
ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 287,000.00                 

1 1 65305 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ

สรางนวัตกรรมและ

เผยแพรองคความรูและ

ผลงานวิชาการ ที่โดดเดน

ดานลานนาคดี

สงเสริมการเผยแพรองค

ความรูและผลงานวิชาการที่

โดดเดนดานลานนาคดี

ตัวชี้วัด  - จํานวนการอบรม

ระยะสั้น หรืองานสัมมนา 

เสวนาดานลานาคดี          

           - จํานวนโครงการ

ที่เกี่ยวของกับการรวบรวม

องคความรูดานลานนาคดี

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

การพัฒนา “อาคารเรือนเดิม” ใหเปน

ศูนยขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกอตั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและบูรพาจารยผูมี

คุณูปการตองานลานนาคดี

1. จัดแสดงและนําเสนอขอมูลจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวของกับอาคารเรือน

เดิม โดยใชแนวคิดประวัติศาสตรชุมชน 2. จัดแสดงนิทรรศการภาพถาย

ประวัติศาสตรของอาคารเรือนเดิม และบุคคลที่เกี่ยวของ 3. จัดแสดงผล

งาน (หนังสือและงานวิจัย) ของคณาจารยที่ใชอาคารเรือนเดิมเปนที่

ทํางาน (สํานักงาน) 4. จัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑและขอมูลพิพิธภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และลานนาคดี

ศึกษา 5. 5)จัดตั้งหนวยงานอนุรักษเอกสารโบราณ โดยความรวมมือ

ของบุคคลากร และนักศึกษา เปนสถานที่ปฏิบัติการสําหรับการฝก

บุคลากรและนักศึกษาในการถายภาพและการแปลงเอกสารโบราณใหอยู

ในรูปดิจิทัล ลงฐานขอมูล และเผยแพรในรูปแบบตางๆ

287,000.00                  

งานบริหารทั่วไป 32,000.00                   

2 1 65277 งานบริหารทั่วไป สรางสภาพแวดลอมในการ

เรียนการสอน

พัฒนาระบบกายภาพ

ภายในคณะโดยคํานึงถึง

การอนุรักษพลังงานและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด  - จํานวนโครงการ

การปรับปรุงภายภาพ

ภายในคณะ

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

สรางจิตสํานึกและรณรงคลดรองรอย

คารบอน (carbon Footprint)  ลด

ปญหาหมอกควัน ฝุน PM 2.5  และ

อนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ

1. เพื่อสรางจิตสํานึกและรณรงคลดรองรอยคารบอน (carbon 

Footprint) ภายในคณะฯ 2. เพื่อสรางจิตสํานึกและรณรงคไมใชกลอง

โฟมบรรจุอาหารภายในคณะฯ 3. เพื่อดําเนินกิจกรรมรณรงคเพื่อการ

อนุรักษและประหยัดพลังงาน 4. เพื่อทําความรวมมือกับผูประกอบการ

ภายในคณะมนุษยศาสตรเรื่องรณรงคและงดใชถุงพลาสติก 5. เพื่อสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและรักษาตนไมภายในคณะฯ 6. เพื่อ

ดําเนินการปลูกตนไมเพื่อลดกาซคาบอนไดออกไซดและเพิ่มกาซ

ออกซิเจน 7. เพื่อดําเนินการจัดพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ลด

ปญหาหมอกควัน ฝุน PM 2.5 ภายใน หองเรียน หองปฏิบัติการ และ

หองประชุมของคณะฯ 8. เพื่ออนุรักษตนน้ําลําธาร และฟนฟูทรัพยากร

สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

32,000.00                   

สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 10,000.00                   

3 1 65048 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

สรางนวัตกรรมและ

เผยแพรองคความรูและ

ผลงานวิชาการ ที่โดดเดน

ดานลานนาคดี

สงเสริมการเผยแพรองค

ความรูและผลงานวิชาการที่

โดดเดนดานลานนาคดี

ตัวชี้วัด  - จํานวนการอบรม

ระยะสั้น หรืองานสัมมนา 

เสวนาดานลานนาคดี

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ตามรอยตํานานทองถิ่น ป 65 1. เขาใจภูมิหลัง ที่มา ของสถานที่สําคัญและประเพณีพิธีกรรมในทองถิ่น

 สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางนิทานทองถิ่นกับสังคมได
10,000.00                   

329,000.00                 รวมทั้งสิ้น

รายการโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรสนับสนุนพันธกิจเชิงรุก



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 30,000.00     

1 1 65321 งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

1.จัดกิจการรมทางวิชาการ

ที่เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

 ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก          2. ทํา

โครงการความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา ภาค

ประชาสังคม หรือองคกร

เอกชนในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก         

 - จํานวนโครงการความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษา

 ภาคประชาสังคม หรือ

องคกรเอกชนในระดับ

นานาชาติ

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

การจัดประชุมวิชาการรวมกับสถาบันใน

ภาคี

1. เพื่อใหนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ไดมีโอกาสนําเอาความรูที่ไดรํ่า

เรียนไปนําเสนอกับประชาคมวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ให

นักศึกษาที่มีความสนใจในวิชาการไดสรางเครือขายกับนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอื่น

30,000.00      

ภาควิชาจิตวิทยา 7,500.00       

2 1 65066 ภาควิชาจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 เม.ย. 

2565

31 ส.ค. 

2565

โครงการ In-House Training เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาชีพของคณาจารยจิตวิทยา

1.  เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการวิจัยของอาจารยในภาควิชาจิตวิทยา 7,500.00        

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 93,000.00     

3 1 65137 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

สัมมนาวิชาการ 1. เพื่อฝกทักษะการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการของนักศึกษา 2. 

สรางเครือขายกับศิษยเกาในหลักสูตรปรัชญา 3. การพัฒนานักศึกษาให

ฝกสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ

30,000.00      

4 2 65138 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปรัชญา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

จุลสาร Field Feel Phil 1. เพื่อฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและการทํางานเปนทีม 2. 

พัฒนาความรูในการจัดทําจุลสารออนไลน 3. สรางพื้นที่ในการนําเสนอ

ผลงานทางปรัชญาสูสาธารณะ

11,000.00      

รายการโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรความเปนเลิศทางวิชาการ



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

5 3 65139 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปรัชญา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

27 ส.ค. 

