
 



 
  
 
 

 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2546  โดยมติสภามหาวิทยาลยันเรศวร  หลังจากนั้นราว 4 ปี  คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี เป็นคร้ังแรก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 – 2554  ส าหรับคร้ังนี้ ถือว่าเป็นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ซึง่จะครอบคลุมช่วงระยะเวลา ระหวา่ง ป ี
พ.ศ. 2555 – 2559   

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างทางกายภาพ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผน การก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน 
กระบวนการพัฒนาบุคลากร จัดระบบงาน ตลอดจนก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และการพัฒนาระบบงานไปพร้อมๆ กับการจัดกระท าภารกิจหลักของคณะฯ  ซึ่งได้แก่  การ
ผลิตบัณฑิต   การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตลอดจนการบริหารจัดการ 

ผู้บริหารระดับคณะ ในยุคปัจจุบันที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา  ต่างตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงรูปแบบและวิธีคิดเชิง     
กลยุทธ์ใหม่  ที่ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษาที่การวิเคราะห์โอกาสและปัจจัยคุกคามจาก

ภายนอกมีความส าคัญอย่างสูง  ในการก าหนดทิศทางและอัตราการเจริญเติบโตขององค์กร  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายที่ชัดเจน   ดังนั้น นอกจากความเชี่ยวชาญด้าน
การวางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว  การมีจิตส านึกที่ดีของผู้บริหาร และการเปิดใจกว้างเพื่อยอมรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  อันจะน าไปสู่การวางแผน  และการก าหนด
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของการด าเนินงานในขั้นตอนต่อๆ ไปนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ เป็นแผนด าเนินการเพื่อให้จุดหมายของหน่วยงานบรรลุ  ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการก าหนดและจัดท ายุทธศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดจุดหมายของหน่วยงาน   
ที่ชัดเจน  กระบวนการและวิธีการไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  ขณะที่กลยุทธ์ คือสิ่งที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์  โดยก าหนดขึ้นจากการพิจารณา
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (critical success factors) เป็นส าคัญ   ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างไร  จึงจะไปสู่
เป้าหมายนั้นได้ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   ระยะ 5  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559  เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในการบรรลุจุดหมายของคณะสังคมศาสตร์  ก าหนดแนวทางและวิธีการ
ด าเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาด้านกายภาพ และเทคโนโลยี  การพัฒนาก าลังคน  และการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม  สอดคล้องกับกิจกรรมการ
พัฒนาคณะสังคมศาสตร์   และการประกันคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานด้าน ต่างๆ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจนในทิศทางเดียวกัน   ตอบสนองต่อนโยบาย วัตถุประสงค์  เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยรวม 

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก 
คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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แหล่งหลอมรวมความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งปัญญา มุ่งสร้างคน สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
ทางคุณธรรมจริยธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไทจากอวิชชา  
มุ่งสู่สังคมสันติประชาธรรม 
 

 
 
 

   มุ่งม่ันสร้างคน สร้างสังคมอุดมปัญญา  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และก้าวไกลสู่สังคมโลก   
 

แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ปรชัญา 
 

ปณิธาน 
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 สร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในระดับสากล  
 มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และมีจิตส านึกเพื่อสังคม 

 

 

 
 

 ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี ้    
  1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
  2. ด้านการวิจยั  
  3. ด้านการบริการวิชาการ  
  4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

พนัธกจิ 
 

วสิยัทศัน ์
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 คา่นยิมหลกั 

 

ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม   
เลิศล้ าวิชาการ  
เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
น าความรู้สู่สังคม 
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1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ภาษาต่างประเทศ   
 และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล  มีทักษะวิชาชีพ รอบรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่น 
2. เน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
3. สร้างเสริมเครือข่ายที่เข้มแข็งทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการทางสังคม  

 ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
4. จรรโลงและสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก 
5. มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความสามัคคี โปร่งใส (Transparency) รับผิดชอบ (Accountability)  
6. พัฒนาระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ ในการน าศักยภาพ 
 ของศิษย์เก่ามาใช้เพื่อการพฒันานิสิตและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
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เป้าประสงค์ 
 
 
 
 

1. มุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละศาสตร์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
 ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  
 สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 เผยแพร่ในเวทีวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสาร และหรือสิ่งพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ  
 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
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5. มุ่งพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลสูงสุด 
6. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
7. มุ่งพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เอื้ออ านวยต่อการตรวจสอบตนเอง การประเมินคุณภาพ 
 โดยหน่วยงานภายนอก และมีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนา 
 การบริหารจัดการภายในองค์กร  
8. ส่งเสริม สนับสนุน และน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาเป็นส่วนหนึ่ง 
 ในการบริหารจัดการองค์กร 
9. ส่งเสริม สนับสนุนระบบความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

เป้าประสงค ์(ตอ่) 
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คณะสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ในด้านการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีเข้มแข็งวิชาการ  มีทักษะทางปัญญา ภาษาต่างประเทศ การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 และการบริหารจัดการ  
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 
3. ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรับผิดชอบ มีวินัยในการศึกษาหาความรู้ มีความเสียสละ และมีจิตส านึกเพื่อสังคม  
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการด าเนินชีวิต 
5. สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบัณฑิต ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
6. พัฒนางานวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  
 สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
7. ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในเวทีวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสาร 
 และ/หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

วตัถปุระสงค ์
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8. เสริมสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  
9. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ โดยสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์  
 จิตวิทยา ภูมิปัญญา สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น รัฐศาสตร์และการบริหารท้องถิ่น 
10. บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
 ตลอดจนเป็นที่พึ่งของชุมชน และสังคม  
11. ส่งเสรมิบุคลากร และนิสิตให้มีจิตส านึกในการธ ารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ 
 ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
12. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สังคม ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  
13. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
14. มีโครงสร้างชัดเจน และมีขอบข่ายภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 
15. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ 

วตัถปุระสงค ์(ตอ่) 
 



 

   9   
 
 

 
 
 
 

16. ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ส านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
17. เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
18. วางแผนให้มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
19. มีแนวทางจัดหารายได้ให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
20. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือการตัดสินใจ 
21. มีระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีการด าเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ  
 น ามาใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
22. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจ มีจิตส านึกเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 และน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

วตัถปุระสงค ์(ตอ่) 
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23. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 
 อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
24. ส่งเสริม สนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  
 เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
25. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ มุ่งสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ 
26. บุคลากรน าการจัดการความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ 
27. น าระบบการจัดการความรู้มาพัฒนาองค์กร เครือข่าย และการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล 
28. พัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ระหว่างศิษย์เก่า  
 นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
29. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร  
30. จัดต้ังเครือข่ายและองค์กรศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ  

วตัถปุระสงค ์(ตอ่) 
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แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
 

                   สูเ่ป้าหมายและแผนการด าเนนิงาน ระยะ 5 ปี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 

 
 



แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

สูเ่ป้าหมายและแผนการด าเนนิงาน  ระยะ 5 ปี 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
  

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
มุ่งผลิตบณัฑิต 
ที่มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ
เชี่ยวชาญ 
ด้านการวิจัย 
ภาษาต่างประเทศ  
และเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบั
สากล  มีทักษะ
วิชาชีพ รอบรู้
เกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น 

         
1.  มุ่งพัฒนา

หลักสูตรให้
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของสังคมและ
ท้องถิ่น สอดรับ
กับนโยบายของ
ประเทศ  และ
การก้าวสู่การ 

  เป็นประชาคม
อาเซียน 

 

1. พัฒนาหลักสูตรและระบบ
การเรียนการสอนให้มี
เนื้อหา ที่หลากหลาย 
ทันสมัย และมีความเป็น
สากลเพื่อให้สอดคล้อง   
กับนโยบายของประเทศ 
และการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  
ในปี พ.ศ. 2558 

 

ปรับปรุง พัฒนา 
หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศ และการ
ก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 
 

 ปรับปรุงหลักสตูร 
ระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 

ปรับปรุงหลักสตูร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 

พัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษา 
 

พัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 

พัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษา 
 
 

 ตัวชี้วดั (KPI) 
 มีหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  
ที่ปรับปรุงเพื่อ 
สอดรับกับนโยบาย
ของประเทศเป็นไป
ตามบริบทของสังคม 
และท้องถิ่น 
 

มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ที่ปรับปรุงเพื่อ 
สอดรับกับนโยบาย
ของประเทศเป็นไป
ตามบริบทของสังคม 
และท้องถิ่น 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ปรับปรุงเพื่อ 
สอดรับกับนโยบาย
ของประเทศเป็นไป
ตามบริบทของสังคม 
และท้องถิ่น 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ปรับปรุงเพื่อ 
สอดรับกับนโยบาย
ของประเทศเป็นไป
ตามบริบทของสังคม 
และท้องถิ่น 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ปรับปรุงเพื่อ 
สอดรับกับนโยบาย
ของประเทศเป็นไป
ตามบริบทของสังคม 
และท้องถิ่น 
 

      
 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร   
เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด  
เก่งครองชีวิต  เก่งพิชิตปัญหา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 
 
 
 
 

  
2. พัฒนาหลักสูตรที่

หลากหลายเป็นไปตาม
บริบทของสังคมไทยและ
ท้องถิ่น โดยเน้นความ
หลากหลายของศาสตร์
ด้านสังคมศาสตร ์
 

 
ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรระดบั 
ปริญญาตรี และ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามบริบทของ
สังคมไทยและท้องถิ่น 
โดยเน้นความ
หลากหลายของ 
ศาสตร์ดา้น
สังคมศาสตร ์

  
ปรับปรุงหลักสตูร 
ระดับปริญญาตร ี
ตามบริบทของ
สังคมไทยและท้องถิ่น 
โดยเน้นความ
หลากหลายของ
ศาสตร์ดา้น
สังคมศาสตร ์
  

 
ปรับปรุงหลักสตูร 
ระดับบัณฑิตศึกษา
ตามบริบทของ
สังคมไทยและท้องถิ่น 
โดยเน้นความ
หลากหลายของ
ศาสตร์ดา้น
สังคมศาสตร ์
 
 

 
พัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษาตาม
บริบทของสังคมไทย
และท้องถิ่น โดยเน้น
ความหลากหลาย 
ของศาสตรด์้าน
สังคมศาสตร ์

 
พัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษาตาม
บริบทของสังคมไทย
และท้องถิ่น โดยเน้น
ความหลากหลาย 
ของศาสตรด์้าน
สังคมศาสตร ์

 
พัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
และระดบั 
บัณฑิตศึกษาตาม
บริบทของสังคมไทย
และท้องถิ่น โดยเน้น
ความหลากหลาย 
ของศาสตรด์้าน
สังคมศาสตร ์

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    หลักสูตรระดบั

ปริญญาตรี ผ่าน 
การรับรองจาก สกอ. 
ว่าเป็นไปตาม TQF 

หลักสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษา ผ่าน 
การรับรองจาก สกอ. 
ว่าเป็นไปตาม TQF 

หลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิต ผ่าน 
การรับรองจาก สกอ. 
ว่าเป็นไปตาม TQF 

หลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิต ผ่าน 
การรับรองจาก สกอ. 
ว่าเป็นไปตาม TQF 

หลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิต ผ่าน 
การรับรองจาก สกอ. 
ว่าเป็นไปตาม TQF 

       ** TQF  คือ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหง่ชาติ (Thailand Qualification Framework) 
   

3. สร้างหรือพัฒนา
หลักสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษาที่เน้น   
การวิจัยเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกลุ่มสถาบันจดุเน้น  

 

 
สร้าง พัฒนา 
หลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 

  
มีหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  
ที่เน้นการวิจัย 
 

 
มีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 
 

 
พัฒนาหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 
 

 
พัฒนาหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 
 

 
พัฒนาหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  
ที่เน้นการวิจัย 
 

มีหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 
 

มีการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 

มีการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 

มีการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. ปรับปรุงหลักสตูรทุก
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand 
Qualification 
Framework : TQF) 
ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลยั 

 
 

 
ปรับปรุงหลักสตูร 
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและ 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand 
Qualification 
Framework : TQF) 
 
 
 
 

  
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตาม TQF 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตาม TQF 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตาม TQF 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตาม TQF 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุง
หลักสูตร ตาม TQF 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีการตดิตาม

ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
ตาม TQF  
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
ตาม TQF  
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
ตาม TQF  
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
ตาม TQF  
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงหลักสตูร 
ตาม TQF  
 

     ** TQF  คือ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหง่ชาติ (Thailand Qualification Framework) 
        

   
5. มีระบบและกลไกการเปิด 

ปิด ปรับปรุงหลักสูตร 
และด าเนินการตามระบบ 
ตามแนวทางปฏบิัติที่
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

