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ยุทธศาสตร กลยทุธ แผนงาน และตัวชี้วัด คณะมนษุยศาสตร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 

(ตามวาระการบริหารงานของคณบดี ผศ.ดร.ระวี  จนัทรสอง) 
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คํานํา 

 
การจัดทําทิศทางการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร พ.ศ. 2563-2566 ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนนโยบายและทิศทางในการพัฒนา               

คณะมนุษยศาสตร โดยมีรายละเอียดแสดงถึงวิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ แผนดําเนินงาน และเปาหมาย ซ่ึงคํานึงถึงวัตถุประสงคและใหความสําคัญตาม

มาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 การจัดทําไดยึดกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 

(2560-2564) นอกจากนั้นยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร ขอมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนขอมูลจากการ

ประมวลความคิดเห็นของผูปฏิบัตงิานในคณะมนุษยศาสตร เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะมนษุยศาสตรในอีก 4 ปขางหนา ซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 รวมถึงประเด็นความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการ

ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  

นอกจากน้ีในการจัดทํายังไดคํานึงถึงยุทธศาสตรและนโยบายอ่ืน ๆ ในระดับชาติที่เกี่ยวของ เชน กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-

2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) รวมถึงยุทธศาสตรการอุดมศึกษาไทย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือคํานึงถึง

การดําเนินการอยางตอเนื่องของโครงการหรือแผนงานที่ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรชุดปจจุบันกําลังดําเนินการและเปนประโยชน เพ่ือสานตองานใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา  คณะมนุษยศาสตรที่ยั่งยืน 

 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวี   จนัทรสอง 

        คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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วิสัยทัศนมหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยช้ันนํา รบัผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความเปนเลิศที่ยัง่ยืน 

 

พันธกิจ 

 1.ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

 2.ทําการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม 

 3.บริการทางวิชาการแกสังคม 

 4.ทํานบุํารงุและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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วิสัยทัศนคณะมนุษยศาสตร 

 

“ สถาบันชั้นนําดานมนุษยศาสตร และรับผิดชอบตอสงัคม ” 

 

พันธกิจ 
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง เพ่ือความเปนเลิศดานมนุษยศาสตร  

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม  

3. บริการทางวิชาการแกสังคมตามความเช่ียวชาญ  

4. ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และอนรุักษส่ิงแวดลอม  

5. พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกบัสถาบนัตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส  

 

คานยิม : 3กวา 

คณะมนุษยศาสตรเปนองคกรที่มีคุณธรรม ยกยองและใหเกียรติกนั มุงพัฒนาศกัยภาพของมนษุย สนับสนุนใหใชความความสามารถและนวัตกรรม

เพ่ือความเปนเลิศดานมนษุยศาสตร  

1) งายกวา  

2) เร็วกวา  

3) ดีกวา  
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ยุทธศาสตรการบริหารงาน 

ยุทธศาสตรเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation) 

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : ลานนาสรางสรรค (Lanna Innovation) 

ยุทธศาสตรตามพนัธกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตบณัฑิตทีมี่คุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมอืงโลก (Global citizen skills) 

ยุทธศาสตรที่ 5 : วิจยัที่เปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 6 : บรกิารวิชาการทีเ่กิดประโยชนแกสังคม 

ยุทธศาสตรสนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 7 : แสวงหารายไดเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบรูณาการ 
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 ยุทธศาสตรเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน  (Environment and Energy Innovation) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนผูนําในการสราง จัดการ สรางเสรมิสมรรถนะ และแบงปนดานองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1. คาใชจายทีล่ดลงของคณะจากนวัตกรรมและการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน (ลดลง รอยละ 10) 

2. สัดสวนของการใชพลังงานทดแทนตอการใชปริมาณพลังงานรวม เมื่อเทียบกบัป 2563 (รอยละ 10 ในป 2566) 

3. รอยละของคารบอนฟุตพร้ินท เมื่อเทียบกบัป 2563 (ลดลงรอยละ 10 ในป 2566) 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. นํ า เท ค โน โล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด า น

ส่ิงแวดลอมและพลังงานมาใชในคณะ  

 