2565

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาปรัชญา

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

15,000.00      

6 4 65144 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปรัชญา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

27 ส.ค. 

2565

โครงการปรัชญาและศาสนา กับเพศสภาพ 1. ทําความเขาใจปรากฏการณทางเพศในสังคมผานมุมมองทางปรัชญา

และศาสนา 2. พัฒนาทักษะการทํางานรวมกับชุมชน (ในมิติทางเพศ)

ใหกับนักศึกษา

7,000.00        

7 5 65221 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปรัชญา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ปรัชญาวิชาการ 1. 2.1เพื่อเปดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางภายในและ

ภายนอกกระบวนการทางปรัชญาเพื่อนําเสนอความคิดเห็นใหมๆ หรือ

เพื่อนําสิ่งที่มีอยูแลวใหเปนที่รับรู และเพื่อนําเสนอความเปนอัตลักษณ

ของกระบวนการสรางปรัชญาและการพัฒนาองคความรูในทางปรัชญา

ของของภาควิชาปรัชญาและศาสนา และสื่อใหสังคมวงกวางไดรับรูถึง 

ความสําคัญและความจําเปนของการมีอยูของปรัชญา 2. 2.2เพื่อสราง

ทักษะในการเรียนรูและการสรางปรัชญาใหแกนักศึกษาปรัชญาทั้งใน

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยผานกระบวนการจัดสัมนา 3. 2.3

เพื่อสรางทักษะในการนําเสนอความคิดเห็นในทางวิชาการ โดยเฉพาะ

การนําเสนอทางความคิดเห็นทางทางปรัชญาไดอยางเปนที่ยอมรับใน

วงการวิชาการ 4. 2.4เพื่อสรางทักษะในการจัดงานและนําเสนอผลงาน

ในทางวิชาการใหแกนักศึกษาในทุกระดับอยางเปนระบบและมืออาชีพ

และสรางวัฒนธรรมการทํางานโดยเปนทีม 5. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบันของภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสังคมในวงกวาง อันซึ่งจะนํามาสู

พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียนปรัชญาในวงกวาง

มากขึ้น

15,000.00      

8 6 65223 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปรัชญา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

เตรียมความพรอมกอนฝกงานและนิเทศ

ฝกงาน

1. เพื่อใหนักศึกษาไดรูถึงปญหาในการทํางานและวิธีแกปญหาโดยวิธีที่

ถูกตอง 2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความ พรอมในดานตาง ๆ กอนการ

ออกไปฝกงาน 3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดมารายงานผล

เปนการ ศึกษาคนควาอิสระไดอยางถูกตองและสัมมนาวิชาการได

15,000.00      



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

ภาควิชาภาษาตะวันออก 35,000.00     

9 1 65300 ภาควิชาภาษาตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการพัฒนานักศึกษา (ภาษาเวียดนาม) 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษาใหมีความรูและความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม

35,000.00      

ภาควิชาภาษาไทย 36,960.00     

10 1 65164 ภาควิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงป 

2566

1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ในรอบ 5 ป ตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) มีความทันสมัยและทันตอเหตุการณในยุค

ปจจุบัน 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของ

ตลาดแรงงานในหลากหลายอาชีพ

33,200.00      

11 2 65185 ภาควิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู หลักสูตร 

ป.โท ภาษาไทย

1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 1,800.00        

12 3 65186 ภาควิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ติดตามประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 1,960.00        

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 9,000.00       

13 1 65037 ภาควิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานการคิดเชิง

วิเคราะห (เชิงปฏิบัติการ)

1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหและการคิดแบบมีวิจารณญาณ

ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 2. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดฝกการใชทักษะ

การคิดเชิงวิเคราะหและการคิดแบบมีวิจารณญาณในสถานการณตาง ๆ

 3.  เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในการเรียนรูกระบวน

วิชาเฉพาะดานในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

9,000.00        



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

ภาควิชามนุษยสัมพันธ 229,673.00   

14 1 65114 ภาควิชามนุษยสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาบานและชุมชน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 มี.ค. 

2565

30 ก.ย. 

2565

ชุมชนศึกษา 1. เพื่อใหนักศึกษาฝกการวางแผนการทํางาน และการทํางานเปนกลุม 

2. เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและมีประสบการณตรงจากการใชชีวิตใน

ชนบท 3. เพื่อใหนักศึกษาประยุกตใชความรูที่เรียนมาในการศึกษา

ชุมชน 4. เพื่อใหนักศึกษาประกอบกิจกรรมที่เปนประโยชน และ

แลกเปลี่ยนประสบการณความรูกับชุมชน

35,000.00      

15 2 65117 ภาควิชามนุษยสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาบานและชุมชน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

1.จัดกิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตรใหแก

นักศึกษาและผูที่สนใจ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนา

ทักษะที่จําเปนในอนาคต 

และที่เกี่ยวของกับ SDGs 

2.จัดกิจกรรมการบรรยาย

และเผยแพรความรูแก

สาธารณะ เพื่อเปดโอกาส

ใหบุคคลทั่วไปสามารถ

เขาถึงความรูภายใน

มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร  - 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่

เปนบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย

1 ธ.ค. 

2564

30 มิ.ย. 

2565

พัฒนาความรูดานวิชาการเพื่อทักษะแหง

อนาคต

1. เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะและประสบการณแกนักศึกษา 

คณาจารย ศิษยเกา 2. เพื่อสงเสริมศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา

ผานกระบวนการทํากิจกรรม 3. เพื่อใหนักศึกษาสรางสรรคผลงานที่เกิด

ประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคม

24,673.00      

16 3 65125 ภาควิชามนุษยสัมพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาบานและชุมชน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมการบรรยายและ

เผยแพรความรูแกสาธารณะ

 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงความรู

ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

1 พ.ย. 

2564

31 มี.ค. 