 
มีระบบและกลไกการ
เปิด-ปิดหลักสูตร 
 
 
 
 

  
จัดท าระบบและกลไก
การเปดิ-ปิดหลักสตูร 
 

 
ด าเนินการตามระบบ
และกลไกการเปดิ-ปิด
หลักสูตร 
 

 
ด าเนินการตามระบบ
และกลไกการเปดิ-ปิด
หลักสูตร 
 

 
ด าเนินการตามระบบ
และกลไกการเปดิ-ปิด
หลักสูตร 
 

 
ด าเนินการตามระบบ
และกลไกการเปดิ-ปิด
หลักสูตร 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีระบบและกลไกการ

เปิดปิดหลักสตูร 
มีการด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการ
เปิดปิดหลักสตูร 
 
 
 

มีการด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการ
เปิดปิดหลักสตูร 

มีการด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการ
เปิดปิดหลักสตูร 

มีการด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการ
เปิดปิดหลักสตูร 
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6. พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

 

 
มีการตดิตามและ
พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

  
ติดตามความก้าวหน้า   
ในการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า   
ในการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า   
ในการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า   
ในการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า   
ในการพัฒนาหลักสูตร 
ที่ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีการตดิตาม

ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาหลักสูตรที่
ครบรอบการประเมิน
หลักสูตร ทุก 5 ปี   
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
 

   
7. สนับสนุนการท าวิจัย

สถาบัน เพื่อทราบความ
ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 
และเพื่อประเมินคุณภาพ
บัณฑิตจากผู้ใช้บณัฑิต 
และน าผลการประเมินใช้
ในการปรับปรุงหลักสตูร 
 
 

 
1. สนับสนุนการท า

วิจัยสถาบันเพื่อ
ทราบความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑติ  

 และเพื่อประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

 จากผู้ใช้บัณฑติ 
2. น าผลการประเมิน 
 ใช้ในการปรบัปรงุ

หลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

  
ส่งเสริมการท าวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต  
 

 
ส่งเสริมการท าวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต  
 

 
ส่งเสริมการท าวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต  
 

 
ส่งเสริมการท าวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต  
 

 
ส่งเสริมการท าวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต  
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีฐานข้อมูลดา้น

ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 

มีงานวิจัยสถาบันที่
ศึกษาเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต 

มีงานวิจัยสถาบันที่
ศึกษาเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต 

มีงานวิจัยสถาบันที่
ศึกษาเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต 

มีงานวิจัยสถาบันที่
ศึกษาเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต 
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2. มุ่งเน้นคุณภาพ 
 บัณฑิต โดยเน้น 
 กระบวนการ

จัดการเรยีน 
 การสอน  และ

รูปแบบการเรียน 
 การสอนให้มีการ

ฝึกปฏิบัต ิ
การศึกษาด้วย
ตนเองทุกรายวชิา 

 
1. ปรับกระบวนทัศน์ 
 ในการเรียนการสอน 
 (Teaching Paradigm)   

จากการสอนที่เน้นการ
บรรยาย เป็นการสอนแบบ 
Hybrid Learning  ที่เน้น
การสร้างปฏิสมัพันธ์ใน 
การเรียน (Interactive 
Learning) ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน หรือผู้เรียนกับ 
ผู้สอน มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหมป่ระกอบการเรียน
การสอน ทั้งที่เป็น  
e – Learning  และ  
e – Tutorial  รวมทั้ง
การเสริมการเรียนรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษ 
และ IT 

 

 
1. พัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอน 
 
2. อบรมการสอน 
 ด้วย e-learning  
  
3. ผลิตและพัฒนาสื่อ

การสอนด้วยการ
ใช ้e-learning 

  
4. พัฒนาระบบ 
  e-Tutorial 
 
5. แนะน าการเรยีน 
 การสอนแบบ 

Hybrid  
Learning 

 
 

  
1. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีน
การสอน 

 
2. โครงการแนะน า

การเรียน 
 การสอนแบบ 

Hybrid  
Learning 

 
3. โครงการอบรม 
 การสอนด้วย  
 e-learning  
  
 
 
 

 
1. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีน
การสอน 

 
2. โครงการผลิตและ 
 พัฒนาสื่อการสอน 
 ด้วยการใช ้ 
 e-learning 
  
3. โครงการพัฒนา

ระบบ e-Tutorial 
 
 