 1. นําระบบเทคโนโยลีสารสนเทศมาจัดการ

ภายในคณะ เชน ระบบ BI ลดการใชกระดาษ 

ฯลฯ 

1.ร อ ย ล ะข อ งก าร ป ระห ยั ด

คาใชจายดานพลังงานไฟฟาเทียบ

กับปที่ผานมา  

2.รอยละของความสําเร็จของ

การคัดแยกขยะภายในสวนงาน 

3. รอยละของคารบอนฟุตพร้ินท

ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

2. สงเสริมพลังงานสะอาดและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 1. ลดการฟุงกระจายของหมึกผงจาก

เครื่องปร้ินทเตอร 

2. ติดตั้งแผงโซลาเซลล 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : นวัตกรรมดานอาหาร สขุภาพ และผูสูงอายุ (Food, Health, and Aging Innovation) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนผูนําในการสรางนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการการดูแลสังคมผูสูงอายุ 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1.  หลักสูตรดานนวัตกรรมและการบริหารจัดการดานอาหารและสุขภาพและการดูแลผูสูงอาย (2 หลักสูตร) 

2. จํานวนนวัตกรรมดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ (5 ผลงาน/ช้ินงาน) 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. หลักสูตรที่สรางนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ

และบริการ ดานอาหาร สุขภาพ และการดูแล

ผูสูงอายุ ที่มีผลกระทบตอสังคม 

1. มีหลักสูตรดานอาหาร สุขภาพ

และผูสูงอายุที่ทนัสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีการบริการแกชุมชนดาน

อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ 

3. มีผลงานวิชาการในดานอาหาร 

สุขภาพและผูสูงอายุ 

1. สรางหลักสูตรที่เกี่ยวของกบัการ

บริการ ดานอาหาร สุขภาพ และการดูแล

ผูสูงอายุ ที่มีผลกระทบตอสังคม 

2. สงเสริมใหอาจารยผลิตและเผยแพร

ผลงานวิชาการ และงานวิจยั ดานอาหาร 

สุขภาพ และผูสูงอายุ  

3. สงเสริมอาจารยใหบริการวิชาการแก

ชุมชนดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุ 

1. จํานวนหลักสูตรที่เกี่ยวของ

กับการบริการ ดานอาหาร สุขภาพ 

แ ล ะ ก า ร ดู แ ล ผู สู ง อ า ยุ  ที่ มี

ผลกระทบตอสังคม 

2. จํานวนบทความตีพิมพดาน

อาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผูสูงอายุ ในฐานขอมูล Scopus ของ

อาจารยและนักวิจัย 

3. จํานวนผลงานทางวิชาการที่

ถูกนําไปใชประโยชนจริง 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ทางดานอาหารและสุขภาพ และ

การดูแลผูสูงอายุ 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

2. บู รณ าการรวมกั บหน วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  และหนวยงานภายนอก  เชน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมอุตสาหกรรมเครือขาย 

(Clusters) และ  ภาคประชาสังคม  ในการนํ า

นวัตกรรมไปขับเคล่ือนการแกปญหาดานอาหาร

และสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ 

มีเครือขาย และความรวมมือดาน

อาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ทีบู่รณา

การกบัการเรยีนการสอน การวิจยัและ

บริการวิชาการกบัหนวยงานภาครฐั 

และเอกชน 

 

1. สรางเครือขายการวิจัย การบริการ

วิชาการดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม 

2. มีกระบวนวิชาสหกิจศึกษาที่เกี่ยวของ

ดานอาหาร สุขภาพ และผูสูงอายุ 

1. จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมจากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 : ลานนาสรางสรรค (Lanna Innovation) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนผูนําในการพัฒนาองคความรูลานนา และการสรางนวัตกรรม เพ่ือสรางจิตวิญญาณประจําถิ่น 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1. โครงการ/ งานวิจัย ทางดานลานนาสรางสรรค ทีมี่คุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมที่ เกิดจากการนํานวัตกรรมและองคความรูดานลานนา 

ไปใชประโยชน (20 โครงการ) 

2. โครงการ/ งานวิจัย ทางดานลานนาสรางสรรคทีไ่ดรบัทุนจากแหลงทุนภายนอก (4 โครงการ) 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. สงเสริมการพัฒ นาขอเสนอโครงการ