2565

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เครือขายดานการจัดการชุมชนเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7

1. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทําวิจัยดาน

การจัดการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ของคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตร,ี โท

 และเอก 2. เพื่อพัฒนาเครือขายศึกษาวิจัยและความสัมพันธการ

จัดการชุมชนของคณาจารย และนักศึกษา 3 สถาบัน 3. เพื่อสงเสริม

และพัฒนากลุมวิจัยรวมระหวางคณาจารยของ 3 สถาบัน

100,000.00    



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

17 4 65128 ภาควิชามนุษยสัมพันธ สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมการบรรยายและ

เผยแพรความรูแกสาธารณะ

 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงความรู

ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

จัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชา

มนุษยสัมพันธ

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา

มนุษยสัมพันธ โดยการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจาก

ปริบทที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความตองการของผูมีสวนไดเสียและจุดคุมทุน

ในการเปดหลักสูตร 2. เพื่อดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชามนุษยสัมพันธที่ตอบโจทยความตองการในการพัฒนาแบบ

บูรณาการเกี่ยวกับบานและชุมชนที่ทันสมัยสรางสรรคในการพึ่งพา

ตนเองและเกื้อกูลกันอยางยั่งยืน 3. เพื่อเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชามนุษยสัมพันธ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2566 เพื่อ

ตอบสนองความตองการของศิษยเกาและผูสนใจในการพัฒนาองค

ความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการและสรางนวัตกรรมดวย

กระบวนการวิจัยดานการพัฒนาและการจัดการชุมชนเชิงสรางสรรค

แบบบูรณาการรวมทั้งการสรางและประสานเครือขายชุมชนตางๆใน

การและเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการปองกัน การแกปญหาและการจัดการ 

การพัฒนาชุมชนตามหลักสูตร

70,000.00      

ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน 441,980.00   

18 1 65311 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมการบรรยายและ

เผยแพรความรูแกสาธารณะ

 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงความรู

ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 

2564

1 ส.ค. 

2565

Public Humanities Series 1. เผยแพรองคความรูที่ใหมและเปนประโยชนในตอสาธารณะ 

(publicise the new or cutting-edge knowledge and useful for 

the publics) 2. ทําใหวงวิชาการในระดับนานาชาติเปนที่รูจักคณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมากขึ้น (to promote CMU’s 

Faculty of Humanities to become more renowed in the 

international stage)

45,000.00      

19 2 65313 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมการบรรยายและ

เผยแพรความรูแกสาธารณะ

 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงความรู

ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 

2564

1 ส.ค. 

2565

MOOC to promote faculty’s 

integrated knowledge

1. เพื่อเผยแพรความรูที่เกิดจากการทํางานขามสาขาวิชาภายในคณะ

ออกไปแกบุคคลภายนอก

50,000.00      

20 3 65314 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ตัวชี้วัด  - จํานวนหลักสูตร

นานาชาติ

1 ต.ค. 

2564

1 ส.ค. 

2565

โครงการพัฒนาหลักสูตร BA Humanities

 and Sustainability (ผลัดมาจาก

ปงบประมาณ 64)

1. เพื่อพัฒนาใหคณะมีหลักสูตรนานาชาติที่รองรับผูเรียนจาก

หลากหลายชาติได

70,000.00      

21 4 65315 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

1 ส.ค. 

2565

Read@ICHI 1. เพื่อชวยพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะทางวิชาการระดับ

นานาชาติแกนักศึกษาในคณะ | Objective: to help promote the 

communicative and academic skills in the international level 

of students in the faculty

9,180.00        



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

22 5 65316 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

สงเสริมใหมีสัดสวนของ

บุคลากรและนักศึกษา

ตางชาติเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม

ชองการสื่อสารให

ชาวตางชาติไดเขาถึงขอมูล

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

นักศึกษาตางชาติในคณะ

ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

1 ต.ค. 

2564

1 ส.ค. 

2565

Promoting the International Visibility 

of the Center

1. เพิ่มการรับรูของศูนยและคณะมนุษยศาสตรในระดับนานาชาติ | to 

increase the visibility of the center and the faculty in 

international academic circles 2. มีผุเรียนในระดับนานาชาติสนใจ

เขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตร | more prospective students 

from international countries are interested in applying to 

study in the faculty

52,800.00      

23 6 65318 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

สงเสริมใหมีสัดสวนของ

บุคลากรและนักศึกษา

ตางชาติเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม

ชองการสื่อสารให

ชาวตางชาติไดเขาถึงขอมูล

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

นักศึกษาตางชาติในคณะ

ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

1 ม.ค. 

2565

1 ก.ย. 

2565

International Student Excellence 

Scholarship

1. เพื่อดึงดูดนักศึกษาจากตางประเทศที่มีความสามารถมาเปนนักศึกษา

ในคณะ

165,000.00    

24 7 65319 ศูนยบูรณาการมนุษยาภิวัตน พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 พ.ค. 

2565

31 ส.ค. 

2565

In-Country Service Learning and 

Community Engagement for 

International-Program Students

1. ใหนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติไดเรียนรูองคความรูจากนอก

หองเรียนและปญหาในโลกภายนอกที่ชุมชนตางๆเผชิญ | students 

from international programs get to learn real-world 

knowledge and skills, and the challenges that the 

communities outside are facing

50,000.00      

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 23,000.00     

25 1 65122 สาขาวิชาภาษาเกาหลี สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 พ.ย. 

2564

31 ส.ค. 

2565

Webinar เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ภาษาเกาหลี

1. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวศึกษาตอประเทศเกาหลี 

2. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี 

(TOPIK) 3. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมพรอมสําหรับการทํางานที่

เกี่ยวของกับภาษาเกาหลี

3,500.00        

26 2 65143 สาขาวิชาภาษาเกาหลี พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

3 ม.ค. 

2565

29 เม.ย. 

2565

การประกวดทํา VLOG ภาษาเกาหลี 1. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีความรู

ความสามารถทางดานภาษาเกาหลีไดมีโอกาสในการพัฒนาและแสดง

ความสามารถทางดานภาษาเกาหลี 2. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมสรางสรรคเนื้อหา(Content)ผานทาง 

VLOG ซึ่งเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาที่

เขารวมโครงการ 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษา

เกาหลี รวมถึงสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษา

เกาหลีในมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16,000.00      

27 3 65145 สาขาวิชาภาษาเกาหลี พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

15 ธ.ค. 

2564

29 เม.ย. 

