen
มาใช�  ร้อยละ 50

80

54
ส่งเสริมให้อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนได้
รับการพัฒนาทักษะที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
งาน Re-Skill, Up-Skill

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 80



สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะโดยปรับการดําเนินการในรูปแบบกระดาษให้เป�นการใช�งานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Humanities) ซ่ึงเป�นระบบบริหารจัดการท่ีรวมฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ
เช่น ข้อมูลบุคลากร โครงการ การเงิน พัสดุ เป�นต้น เข้ามาเป�นฐานข้อมูลเดียว โดยสามารถเช่ือมต่อ
ฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงโครงการเคร่ืองพิมพ์สําหรับภาควิชา/สาขาวิชา เป�นต้น

พัฒนาระบบการโอนเงินแทนการออกเช�ค (E-Payment)

พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent: BI) เพ่ือนํามาใช� ในการบริหารงานของผู้บริหาร
(จํานวนรายงานทั �งสิ�น 74 รายงาน ครอบคลุมทุกส่วนงานของคณะ)

การปรับเปล่ียนสถานะพนักงานช่ัวคราวเป�นพนักงานประจําเงินรายได้ส่วนงาน 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาตนเองสําหรับพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 
จัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากร เป�นต้น

สร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันของบุคลากรในคณะทุกระดับ เช่น 

1. การบริหารจัดการ 



2. การสร้างเครือข่าย 

สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

เครือข่าย 3 สถาบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และ

เครือข่าย ALLIANCE OF ASIAN LIBERAL ARTS UNIVERSITY (AALAU) 
เครือข่าย BLUEDOT เพ่ือความร่วมมือทางด้านงานวิจัย เป�นต้น

การสร้างเครือข่ายเพ่ือการบริหารระดับคณะ วิชาการ วิจัย เช่น 

     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 



3. งานกายภาพ 

สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

ดูแลรักษาห้องเรียน/ห้องทํางานทุกห้อง ให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน เช่น ติดตั �งเคร่ืองฟอกอากาศ ล้างเคร่ืองปรับอากาศ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื� อ ให้บริการ
แอลกอฮอล์ล้างมือ เป�นต้น

ปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัย เป�น Smart Classroom 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษา 6 ห้อง และห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

ปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จํานวน 9 ห้อง

ปรับภูมิทัศน์โดยรอบคณะ เพ่ือความสวยงาม และความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษา 
เช่น ลานจอดรถตึก HB5 HB7 ปรับปรุงมนุษยมโนทยาน เป�นต้น

ติดตั �งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการประชุมออนไลน์



4. งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

จัดสรรงบประมาณสําหรับเข้าร่วมหรือดําเนินกิจกรรมแข่งขันระดับต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป�นพลเมืองโลกให้แก่นักศึกษาทั �งชาวไทย และ

โครงการให้ยืมคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน จํานวน 100 เคร่ือง 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

     ชาวต่างชาติ (PILOT FIELD STUDY ABROAD)   

พัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาเก่าของคณะ สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า



5. งานวิชาการ

สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

จัดตั �งศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ (The Integrative Center for Humanities Innovation) 
เพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตรคือ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยัง่ยืน (Humanities and  
   Sustainability)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
   (Business English for Intercultural Communication) 

เปิดสอนกระบวนวิชาโทวัฒนธรรม และความเป�นพลเมืองโลก รวมถึงโครงการหลักสูตรระยะสั �นและ
จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการท่ีมีความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาในคณะ



6. งานวิจัย

สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

จัดสรรทุนและค่าตอบแทนการตีพิมพ์เพ่ิมเติม

จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทํางานวิจัย เช่น การเสวนาการตีพิมพ์
ระดับ Scopus/ISI โครงการ Road to Scopus เป�นต้น

พัฒนาวารสารวิชาการ “ทรรศิกา” : JOURNAL OF INTEGRATIVE AND INNOVATIVE
HUMANITIES เพ่ือผลักดันเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (SCOPUS)

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการขอรับทุนภายในคณะ 



7. งานสหกิจศึกษา 

สรุปผลการดําเนินงาน
หรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม

ที�มีความโดดเด่น
 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานสหกิจศึกษา เช่น การย่ืนขอฝึกสหกิจ การประเมิน เป�นต้น 
มีโครงการอบรมอาจารย์ผู้นิเทศนักศึกษา และสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศ



ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยที�ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผน

การบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมี 6 ข้อ ดังนี�

2. แผนยุทธศาสตร์ต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับตัวเองได้ตลอดเวลา 
เน่ืองจากไม่มีความแน่นอน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19

3. คณะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเป�นจํานวนมากเพ่ือให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน และนําไปสู่การจ้างงานบัณฑิตท่ีจบจากคณะฯ

1. กลุ่ม Tourism & Tourism Innovation คณะควรมุ่งเน้นจุดเด่น ด้านความ
เป�นมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั �งเร่ืองภาษา ประวัติศาสตร์ล้านนา
และ ความเป�นล้านนา รวมถึงควรมุ่งเน้นเร่ือง มนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ

4. หลักสูตรหรืองานวิชาการด้านต่าง ๆ ต้องบูรณาการองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย
จึงจําเป�นต้องก้าวข้ามความเป�นภาควิชา คณะฯ หรือออกไปนอกมหาวิทยาลัย



ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยที�ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผน

การบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมี 6 ข้อ ดังนี�

5. ปัญหาด้านความเหล่ือมลํ�า ความรุนแรง การทุจริต ฯลฯ ต้องอาศัย
คณะมนุษยศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั �น ทั �งนี� มิใช่แต่ทําวิจัยเพียงอย่างเดียว 
ยังต้องมีการออกแบบกระบวนการเพ่ือเปล่ียนแปลงคนด้วย

6. ให้จัดตั �ง Humanitarian Innovation center โดยให้มุ่งเน้นมนุษยศาสตร์
ของโลกตะวันออกในอนาคตอาจจะเป�นท่ีสนใจของโลกตะวันตก



คณะมนุษยศาสตร์

ได้ดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ
ดังนี�

 ปรับปรุงหลักสูตร มีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและตลาดแรงงาน เน้นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาภายในคณะ เพ่ือสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์
ของความเป�นมนุษยศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาให้สังคม สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน และ
นําไปสู่การจ้างงานบัณฑิตท่ีจบจากคณะเพ่ิมมากขึ�น

1.

  วัฒนธรรมและความเป�นพลเมืองโลก เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความเป�นพลเมืองโลก

2. เปิดหลักสูตรใหม่ ดําเนินการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (นานาชาติ) 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมนุษยศาสตร์
  และความยัง่ยืน (Humanities and Sustainability) และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสาร
  ระหว่างวัฒนธรรม (Business English for Intercultural Communication) นอกจากนี�ยังเปิดวิชาโท



   วิจัยทางด้าน Digital Humanities ด้วย

3. จัดตั �งศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ (The Integrative Center for Humanities Innovation) 
   เพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และขับเคล่ือนงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ    
   มีกิจกรรมเสวนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์ ตลอดทั �งปี
   โดยนําองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ ทั �งด้านภาษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์และ  
   วรรณกรรมศึกษา ภายใต้โครงการหลัก TRANSFORMATIVE HUMANITIES ACADEMIC SERIES
   และอยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities) ขณะเดียวกันได้ดําเนิน 
   การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริเวณตึก HB5 จํานวน 2 ห้อง (HB5350, HB5360) ให้เป�น 
   Digital Humanities Lab เพ่ือรองรับหลักสูตร และการอบรมระยะสั �นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการจัดกลุ่ม

   และการปฏิบัติงานทุกห้อง เป�นต้น 

5. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงาน และโครงการในช่วงปีท่ีผ่านมาเพ่ือรองรับการ
   เปล่ียนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 รวมถึงมีโครงการใหม่ท่ีรองรับ
   สถานการณ์ท่ีเกิดขึ�นอย่างทันท่วงที เช่น โครงการเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับยืมเพ่ือการเรียนการ
   สอน (ในส่วนคณะ) การให้ทุนการศึกษา เป�นต้น นอกจากนี�ยังเตรียมแผนรองรับสถานการณ์อ่ืน ๆ 
   ท่ีอาจจะเกิดขึ�น เช่น สถานการณ์ฝุ่นควัน คณะได้มีการจัดทําห้องปลอดฝุ่นสําหรับการเรียนการสอน

   ท่องเท่ียว อาหาร การปฏิบัติการด้านภาษา และศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์
4. เตรียมการออกแบบอาคาร 60 ปีคณะมนุษยศาสตร์บางส่วนเป�นห้องปฏิบัติการทางด้านการโรงแรม/ 



อาคาร 60 ปี
คณะมนุษยศาสตร์
อยู่ระหว่างการออกแบบ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนี�

การปรับปรุง
อาคาร HB 2

กําลังดําเนินการตั �งคณะกรรมการ 
กายภาพของคณะ โดยมีตัวแทนจาก
ภาควิชา / สาขาวิชาท่ีใช�พื�นท่ีอาคาร

สร้างความร่วมมือภายในและภายนอกดังนี�
 

1. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4 ฝ่าย โดยมุ่งเน้นการเรียน
การสอนและ การวิจัยด้านเอเชียศึกษาระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
2. สร้างความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์

และ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านจีนศึกษา

หลักสูตรภาษาจีน / ภาษาไทย

ภารกิจ ที�อธิการบดีมอบหมาย



ป�ญหา และ 
อุปสรรคที�พบ
จากการบริหารงานที�ผ่านมา

กระบวนการพิจารณาอนุมัติ

ตําแหน่งบุคลากรมีความล่าช� า 

ไม่ ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเ ร็ว

ความยืดหยุ่นด้านวุฒิการศึกษา

ของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของส่วนงาน



สิ�งที�ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัย 
หรือ สภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือ 

และสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนงาน
 

1. ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยลดขั �นตอนหรือกระบวนการพิจารณาอนุมัติ

ตําแหน่งบุคลากร เพ่ือให้การรับสมัครบุคลากรมีความรวดเร็วย่ิงขึ�น

2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและคํานึงถึงความจําเป�น และความต้องการ
ของแต่ละส่วนงานเป�นสําคัญ โดยพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถ
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานเป�นสําคัญ เน่ืองจากบางสาขาวิชานั �น
คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตําแหน่งมีลักษณะเฉพาะ
และมีข้อจํากัดมาก

3. พิจารณาการดําเนินการเร่ืองอาจารย์สายการสอนนอกเหนือจากอาจารย์
สายการสอนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากคณะมีการสอนวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป
ในภาควิชาอ่ืน ๆ อีกมาก
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