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นโยบาย เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ 
โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง คณบดคีณะศิลปศาสตร ์

นโยบายด้านที่ 1: ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) 
1.1 พัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนสู่
ประชาคมอาเซียน และตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
1.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

1.2 การจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเน้นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2.1 ส่งเสริมการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.2.2 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีความทันสมยัเช่ือมโยงและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.3 ระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพ 

1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน  
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นโยบายด้านที่ 2: ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดีและมี
ความสุข 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) 
2.1 บัณฑิตมคีณุลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เก่ง ดีและมีความสขุ 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ 
2.1.2 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.1.3 พัฒนาระบบและกลไกให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดีและสนับสนุนให้มีการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือวางแผนพัฒนา* 

 
 
นโยบายด้านที่ 3 : ด้านการวิจัย 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) 
3.1 ระบบบริหารงานวิจัยที่ดี 3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัย 
3.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการทําวิจัยของคณะ 
 

3.2 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2.1 สร้างความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบัน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
อาเซียน 
3.2.2 จัดการประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน 
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  
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นโยบายด้านที่ 4: การบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และย่ังยืน 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) 
4.1 การบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรนําองค์ความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 
4.1.3 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 

 
นโยบายด้านที่5 : ด้านการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) 
5.1มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ล้านนาที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรม
การเกษตรและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่หลากหลาย 
5.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมการเกษตร 
5.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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นโยบายด้านที่ 6: ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมืออาชพีโดยเนน้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ (Strategy) 
6.1บุคลากรมสีมรรถนะสูงเหมาะสมต่อการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 
 

6.1.1พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาต่อ ด้านการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
6.1.2พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 
 

6.2 การบริหารแบบธรรมาภิบาล เน้นความ
คล่องตัวและโปร่งใส 

6.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
6.2.2 ส่งเสริมและดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย์ 
6.2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
6.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

6.3 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

6.3.1พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีคุณภาพทั้งในระดับหลักสตูรและระดับคณะฯ 

6.4 มรีะบบการจัดการความรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือการพัฒนาเชิงกล
ยุทธ์ 

6.4.1สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 

6.5 มรีะบบการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรที่ดีและทั่วถึง 

6.5.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของ
องค์กร 
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นโยบายด้านที่ 1  :ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ
ดําเนนิการ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนสู่
ประชาคมอาเซยีน และตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
 

1.โครงการพัฒนาและวิพากษ์
ห ลัก สูตร ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 
 

1.ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีท้ี่
ปรากฏในเล่ม มคอ.2ให้ครบถว้น 
 

100 %

1.2  การจัดการเรยีนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตรท์ี่ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1.2.1. ส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

- - -

1.2.2สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- - -

 1.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ร า ย วิ ช า ด้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  มีความทันสมัยเชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
 

โครงการปรับปรุง/สร้าง
รายวิชาที่เน้นการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิตมีความทันสมัย เชื่อมโยง
และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

จํานวนรายวิชาที่ได้รับการ
ปรับปรงุ/สร้างใหม่ที่เน้นเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5 รายวิชา
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นโยบายด้านที่  1: ด้านการจัดการเรียนการสอน ( ต่อ ) 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ
ดําเนนิการ 

1.3 ระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

 

อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์
และบุคลากรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

80%
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นโยบายด้านที่ 2: ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และสุข 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ
ดําเนนิการ 

2.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ เกง่ ด ีและมีความสุข 

2.1.1.ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ 
2.1.2 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1.โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ 
 
2.สร้างแนวปฏิบัติที่ดีใน
กระบวนการให้คําปรึกษา
แก่นักศึกษา 
 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทกัษะ
ทางด้านวิชาชีพ 
2.แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

1)ร้อยละ 80
 
 
2) 1 แนวปฏิบัติ 
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นโยบายด้านที่ 3: ด้านการวิจัย 
 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ

ดําเนนิการ 
3.1 ระบบบริหารงานวิจัยที่ดี 3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัย 
3.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การทําวิจัยของคณะ 

 