2565

การประกวดรองเพลงภาษาเกาหลี 1. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีความรู

ความสามารถทางดานภาษาเกาหลีไดมีโอกาสในการพัฒนาและแสดง

ความสามารถทางดานภาษาเกาหลี 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 3. เพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีให

เปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น

3,500.00        



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

สาขาวิชาภาษาจีน 193,300.00   

28 1 65146 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

แขงขันพูดภาษาจีนแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวในเมืองไทย นักศึกษาชั้นปที่ 4

1. นักศึกษาสามารถพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในลักษณะของการ

แขงขัน 2. สงเสริมความกลาแสดงออก ความรับผิดชอบ และการ

ทํางานรวมกัน

2,500.00        

29 2 65149 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมการบรรยายและ

เผยแพรความรูแกสาธารณะ

 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงความรู

ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการสืบสานวัฒนธรรมจีน 1. 1. สรางภาพลักษณและประชาสัมพันธสาขาวิชาภาษาจีนไปใหแกผูที่

สนใจเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน และกระชับความสัมพันธระหวาง

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ

องคกร และสถาบันตาง ๆ ที่ทําการสอนภาษาจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

14,000.00      

30 3 65150 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ประกวดสุนทรพจนนักศึกษาชั้นปที่ 3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะภาษาโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ 2,000.00        

31 4 65158 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

บั๊ดดี้จีน-ไทย 1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ กับนักศึกษาชาวจีน 

แบบกลุม ผานชองทางออนไลนและใหนักศึกษาเขียนสรุปเนื้อหาใน

หัวขอที่ตนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

1,500.00        

32 5 65165 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

แขงขันพูดภาษาจีนแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวในเมืองไทย นักศึกษาชั้นปที่ 4

1. นักศึกษาสามารถพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในลักษณะของการ

แขงขัน 2. สงเสริมความกลาแสดงออก ความรับผิดชอบ และการ

ทํางานรวมกัน

2,000.00        

33 6 65167 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมการบรรยายและ

เผยแพรความรูแกสาธารณะ

 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล

ทั่วไปสามารถเขาถึงความรู

ภายในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด  - จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการสืบสานวัฒนธรรมจีน 1. สรางภาพลักษณและประชาสัมพันธสาขาวิชาภาษาจีนไปใหแกผูที่

สนใจเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน และกระชับความสัมพันธระหวาง

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ

องคกร และสถาบันตาง ๆ ที่ทําการสอนภาษาจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

14,000.00      



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

34 7 65168 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ประกวดสุนทรพจนนักศึกษาชั้นปที่ 3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะภาษาโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ 3,000.00        

35 8 65171 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

บั๊ดดี้จีน-ไทย 1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ กับนักศึกษาชาวจีน 

แบบกลุม ผานชองทางออนไลนและใหนักศึกษาเขียนสรุปเนื้อหาใน

หัวขอที่ตนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

1,500.00        

36 9 65173 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการนํานักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น ณ 

Yunnan Normal University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (นักศึกษารหัส 

62)   (ถาไมไดไปจัดเปน summer camp)

1. เพื่อสานตอความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับ

มหาวิทยาลัยYunnan Normal University และเพื่อนํานักศึกษา

เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยYunnan Normal University

58,800.00      

37 10 65174 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาจีน

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการนํานักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น ณ 

Yunnan Normal University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (นักศึกษารหัส 

63)  (ถาไมไดไปจัดเปน summer camp)

1. เพื่อสานตอความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกับ

มหาวิทยาลัยYunnan Normal University และเพื่อนํานักศึกษา

เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยYunnan Normal University

94,000.00      

สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 705,000.00   

38 1 65039 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ผลิตเอกสารคําสอน ตํารา ฯลฯ 1. เพื่อจัดทําเอกสาร/ตํารา ประกอบการสอน ในกระบวนวิชาที่ตองมี

เอกสารเผยแพรแกนักศึกษาที่เขาชั้นเรียน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ

เรียน เปนแบบเรียนใหแกนักศึกษาที่เรียนในปการศึกษา 2564 และผูที่

สนใจตอไป รวมถึงเนนยํ้าถึงศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

100,000.00    



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

39 2 65052 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 มิ.ย. 

2565

31 ส.ค. 

2565

เตรียมความพรอมนักศึกษา 1. เพื่อใหการบริหารจัดการนักศึกษาใหมของหลักสูตรฯ เปนระบบ 

นักศึกษาสามารถมาดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของตาม

กําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อใหนักศึกษาของหลักสูตรฯ และ

คณะฯ ไดรูจักกัน เปนชองทางใหนักศึกษาใหมของหลักสูตรปรับตัวเขา

สูสังคมไทยไดดียิ่งขึ้น 3. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ

สิ่งแวดลอมในบริบทสังคมไทย

20,000.00      

40 3 65074 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

ประกวด/แขงขันทักษะของนักศึกษา 1. เพื่อสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถแกนักศึกษาที่มีความสามารถสูง

ดานการใชภาษา 2. เพื่อสรางชื่อเสียงแกคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3. เพื่อโปรโมทหลักสูตรนานาชาติ ของคณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10,000.00      

41 4 65075 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

วันภาษาไทยแหงชาติ ป 2565 1. สงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 2. อนุรักษและสืบสานวัน

ภาษาไทยแหงชาติ 3. ใหความรูในหลักวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทยแก

ผูสนใจ

50,000.00      

42 5 65076 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

เรียนรูวัฒนธรรมไทยนอกหองเรียน 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูและความเขาใจวัฒนธรรมไทย 2. 

เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในประเพณีและวัฒนธรรมไทย

120,000.00    

43 6 65077 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

ทดสอบสมรรถภาพการใชภาษาไทยของ

นักศึกษาชั้นปที่ 4

1. เพื่อรับทราบสมรรถภาพการใชภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปที่ 3-4 

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ ตามกรอบอางอิงสมรรถนะ

ดานภาษาแหงสหภาพยุโรป 2. เพื่อนําขอมูลสมรรถภาพขางตนมา

พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร อันจะชวย

พัฒนาสมรรถภาพการใชภาษาไทยของนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

180,000.00    

44 7 65079 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

สงเสริมใหมีสัดสวนของ

บุคลากรและนักศึกษา

ตางชาติเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม

ชองการสื่อสารให

ชาวตางชาติไดเขาถึงขอมูล

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

นักศึกษาตางชาติในคณะ

ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ป 65 1. เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรควบคูกับการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อใหผูที่สนใจเขาศึกษา 2. เพื่อจัดทําเอกสารสําหรับ

ประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบภาษาตาง ๆ

160,000.00    



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

45 8 65081 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 มิ.ย. 