ทางดานลานนาสรางสรรค เพ่ือเสนอขอทุน

สนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. นําผลจากการดําเนินกิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและทองถิ่นลานนา กลุม

ชาติ พันธุ  สูบทเรียน และกิจกรรม

นักศึกษา 

2. มีหลักสูตรและผลงานวิชาการ 

งานวิจัยดานลานนา 

1.จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

ดานลานนา และประวัติศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพ 

 2. สงเสริมการตีพิมพ เผยแพรผลงาน

วิชาการดานลานนา 

3. จัดกิจกรรม/โครงการดานทํานบุํารงุ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ

ปญญาทองถิน่ลานนา กลุมชาติพันธุ  

 

1.จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมจากแหลงทุน

ภายนอก 

 

2.นําความรูจากโครงการวิจัยดานลานนา

สรางสรรคมาใชประโยชน 

ใหบริการวิชาการดานลานนาแก

นักศึกษาและผูที่สนใจ 

1. จัดอบรม เสวนาดานประวัติศาสตรและ

วรรณกรรมลานนาแกนกัศึกษา และผูสนใจ 

2. สรางเครือขายความรวมมอืทาง

วิชาการลานนากับสถาบนั วัด และองคกร

อ่ืนๆ ที่เกีย่วของในภาคเหนอื 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการที่

ถูกนําไปใชประโยชนจริง 

2. การเปดหลักสูตรระยะส้ัน 

3. จํานวนผลงานวิชาการ และ

งาน ส ร า งส รรค ด าน ล าน น า ที่
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

นํ า เส น อ ใน เว ที ระ ดั บ ชา ติ แล ะ

นานาชาติ 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการเพ่ือสรางสภาพแวดลอม

ดานลานนาสรางสรรค 

3. รวบรวมค ลั งความรู และพั ฒ นาการ

เผยแพรขอมูลดานลานนา 

1. นําผลจากการดําเนินกิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยและทองถิ่นลานนา กลุม

ชาติ พันธุ  สูบทเรียน และกิจกรรม

นักศึกษา 

2. มีหลักสูตรและผลงานวิชาการ 

งานวิจัยดานลานนา 

1.จดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

ดานลานนา และประวัติศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพ 

 2. สงเสริมการตีพิมพ เผยแพรผลงาน

วิชาการดานลานนา 

3. สรางพิพิธภัณฑดิจิทัลลานนา 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

เสริมหลักสูตรดานลานนาศึกษา 

2. จํ าน วน ผ ล งาน วิ จั ย ด า น

ลานนาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

3. มีพิพิธภัณฑดิจิทัลลานนา 
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“8 ดานลานนา เลอคาเชิงอัตลักษณ ” (ลานนาคดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 

1. ภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป (คัมภีรเอกสารโบราณ ฯลฯ ) 

2. โบราณคดี และ ประวัติศาสตรลานนา 

3. ปรชัญา ศาสนา และความเชื่อ (พิธีกรรม ฯลฯ) 

4. ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏยกรรม 

5. สถาปตยกรรม 

6. การกิน การอยู เครื่องนุงหม (เรือน การแตงกาย อาหาร เพาะปลูกเลี้ยงสัตวฯลฯ) 

7. แพทยลานนา (ตํารายา สมุนไพร นวดบําบัด ฯลฯ) 

8. มานุษยวิทยา (ชาติพนัธุ ) 
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 ยุทธศาสตรตามพนัธกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen skills) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนคนดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอทักษะดานคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเปนพลเมืองโลก (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)  

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา  

3. รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI1 หรือ Scopus ตอ

จํานวนผลงานทั้งหมด 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบและกลไกที่สงเสริมและพัฒนา

อาจารยในการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการ

เรียนรูใหสามารถตอบสนองทักษะแหงศตวรรษที ่

21 และทักษะการเปนพลเมืองโลก 

มี ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น ที่

สอดคลองกับทั กษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21  

1. การจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปน

สํ า คั ญ  แ บ บ  Problem Based Learning, Self-

Directed Learning, Life Long Learning แ ล ะ  ICT 

Integrated learning ฯลฯ 

  