1.โครงการพัฒนางานวิจัยคณะ
ศิลปศาสตร ์
2.กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
งานวิจัย 
 3.สํารวจฐานข้อมูลพัฒนา
ฐานข้อมูล 
4.ประเมินฐานข้อมูล 

1.จํานวนระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย 
 
2.ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การวิจัย 
3.  จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ 
 

1) 6 ข้อ(ตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ) 
2)ร้อยละ 80 
 
3)ร้อยละ 6.40 
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นโยบายด้านที่ 4: การบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ
ดําเนนิการ 

4.1 การบรกิารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรท์ี่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

4.1.1พัฒนาระบบและกลไกการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน 
4.1.2ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรนํา
องค์ความรูท้างด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรใ์ห้บริการวิชาการแก่
ชุมชน 
4.1.3สร้างเครือข่ายการบรกิารวิชาการ
กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

 

1.จัดทําระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 
2.โครงการบริการวิชาการที่ตรง
ตามความต้องการของชุมชน 
 
 
3.โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ
แก่สังคม 

1.ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน 
2.จํานวนโครงการที่มีองค์ความรู้ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 
 
3.ระดับความสําเร็จของการบูรณา
การผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจ
อื่นๆของมหาวิทยาลัย 

1) 6 ข้อ
(ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ) 

 
2) 3 โครงการ 

 
 
 

3) ระดับ5 
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นโยบายด้านที่5 : ด้านการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ
ดําเนนิการ 

5.1มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนาที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรม
การเกษตรและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

5.1.1พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
5.1.2ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่
หลากหลาย 
5.1.3ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมการเกษตร 
5.1.4ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.สร้างแนวปฏิบัติที่ดใีนการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
2.จัดทาํโครงการทาง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 

1.แนวปฏิบัตทิีด่ีในการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.จํานวนโครงการทาง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาที่
หลากหลาย 
 
 
3.จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสู่
ชุมชน 

1) 1 แนวปฏิบัติ
 
 
2) 4 โครงการ 
 
 
 
 
3) 1โครงการ 
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นโยบายด้านที่ 6: ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมืออาชพีโดยเนน้หลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ

ดําเนนิการ 
6.1บุคลากรมีสมรรถนะสูง
เหมาะสมต่อการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัย 

 

6.1.1พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
 

1.จัดทําระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาต่อ ด้านการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  
 

1.ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาต่อ ด้าน
การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
 

1)1 ระบบ
 

6.2  การบริหารแบบ ธรรมาภิ
บาล เน้นความคล่องตัวและ
โปร่งใส 

6.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.2.2 ส่งเสริมและดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์
6.2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 
6.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําแผน
กลยุทธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

1).กิจกรรมประชุมติดตามการใช้
งบประมาณและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณตอ่ผู้บริหารทราบทุก ไตรมาส 
2).กิจกรรมประชุมและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
3)โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ี

1)จํานวนการประชุม
 
 
2).ร้อยละความสําเร็จของการ
บรรลุเป้าหมาย KPI ของการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม 
3)ร้อยละความสําเร็จของการ
บรรลุเป้าหมาย KPI ของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2558 

1)3 ครั้งต่อปี
 

 
2)  ร้อยละ 70 

 
 
 

3) ร้อยละ80 
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นโยบายด้านที่ 6: ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมืออาชพีโดยเนน้หลักธรรมาภิบาล ( ต่อ ) 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนนิการ
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนการ
ดําเนนิการ 

6.3 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

6.3.1พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ 

1)ประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและ
คณะฯ 

1)ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2558 

1) คะแนน 3.67

6.4 มีระบบการจัดการความรูท้ีเ่น้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาเชิงกลยทุธ ์

6.4.1สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

2)จดักิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

2)องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ประจําปี
งบประมาณ 2558 

2) 3 องค์ความรู้

6.5 มีระบบการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสาร
องค์กรที่ดีและทั่วถงึ 

6.5.1พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กรที่ดีและทั่วถงึ 

จัดทําแนวปฏิบตัิที่ดกีาร
ประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสาร
องค์กรที่ดีและทั่วถงึ 

แนวปฏิบัติที่ดีการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กรที่ดีและ
ทั่วถงึ 
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