2565

31 ส.ค. 

2565

จัดรายการนําเที่ยวเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อใหนักศึกษาไดสัมผัสประสบการณจริงในการจัดรายการนําเที่ยว 

2. เพื่อใหนักศึกษาฝกการใชภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว

35,000.00      

46 9 65085 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ตัวชี้วัด  - จํานวนหลักสูตร

นานาชาติ

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

อบรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูที่

หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพ ผูเรียนรายบุคคล

30,000.00      

สาขาวิชาภาษาบาล-ีสันสกฤต-ฮินดี 110,100.00   

47 1 65020 สาขาวิชาภาษาบาลี-

สันสกฤต-ฮินดี

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ธ.ค. 

2564

10 ม.ค. 

2565

ประกวดคัดลายมืออักษรเทวนาครี 1. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและรับโอกาสฝกฝนทักษะทางดานภาษาผาน

อักษรเทวนาครี 2.  เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรูจัก

สาขาวิชาฯ ไดอีกทางหนึ่ง

8,200.00        

48 2 65021 สาขาวิชาภาษาบาลี-

สันสกฤต-ฮินดี

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ก.พ. 

2565

28 ก.พ. 

2565

โครงการภารัตมหัศจรรย (เปดโลกภาษา

และวัฒนธรรมอินเดีย)

1. สงเสริมและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย 3,800.00        

49 3 65022 สาขาวิชาภาษาบาลี-

สันสกฤต-ฮินดี

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ธ.ค. 

2564

10 ม.ค. 

2565

ประกวดทองบทโศลกภาษาสันสกฤต

และกวิตาภาษาฮินดี (โศลก ออร กวิตา 

ประติโยคิตา)

1. เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกและมีโอกาสฝกฝนทักษะภาษาผานการ

ทองบทโศลกและบทกวี 2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไปไดรูจักสาขาวิชาฯ ไดอีกทางหนึ่ง

11,800.00      

50 4 65023 สาขาวิชาภาษาบาลี-

สันสกฤต-ฮินดี

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 พ.ย. 

2564

3 มิ.ย. 

2565

Hindi (3) Teen Minutes (िह�ी 
तीन िमनट)

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย  2. 

เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินเดียใหแก

ผูสนใจทั่วไปผานโซเชียลมีเดียตางๆ 3.  เพื่อใหสาขาวิชาภาษาบาลีฯ 

เปนที่รูจักกวางขวาง

34,300.00      



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

51 5 65219 สาขาวิชาภาษาบาลี-

สันสกฤต-ฮินดี

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ธ.ค. 

2564

10 ก.ย. 

2565

โครงการ GK INDIA (General 

Knowledge of India : ภารัต สามานยะ 

คยาน)

1. 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศอินเดีย 2. 2. เพื่อ

เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับประเทศอินเดียใหแกผูสนใจทั่วไปผาน

โซเชียลมีเดียตางๆ 3. 3. เพื่อใหสาขาวิชาภาษาบาลีฯ เปนที่รูจัก

กวางขวาง

52,000.00      

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 56,010.00     

52 1 65182 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

สรางเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสและ

ประสบการณชีวิต

1. เพื่อจัดกิจกรรมสรางเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสและกิจกรรมเพื่อเสริม

ประสบการณชีวิตใหแกนักศึกษา

31,000.00      

53 2 65183 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

31 ก.ค. 

2565

พัฒนาหองสมุดสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. เพื่อจัดหาหนังสือที่จําเปนแกการเรียนการสอนและการเรียนรูนอก

หองเรียนของนักศึกษา

15,000.00      

54 3 65193 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ธ.ค. 

2564

28 ก.พ. 

2565

รับขวัญบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. เพื่อใหบัณฑิตไดรับของที่ระลึกจากคณาจารยในสาขาวิชาฯ  และเกิด

ความภาคภูมิใจที่ไดจบการศึกษา

10,010.00      

สาขาวิชาภาษาพมา 26,900.00     

55 1 65178 สาขาวิชาภาษาพมา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมพมา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ธ.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

อบรมความรูภาษาวัฒนธรรมพมา 1. เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดรับองคความรูเกี่ยวกับภาษาและสังคม

วัฒนธรรมพมาที่หลากหลายมากขึ้น

12,000.00      



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

56 2 65179 สาขาวิชาภาษาพมา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมพมา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ก.พ. 

2565

30 เม.ย. 

2565

ปจฉิมนิเทศ 1. เพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเมื่อจบ

การศึกษา สามารถกําหนดเปาหมายชีวิตและวางแผนการดําเนินชีวิตให

ไปถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมนําสูการ

ทํางาน ทั้งยังถือเปนโอกาสใหไดแสดงการอําลาอาลัยระหวางคณาจารย 

เพื่อน และรุนนองดวย

5,400.00        

57 3 65220 สาขาวิชาภาษาพมา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมพมา

พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ม.ค. 

2565

31 มี.ค. 

2565

พัฒนาทักษะภาษาพมาระดับสูงเพื่อการ

ประกอบอาชีพ

1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาพมาระดับสูง และใช

สื่อสารไดในสถานการณตาง ๆ ได โดยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรม

6,500.00        

58 4 65226 สาขาวิชาภาษาพมา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมพมา

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 มิ.ย. 

2565

31 ส.ค. 