1.รอยละของอาจารยที่สามารถ

นําเครื่องมือ /วิ ธีการเพ่ือพัฒ นา

ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 

และ/หรือทักษะการเปนพลเมืองโลก

ไปปรับใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

2.รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ

การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ

การเปนพลเมืองโลกและประกอบ

อาชีพในอนาคต โดยผานกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

สอดคลองกับความตองการของประเทศและ

สงเสริมใหมีประสบการณจริงในการทํางาน  

มีหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา/ฝกงาน

เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

1. สราง/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2. พัฒนาหนวยสหกิจศึกษาเพ่ือรองรับ

การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

1.จํานวนกระบวนวิชาแบบ Life-

Long Learning 

2.รอยละของนักศึกษาที่เขารวม  

สหกิจศึกษา 

3 .จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม 

(2ห ลัก สูตร  ได แก  1.ห ลัก สูตร

ปริญญาตรีดาน Global Humanities 

and Culture แ ล ะ  2 .ห ลั ก สู ต ร

บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าด าน ภ าษ าแ ล ะ

ภาษาศาสตร) 

3. สงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย   

 

1. มีหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

2.มีเครือขายและความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันวิชาการตางประเทศ 

3. มีการประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติ 

 

1.เปดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปน

ภาษาตางประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา 

2. มีความรวมมือ ดานการจัดการศึกษา 

การวิจัย และการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ

บุคลากรกับสถาบันวิชาการตางประเทศ 

4 .จั ด เว ที ก ารป ระ ชุม วิชาก ารระ ดั บ

นานาชาติ  

5. จัดกิจกรรมสรางบรรยากาศใหเกิดการ

สรางสรรคทางวิชาการบนความหลากหลาย 

1. จํานวนหลักสูตรที่มีการเรียน

การสอนเปนภาษาตางประเทศ ทั้ง

ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  แ ล ะ

บัณฑิตศึกษา (2 หลักสูตร) 

2. จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ

นัก ศึกษา  ที่ มี ความรวมมื อกั บ

ส ถ า บั น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ 

inbound/Outbound exchange  

3. จํ า น ว น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม

วิชาการในระดับนานาชาติ  
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

4. สงเสริมและผลักดันใหการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่

จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และ

สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีในสังคม โดยเนนจิต

อาสา ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 

นักศึกษามีทักษะที่จําเปนสําหรับ

การประกอบอาชีพในอนาคต  และ

สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีในสังคม 

โด ย เน น จิ ต อ า ส า  ซ่ื อ สั ต ย แ ล ะ

รับผิดชอบ 

1. สงเสริม/พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการ

ประกอบอาชีพ (Soft skill)  

2. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน

ดีเพ่ือสังคม 

 

1. จํานวนนักศึกษาที่ผานการ

พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการ

ประกอบอาชีพ (Soft skill) 

2. จํ านวนนั กศึ กษาที่ เข าร วม

โครงการจิตอาสา 

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให

อ ยู ใน ร ะ ดั บ ที่ ส า ม า ร ถ ใช ง า น ได อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษใน

ระดับ ที่ ส าม ารถ ใช งาน ได อ ย าง มี

ประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ทุกระดับ 

 

1. รอยละของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู

และทักษะภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ

การศึกษา ตามมาตรฐาน Common 

European Framework of Reference 

for Language อยูในระดับ B1 ข้ึนไป 

2. รอยละของนักศึกษาระดับ

บัณ ฑิตศึกษาที่ มีผลการสอบวัด

ความรู e-Tegs ระดับรอยละ 60 ข้ึน

ไป 

6. ผลักดันใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

ที่มีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการ

ตี พิมพ เผยแพรผลงาน วิชาการใน

วารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงข้ึน 

1. พัฒนาทักษะวิชาการและการวิจัย

ระดับนานาชาติ 

2. จัดตั้ง Academic Writing Centre 

1. จํานวนผลงานของนักศึกษา

ระดับบัณ ฑิตศึกษาที่ ได รับการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ 