2565

รับนองใหมสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

พมา

1. เพื่อสานสัมพันธ รุนพี่ รุนนอง, ใหนักศึกษาใหม ไดฝกปรับตัวเขา

สังคม, ใหนักศึกษามีความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมรับนองใหมที่

สรางสรรค, เพิ่มความทรงจํา และทําความรูจักกับสาขาวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย มากขึ้น

3,000.00        

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 8,866.00       

59 1 65222 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พัฒนาการเรียนการสอน

และกิจกรรมวิชาการระดับ

นานาชาติ

จัดกิจการรมทางวิชาการที่

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประสบการณ หรือทักษะ

การสื่อสารสากล เพื่อ

สงเสริมทักษะการเปน

พลเมืองโลก

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจการรมทาง

วิชาการที่เพิ่มพูนความรู

ทางวิชาการ ประสบการณ

 หรือทักษะการสื่อสาร

สากล เพื่อสงเสริมทักษะ

การเปนพลเมืองโลก

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

เสริมทักษะภาษาเยอรมันสําหรับนักศึกษา

และบุคคลทั่วไป

1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะที่พึงประสงคแหงศตวรรษที่ 21  

ทัดเทียมผูอื่นในฐานะพลเมืองโลกและยกระดับความเปนนานาชาติของ

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

8,866.00        

สาขาวิชาภาษาสเปน 8,300.00       

60 1 65218 สาขาวิชาภาษาสเปน สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

15 ส.ค. 

2565

โครงการสรางเสริมทักษะภาษาสเปนและ

เปดโลกวัฒนธรรมสเปนและลาตินอเมริกา

1. เพื่อเสริมสรางทักษะการใชภาษาสเปนและใหความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของประเทศที่ใชภาษาสเปนแกนักศึกษาที่กําลังเรียนภาษา

สเปน รวมถึงสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาสเปนและวัฒนธรรม

ของประเทศที่ใชภาษาสเปนใหแกนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาสเปน

8,300.00        



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 500,000.00   

61 1 65279 หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการ มนุษยศาสตรวิชาการ  

(Humanities Academy – 

HUMAN101)ประจําปการศึกษา  2565

1. เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ แสดงเผยแพรผลงานทางดานหลักสูตร

การศึกษา และทักษะตางๆ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 2. เพื่อ

สงเสริมใหนักศึกษา และนักเรียนผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนการ

เรียนรู ฝกทักษะทางวิชาการ และแนวทางการประกอบอาชีพ จาก

ประสบการณจริง  3. เพื่อสรางโอกาสใหสถาบันการศึกษา และ

หนวยงานทองถิ่นไดมีสวนรวมในการเสนอผลงานทางดานการศึกษา

และพัฒนาความรูของนักเรียนผูเขารวมกิจกรรม

200,000.00    

62 2 65280 หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการคายวิชาการมนุษยศาสตร 

(Humanities Camp.) ประจําปการศึกษา

  2565

1. เพื่อใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจทางดาน

มนุษยศาสตรไดมาทํากิจกรรมรวมกัน  และนักเรียนที่เขาคายทุกคนมี

ความตระหนักถึงความสําคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู

มนุษยศาสตรซึ่งเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

ในอนาคต เพื่อใหนักเรียนสามารถประยุกตความรูและทักษะเพื่อการใช

ประโยชนและแกปญหาในชีวิตจริงได   รวมถึงใหอาจารยและนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร ไดจัดกิจกรรมเรียนรู และทักษะทางวิชาการดาน

มนุษยศาสตร

100,000.00    

63 3 65282 หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการมนุษยศาสตรสูชุมชน : หนึ่ง

หลักสูตร-หนึ่งกิจกรรม-หนึ่งชุมชน  

(Humanities for Communities - H4C)

ประจําปการศึกษา  2565

1. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทางดานวิชาการของนักศึกษา ไดแก 

การนําความรูไปใช ใหเขาใจ และใชสําหรับการปญหาในสภาพสังคม

ปจจุบันไดจริง  และพัฒนาใหนักศึกษามีภาวะผูนําในการทํางาน 

พัฒนาการทํางานเปนทีม และมีความสามารถในการปรับตัว และ

ทํางานกับชุมชนและสังคมได

100,000.00    

64 4 65285 หนวยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ

สราง learning platform 

ใหมสําหรับพัฒนาทักษะ

และความรูที่จําเปนใน

อนาคตและการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน

จัดกิจกรรมวิชาการรูปแบบ

อื่นนอกเหนือจากการเรียน

ในหลักสูตรใหแกนักศึกษา

และผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาทักษะที่

จําเปนในอนาคต และที่

เกี่ยวของกับ SDGs

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการ/กิจกรรมวิชาการ

รูปแบบอื่นนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใน

ศตวรรษที่ 21 (Humanities’ 21st Skills 

for Future) ประจําปการศึกษา  2565

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาและ

ผูสนใจ และเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู และกิจกรรมทางวิชาการ ที่

เปดกวางใหแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป

100,000.00    

2,514,589.00 รวมทั้งสิ้น



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 745,800.00                 

1 1 65032 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ

สงเสริมงานวิจัยและการ

ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการตีพิมพ

บทความในฐานขอมูล 

Scopus และ ISI

ตัวชี้วัด  - จํานวน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI

1 ต.ค. 

2564

24 พ.ค. 

2565

Road to Scopus รุนที่ 1 (ระยะที่ 2) 1. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยคณะมนุษยศาสตรมีผลงานตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science มากขึ้น
700,000.00                  

2 2 65033 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ

สงเสริมงานวิจัยและการ

ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการตีพิมพ

บทความในฐานขอมูล 

Scopus และ ISI

ตัวชี้วัด  - จํานวน

โครงการวิจัยที่สามารถสง

ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI

16 ส.ค. 

2564

15 ส.ค. 

2565

Scopus 101 รุนที่ 1 1. เพื่อสงเสริมผลักดันใหคณาจารยเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อการทํา

วิจัยและการตีพิมพในฐานขอมูล Scopus หรือ Web of Science ตอไป
6,000.00                     

3 3 65107 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ

ตอยอดงานวิจัยและสราง

นวัตกรรม ที่มีประโยชนตอ

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม

สงเสริมการถายทอดองค

ความรู เพื่อความยั่งยืนของ

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม และยกระดับ

มาตรฐานความเปนอยูของ

ชุมชน

ตัวชี้วัด  - องคความรูที่

ไดรับการเผยแพร/นําไปใช

งาน (CMU-RL 8-9)

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

“การเพิ่มทักษะการคํานวณคุณคาและ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด

จาก   การดําเนินโครงการบริการวิชาการ

และโครงการวิจัย”

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ

สังคม และสามารถคํานวนผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการ

ดําเนินโครงการประเภทงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ

13,300.00                   

4 4 65283 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ

สงเสริมงานวิจัยและการ

ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการตีพิมพ

บทความในฐานขอมูล 

Scopus และ ISI

ตัวชี้วัด  - จํานวน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI

 - จํานวนโครงการวิจัยที่

สามารถสงตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการจัดทําวารสาร Darshikā: 

Journal of Integrative and 

Innovative Humanities

1. เพื่อสงเสริมการศึกษาและวิจัยที่มีการบูรณาการขามศาสตรสาขาวิชา

 2. เพื่อเผยแพรผลงานทางมนุษยศาสตรที่มีการบูรณาการขามศาสตร

สาขาวิชา 3. เพื่อผลักดันใหคณะมนุษยศาสตรเปนที่รูจักมากขึ้นในระดับ

สากล

26,500.00                   

ภาควิชาจิตวิทยา 46,000.00                   

5 1 65024 ภาควิชาจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ

สงเสริมงานวิจัยและการ

ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการตีพิมพ

บทความในฐานขอมูล 

Scopus และ ISI

ตัวชี้วัด  - จํานวน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

โครงการทุนการเผยแพรผลงานการ

คนควาอิสระของนักศึกษารหัส 61 (งบ

นักศึกษารหัส 61)

1. เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาทําผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับและเปนการกํากับมาตรฐานตามขอกําหนดของการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

16,000.00                   

6 2 65025 ภาควิชาจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ

สงเสริมงานวิจัยและการ

ตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus หรือ ISI

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการตีพิมพ

บทความในฐานขอมูล 

Scopus และ ISI

ตัวชี้วัด  - จํานวน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน

ฐานขอมูล Scopus หรือ ISI

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

โครงการทุนการเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของ

นักศึกษารหัส 62 (งบนักศึกษารหัส 62)

1.  เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาทําผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับและเปนการกํากับมาตรฐานตามขอกําหนดของการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

30,000.00                   

ภาควิชาภาษาไทย 8,940.00                    

7 1 65108 ภาควิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

ตอยอดงานวิจัยและสราง

นวัตกรรม ที่มีประโยชนตอ

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม

พัฒนา ตอยอดองคความรู

ทางดานมนุษยศาสตร เพื่อ

สรางนวัตกรรม

ตัวชี้วัด  - องคความรูที่

ไดรับการเผยแพร/นําไปใช

งาน (CMU-RL 4-7)

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

สัมมนาและวิจัย 1. สงเสริมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ เพื่อใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 2. สรางบรรยากาศในการศึกษาเรียนรูเพื่อกระตุนให

นักศึกษาฝกคิดวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่ทาทายความรู ความสามารถ 

3. สงเสริมใหนักศึกษาแสวงหาหัวขอวิทยานิพนธที่ตนเองมีความสนใจ 

ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในประเด็นตาง ๆ 

และพัฒนาทักษะการวิจัยใหแกนักศึกษาและคณาจารยในภาควิชา 

ตลอดจนผูสนใจทั่วไป

4,940.00                     

8 2 65109 ภาควิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

ตอยอดงานวิจัยและสราง

นวัตกรรม ที่มีประโยชนตอ

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม

พัฒนา ตอยอดองคความรู

ทางดานมนุษยศาสตร เพื่อ

สรางนวัตกรรม

ตัวชี้วัด  - องคความรูที่

ไดรับการเผยแพร/นําไปใช

งาน (CMU-RL 4-7)

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

สนับสนุนการเผยแพรผลงานนักศึกษา ป.

โท รหัส 61

1. เพื่อสนับสนุนคาพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา ป. โท ใน

หลักสูตรฯ
4,000.00                     

รายการโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรมุงเปา



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

ศูนยญี่ปุนศึกษา 100,000.00                 

9 1 65101 ศูนยญี่ปุนศึกษา ตอยอดงานวิจัยและสราง

นวัตกรรม ที่มีประโยชนตอ

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม

สงเสริมการถายทอดองค

ความรู เพื่อความยั่งยืนของ

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม และยกระดับ

มาตรฐานความเปนอยูของ

ชุมชน

ตัวชี้วัด  - องคความรูที่

ไดรับการเผยแพร/นําไปใช

งาน (CMU-RL 8-9)

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑถั่วลายเสือ

วิสาหกิจชุมชนบานผาบอง จ.แมฮองสอน
100,000.00                  

900,740.00                 รวมทั้งสิ้น



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 16,800.00     

1 1 65004 งานการเงิน การคลังและ

พัสดุ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 ต.ค. 

2564

31 มี.ค. 

2565

อบรมเรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณให

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับ

1. เพื่อเสริมสรางความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติงานการเบิกจายเงิน

งบประมาณ และเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกตองตามเงื่อนไข กฎระเบียบ

 ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตางๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

8,400.00        

2 2 65005 งานการเงิน การคลังและ

พัสดุ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 ต.ค. 

2564

31 มี.ค. 

2565

อบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานดานพัสดุ

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ

กฎระเบียบ ขอบังคับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฎิบัติที่

เกี่ยวของดานพัสดุ และนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

8,400.00        

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 161,280.00   

3 1 65184 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

13 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

หองเรียนวิจัย รุนที่ 1 ระยะที่ 2 1. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสายปฏิบัติการในสังกัดคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรางผลงานวิชาการ และเขาสูตําแหนงชํานาญ

การ 2. เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการผลิตผลงานวิชาการ (งานวิจัย

 R2R) ใหแกผูเขารวมโครงการ

161,280.00    

งานบริหารทั่วไป 1,367,000.00 

4 1 65038 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมการจัดกิจกรรมให

การบริการดานสุขภาวะ

ตัวชี้วัด  - จํานวนกิจกรรม

สงเสริมสุขภาวะ - ความ

พึงพอใจของผูรับบริการ

1 พ.ค. 

2564

30 มิ.ย. 

2565

โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ประจําป 2565

1. เพื่อหาแนวทางการมูงสูองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน 2. เพื่อให

บุคลากรสายปฏิบัติการในสังกัดสํานักงานคณะมนุษยศาสตร ไดสราง

ความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน

710,000.00    

5 2 65078 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 เม.ย. 