และนานาชาติ  
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

7. สงเสริมใหนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตาม

กฎหมาย และจริยธรรม 

นักศึกษาทุกคนประพฤติปฏิบัติตาม

กฎหมาย และจริยธรรม 

1.สงเสริมการสอนคุณธรรมจริยธรรมใน

กระบวนวิชา  

1. จํานวนนักศึกษาทุกระดับที่

กระทําผิดวินัยนักศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 : วิจัยที่เปนเลิศ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมและใชตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1. จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรม (จํานวน 200 ช้ินงาน/ผลงาน) 

2. จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูล TCI1 หรือ Scopus (จํานวน 200 ผลงาน)  

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

1. สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ชวยพัฒนา

เปนนวัตกรรมและใชตอบโจทยการพัฒนา

ประเทศ 

มี ง า น วิ จั ย ที่ ช ว ย พั ฒ น า เป น

นวัตกรรมและใชตอบโจทยการพัฒนา

ประเทศ 

 

 

1.จัดสรรงบประมาณวิจัยตามทิศทางและ

ยุทธศาสตรคณะ 

2.ผลิตงานวิจัยตามพันธกิจเชิงรุก โดย

อาศัยอาศัยองคความรู และศักยภาพของ

บุคลากรภายในคณะ 

3.สงเสริมใหอาจารย ไดรับการอบรม

พั ฒ น าทั ก ษ ะนั ก วิ จั ย  เ พ่ื อ ก าร ดํ า เนิ น

โครงการวิจัย 

4.พัฒนาระบบพ่ีเล้ียงงานวิจัยแกนักวิจัย

รุนใหม 

1. จํานวนโครงการวิจัย 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

5. สรางกลุมวิจัยภายในคณะ 

6.สรางความรวมมือกับหนวยงานราชการ 

ประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะสถาบันที่มี 

MOU กับคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิด

การวิจัยรวมกนั  

7. สงเสริมการวิจัยจากงานบริการวิชาการ

และวิชาชีพแกชุมชน ทองถิ่น กลุมชาติพันธุ 

2. สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการใน

วารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI1 และ Scopus 

 

มีผลงานวิชาการวิชาการที่ ไดรับ

การตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล 

TCI1 และ Scopus 

1. สงเสริมใหอาจารย ไดรับการอบรม

พัฒนาทักษะนักวิจัย เพ่ือการตีพิมพ เผยแพร

ผลงานวิชาการ 

2 . จัดสรรงบประมาณ การเผยแพ ร

ผลงานวิจัย บทความวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3. ยกระดับวารสารภายในคณะ ใหอยูใน

ระดับทีสู่งกวา TCI 1  

4. จัดทํ าวารสารเพ่ื อ เข า สู ฐานขอมู ล 

Scopus 

 

1. จํานวนผลงานวิชาการ ที่ไดรับ

ก าร ตี พิ ม พ ใน ว ารส าร ที่ อ ยู ใน

ฐานขอมูล TCI1 และ Scopus 
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ยุทธศาสตรที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : เปนที่ยอมรบัของกลุมเปาหมาย และไดรับการนึกถึงเปน “ที่แรก” ในการแกไข ปญหาสําคัญ และเสรมิพลัง (Empowerment) ของ

ชุมชน ทองถิน่และสังคม โดยใชศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครอืขาย 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

 1. จํานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สรางผลกระทบสูงในวงกวางตอชุมชน/ กลุมจังหวัด/ประเทศ (จํานวน 8 โครงการ) 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

1. ผลักดันใหมีการนําองคความรูและ

นวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพ ผู สูงอายุ 

การทองเที่ยว และนวัตกรรมลานนา ไปใช

ประโยชนตามความตองการของชุมชน และ

ทองถิ่น โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือแกปญหา 

1. มีการใหบริการวิชาการที่ เกิด

ประโยชนแกสังคมในดานส่ิงแวดลอม 

อาหาร สุขภาพ ผูสูงอายุ การทองเที่ยว

และนวัตกรรมลานนา โดยมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือแกปญหา 

2. การบริการวิชาการแกสังคมที่

สามารถบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

1. รวมจัดกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาและ

ภาคประชาคม ซ่ึงสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน 

2.จัดบริการวิชาการดานอาหาร สุขภาพ 

ผูสูงอายุ การทองเที่ยว ส่ิงแวดลอมและลานนา

แก ชุมชนและทองถิ่นโดยใชศักยภาพ ความ

เช่ียวชาญของบุคลากรของคณะ 

3 .ส ง เส ริม ให คณ าจารยนํ าความรู และ

ประสบการณมาพัฒนา หรือบูรณาการเขากับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