2565

30 มิ.ย. 

2565

สัมมนาผูบริหาร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทุกระดับ ประจําป 

2565

1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนทิศทาง นโยบาย ของการปรับ

มหาวิทยาลัยสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ระหวางผูบริหาร

มหาวิทยาลัย และผูบริหารประจําคณะฯ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกัน

240,000.00    

6 3 65082 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 เม.ย. 

2565

31 พ.ค. 

2565

สัมมนาบุคลากรใหม คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2565

1. เพื่อสรางความพรอมใหบุคลากรใหมในการปรับตัวเขากับองคกร 2. 

เพื่อสรางความเขาใจนโยบาย เปาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาส

ความกามหนา  เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร

50,000.00      

รายการโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

7 4 65086 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมการสรางนวัตกรรม

หรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน โดยนํา

แนวทาง Happy 

Workplace มาใช

ตัวชี้วัด  - รอยละความพึง

พอใจของบุคคลากรที่มีตอ

โครงการ Happy 

Workplace  - รอยละ

ความพึงพอใจของ

บุคคลากรชาวตางชาติที่มี

ตอโครงการ Happy 

Workplace

1 ม.ค. 

2565

31 ก.ค. 

2565

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรยุคใหม คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2565

1.  เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองคกรอยางมี

ความสุข 2. เพื่อใหบุคลากรนําปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไปหา

แนวทางแกไข

200,000.00    

8 5 65106 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 ม.ค. 

2565

31 พ.ค. 

2565

การออกแบบระบบงาน เพื่อพัฒนาสู

องคกรสมรรถนะสูงและยั่งยืน (กิจกรรม

การพัฒนากระบวนการทํางานดวยระบบ 

Kaizen)

1. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนาระบบงานในภาพรวม

อยางมีประสิทธิผล

42,000.00      

9 6 65190 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมการจัดกิจกรรมให

การบริการดานสุขภาวะ

ตัวชี้วัด  - จํานวนกิจกรรม

สงเสริมสุขภาวะ - ความ

พึงพอใจของผูรับบริการ

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

เสริมสรางความสุขในการทํางาน 

(Humanities Happy Workplace@CMU)

1. เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู/องคกรแหงความสุข 2. เพื่อสราง

ความตระหนักรักองคกร

80,000.00      

10 7 65230 งานบริหารทั่วไป พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

อบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะที่เกี่ยวของ

กับงานสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 

คณะมนุษยศาสตร

1. เพื่อสงเสริม และกระตุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงาน 2. เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานให

ตรงตามความตองการของผูปฏิบัติงาน

45,000.00      

งานยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร 158,000.00   

11 1 65308 งานยุทธศาสตรและพัฒนา

องคกร

สรางระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ

นํา EdPEx มาใชเปน

เครื่องมือในการบริหาร

จัดการคณะมนุษยศาสตร

ตัวชี้วัด  - ผลประเมินตาม

เกณฑประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพื่อดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx200)

1 พ.ย. 

2564

2 ก.ย. 

2565

โครงการพัฒนาคุณภาพองคกรเพื่อมุงสู

ความเปนเลิศของคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาคณะใหบรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เและ

จุดเนนที่กําหนดขึ้น 2. เพื่อพัฒนาระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาคณะ

150,000.00    

12 2 65309 งานยุทธศาสตรและพัฒนา

องคกร

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 พ.ย. 

2564

31 พ.ค. 

2565

โครงการใหความรูในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานยุทธศาสตร และพัฒนาองคกร

1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ยุทธศาสตร และพัฒนาองคกรใหแกบุคลากรภายในคณะ

8,000.00        

ภาควิชาการทองเที่ยว 150,000.00   

13 1 65281 ภาควิชาการทองเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาการทองเที่ยว

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 พ.ย. 

2564

30 ก.ย. 

2565

สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพอาจารยภาควิชาการทองเที่ยว 

(ภาคพิเศษ)

1. 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู แนวคิด ใหบุคลากรทางการศึกษาทางดานการ

จัดการทองเที่ยว 2. 2 เพื่อนําแนวคิดที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมา

ประยุกตใชในการจัดการการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ พัฒนา

นักศึกษา หรืองานในความรับผิดชอบของตนเอง

150,000.00    



ลําดับ จน เลขที่คําขอ หนวยงาน หลักสูตร กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด เริ่มตน สิ้นสุด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 123,175.00   

14 1 65094 ภาควิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 ต.ค. 

2564

31 ส.ค. 

2565

สัมมนาภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจําป 

2565

1. เพื่อใหคณาจารยที่สอนวิชาภาษาอังกฤษไดทําความเขาใจและ

รับทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน  2. เพื่อใหคณาจารยรับทราบ

แนวทางของภาระงานใหมและดําเนินการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  3. 

เพื่อใหผูสอนไดรับทราบผลการดําเนินงานของกระบวนวิชาในหลักสูตร

ที่มีการปรับปรุง  4. เพื่อใหคณาจารยรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการ

สอนและวัดผลอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่วางไว  5. เพื่อ

เปนการเสริมสรางความรักความเขาใจในหมูคณะในการทํางานรวมกัน

เปนทีม

123,175.00    

สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 100,000.00   

15 1 65044 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

(นานาชาต)ิ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

สงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาทักษะที่

เกี่ยวของกับ การ

ปฏิบัติงานและการ

เปลี่ยนแปลง Re-Skill, 

Up-Skill

ตัวชี้วัด  - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

1 ต.ค. 

2564

30 ก.ย. 

2565

ฝกอบรมคณาจารย-บุคลากร/ภายใน-

ภายนอกประเทศ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเรียนรูเทคนิคใหม ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

บุคคลภายนอก สามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาสาขาวิชาฯ 2. การ

พัฒนาตําราการเรียนการสอนใหสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน ตอยอด

การเรียนรู สรางเทคนิคใหมสําหรับพัฒนาการสอนทั้งทางดานความรู

ดานภาษาศาสตรและวรรณกรรม เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรูมาก

ที่สุด 3. มุงเนนใหหลักสูตรฯ มีความทันสมัย สามารถบริหารจัดการไป

พรอมกับความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

100,000.00    

2,076,255.00 รวมทั้งสิ้น
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