4. สงเสริมการจัดกิจกรรมผานศูนยตาง  ๆภายใน

คณะ 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ  

2.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่

นําไปบูรณาการกับการเรียนการ

สอน และการวิจัย 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

2. พัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวของในงาน

วิชาการเพ่ือสังคม อันไดแกนักวิชาการ ผู

ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) 

พ่ีเล้ียง (Mentor) ผูบริหารระดับรองหัวหนา

สวนงาน และเจาหนาที่สายสนับสนุน 

มีบุคลากรทีมี่ความรู ความ

เช่ียวชาญในงานวิชาการเพ่ือสังคม 

1. สงเสริมใหอาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุนไดรับการอบรมพัฒนาทักษะงานบริการ

วิชาการ เพ่ือสังคม 

2. พัฒนาระบบพ่ีเล้ียง (Mentor) ในดานงาน

บรกิารวิชาการเพ่ือสังคม 

1. จํานวนอาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุนที่ ไดรับการอบรม

พัฒนาทักษะงานบริการวิชาการ 

เพ่ือสังคม 
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 ยุทธศาสตรสนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 7 : แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1. รอยละของรายไดหลังหกัคาใชจายตอรายไดรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอยละ 20 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

2. รอยละของเงินรายไดโดยรวม เมื่อเทียบกบัรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอยละ 20 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

1. เพ่ิมรายไดจากการวิจัย บริการวิชาการ

และการเรียนการสอน  

 

มี ราย ได ที่ เ พ่ิ ม ข้ึนจากการ วิจั ย 

บริการวิชาการและการเรียนการสอน                   

1. แสวงหารายไดจากโครงการตางๆ ผาน

ศูนยบริการวิชาการมนุษยศาสตร (HAS) 

2. แสวงหารายไดจากโครงการสอนภาษา และ

วัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาตางชาติผานคณะฯ 

โดยตรง 

3. แสวงหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืนจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  

4. แสวงหารายไดจากการจัดการเรียนการสอน  

1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของรายได

รวมหลังหักคาใชจาย  

2.จํานวนเงินที่เพ่ิมข้ึนของรายได

จากแหลงทุนวิจัยภายนอกหลังหัก

คาใชจาย 

3. จํานวนเงินที่เพ่ิมข้ึนของรายได

จากการใหบริการวิชาการหลังหัก

คาใชจาย 

4. จํานวนเงินที่เพ่ิมข้ึนของรายได

จากคาธรรมเนียมการศึกษาตอ

รายไดรวม 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด 

2. พั ฒ น าก ารบ ริ ห าร สิ น ท รัพ ย ให เกิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

มีรายไดจากสินทรัพยของคณะ การจัดเก็บรายไดจากสินทรัพยของคณะ 

ไดแก 

- คาเชาหองเรียน/หองปฏิบัติการ/หอง

ประชุม ฯลฯ 

- คาเชาพ้ืนที ่

 -จําหนายสินทรัพยที่ชํารดุ 

1 . ร า ย ได จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร

สินทรัพย 

 

3. ระดมทุนจากเงินบริจาคทั้งจากนักศึกษา

เกาและประชาชนทั่วไป 

มีเงินบริจาคเขาสูคณะเพ่ิมข้ึน 1. ประชาสัมพันธใหศิษยเการวมบริจาค

ทุนการศึกษาและทรัพยากรอ่ืนใหนักศึกษา 

2. พัฒนาระบบ E-Donation 

1. ร อ ย ล ะข อ ง เ งิ น บ ริ จ า ร ที่

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่

ผานมา 
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ยุทธศาสตรที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : บริหารงานและทรัพยากรรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือนยทุธศาสตรและปรับตัวไดเร็วตอการเปล่ียนแปลง 

ตัวชี้วัดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

1. ผลประเมินตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) (ระดับ 200) 

2. รอยละของการบรรลุผลสําเร็จตามยทุธศาสตรของแผนพัฒนาคณะ (รอยละ 90) 

กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาคณะเพ่ือมุงสูความเปนเลิศตาม

แนวทาง EdPEx 

มีแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร 

โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุก

ระดับ และนําระบบคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

มาใช ในการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. สงเสริมใหอาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุนไดรับการอบรมเพ่ือใหเกิดความรู 

ความเขาใจเรื่องเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  

2. ใหทุ กหน วยงานนํ าเกณ ฑ คุณ ภาพ

การศึกษาEdPEx ไปใชในการดําเนินงาน 

3.พัฒนาระบบฐานขอมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผลการประเมินตามเกณฑ

ประเมินคุณ ภาพการศึกษาเพ่ือ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx200) 

2. ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและการ

พัฒนาบุคลากร  

  

1. เป น อ งค ก ร แ ห ง ก า ร เร ีย น รู 

( Learning Organization)  แ ล ะ ส ุข

ภาวะ (Happy Faculty ) 

2. บุ คลากรทุ กระดับ ได รับการ

พั ฒ น า ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ

ประสบการณ ตามสายการปฏิบัติงาน

และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดสรรงบประมาณใหอาจารยศึกษาตอ

ปริญญาเอก 

2.สงเสริมใหอาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนนุไดรับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงาน 

3. วิเคราะหและปรับแผนความเส่ียง เพ่ือ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปน

1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการ

ที่ไดรับการพัฒนาตอบุคลากรสาย

วิชาการทั้งหมด  

2 . รอยละของบุ คลากรสาย

ปฏิบัติการ ที่ไดรับการพัฒนาตอ

บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

 ประจําทุกป 

4 .ป รับ เป ล่ี ยน สถาน ะบุ ค ลากรส าย

สนับสนุนประเภทลูกจางช่ัวคราว(เงินรายได) 

เปนลูกจางประจํา(เงินรายได) 

5.จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา

บุคลากรทุกระดับ 

 

3. ปฏิรูประบบประชาสัมพันธและการจัดทํา 

Human Branding 

สรางภาพลักษณ ที่ ดีขององคกร 

Human Branding 

1. จัดทําส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายสําหรับนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

2. พัฒนาเครือขายดานการประชาสัมพันธ

ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ระดับการรับรูภาพลักษณ

คณะมนุษยศาสตรของนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

4. ปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในคณะกับ

บุคลากรและนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

มีระบบการส่ือสารภายในคณะที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. พั ฒ น า ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ง ค ก ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธคณะ เชน เว็บไซต  ส่ือสังคม

ออนไลน  จอ LED  โปสเตอร เปนตน 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร 

นัก ศึกษา ตอระบบการส่ือสาร

ภายในคณะ 

5. พัฒนาระบบกายภาพภายในคณะโดย

คํานึงถึงส่ิงแวดลอมและผูพิการ 

 

มีระบบกายภาพภายในคณะ ที่เอ้ือ

ตอการจัดการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการองคกร 

1. หองเรียนมีส่ิงสนบัสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอยางเพียงพอ สําหรับนักศึกษาทั่วไป และผู

พิการ 

2. หองทํางานสําหรับบุคลากร มีอุปกรณ

สํานักงานที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

3. มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรบัผูพิการ เชน 

จุดจอดรถ ทางลาด หองน้ํา ลิฟต เปนตน 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร 

และนักศึกษา ตอระบบกายภาพ

ภายในคณะ 
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กลยุทธ เปาหมายกลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด 

4. มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยรอบ

บริเวณคณะ 

5. บํ ารุงรักษาอาคาร สถานที่  และระบบ

สาธารณูปโภค ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใชงาน 

6. ลดการฟุ งกระจายของหมึกผงจาก

เครื่อง ปร้ินทเตอร 

6. ผ ลั ก ดั น ค ณ ะ เพ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร เป น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

มีแนวทางการจัดการในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1.จัดทําระบบบริหารงานธุรกิจอัจฉริยะ 

(Business Intelligent:BI) 

2 . พั ฒ น า ร ะ บ บ  e-Humanities เ พ่ื อ

รองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

1. ร อ ย ล ะขอ งก ระบ วน ก าร

ทํางานที่มีการนําระบบดิจิทัลไปใช

ในการปฏิบัติงาน 

 