 
1. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีน
การสอน 

 
2. โครงการผลิตและ 
 พัฒนาสื่อการสอน 
 ด้วยการใช ้ 
 e-learning 
  
3. โครงการพัฒนา

ระบบ e-Tutorial 
 
 

 
1. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีน
การสอน 

 
2. โครงการผลิตและ 
 พัฒนาสื่อการสอน 
 ด้วยการใช ้ 
 e-learning 
  
3. โครงการพัฒนา

ระบบ e-Tutorial 
 
 

 
1. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการเรยีน
การสอน 

 
2. โครงการผลิตและ 
 พัฒนาสื่อการสอน 
 ด้วยการใช ้ 
 e-learning 
  
3. โครงการพัฒนา

ระบบ e-Tutorial 
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  บุคลากรที่เข้ารบัการอบรมมีความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.51 
  (ตัวชี้วัดโครงการที่ 1 – 4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ) 
 

   
 

  - 
 

 

 3.  มีสื่อการสอนด้วย e-learning 
 4.   มีระบบ e-Tutorial 
  (ตัวชี้วัดเพิม่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559) 
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2. กระจายสัดสว่นกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ออกเป็น บรรยาย : 
ปฏิบตัิ : ค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 

 
กระจายสัดสว่น
กิจกรรมการเรียน 
การสอน ออกเป็น 
บรรยาย : ปฏบิัต ิ: 
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

  
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
เน้นการกระจาย
สัดส่วนกิจกรรม 

 
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
เน้นการกระจาย
สัดส่วนกิจกรรม 

 
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
เน้นการกระจาย
สัดส่วนกิจกรรม 

 
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
เน้นการกระจาย
สัดส่วนกิจกรรม 

 
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
เน้นการกระจาย
สัดส่วนกิจกรรม 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการกระจายสัดส่วนกิจกรรม 

  
   

3.  สนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอน เพื่อน าองค์
ความรู้เชิงทฤษฎี   

 ที่ได้จากการเรยีน           
การสอนไปสู่การปฏิบตั ิ

 
 
 
 

 

 
สนับสนุนการน า
ความรู้เชิงทฤษฎ ี
สู่การปฏบิัตแิละ 
มีการจัดท ากิจกรรม/
โครงการในรายวิชา 
ที่ได้แบง่สัดส่วน
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ทุกหลักสูตร 
 
 

  
กิจกรรม/โครงการ  
ในรายวิชาที่ไดแ้บ่ง
สัดส่วนส าหรบั
ภาคปฏิบตั ิ
ทุกหลักสูตร 
 

 
1. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบตัิการ : การน า
ความรู้เชิงทฤษฎ ี

 สู่การปฏบิัต ิ
 

2. กิจกรรม/โครงการ 
ในรายวิชาที่ไดแ้บ่ง
สัดส่วนส าหรบั
ภาคปฏิบตั ิ

 ทุกหลักสูตร 
 

 
กิจกรรม/โครงการ  
ในรายวิชาที่ไดแ้บ่ง
สัดส่วนส าหรบั
ภาคปฏิบตั ิ
ทุกหลักสูตร 
 

 
1. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบตัิการ : การน า
ความรู้เชิงทฤษฎ ี

 สู่การปฏบิัต ิ
 

2. กิจกรรม/โครงการ 
ในรายวิชาที่ไดแ้บ่ง
สัดส่วนส าหรบั
ภาคปฏิบตั ิ

 ทุกหลักสูตร 
 

 
กิจกรรม/โครงการ  
ในรายวิชาที่ไดแ้บ่ง
สัดส่วนส าหรบั
ภาคปฏิบตั ิ
ทุกหลักสูตร 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีกิจกรรมในรายวชิา 

ที่มีภาคปฏบิัติทุก
หลักสูตร 
 

1. มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. บุคลากรที่เข้ารว่ม 
 มีความพึงพอใจ 
 ไม่ต่ ากว่า 3.51  
 

มีกิจกรรมในรายวชิา 
ที่มีภาคปฏบิัติทุก
หลักสูตร 
 

1. มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. บุคลากรที่เข้ารว่ม 
 มีความพึงพอใจ 
 ไม่ต่ ากว่า 3.51  

มีกิจกรรมในรายวชิา 
ที่มีภาคปฏบิัติทุก
หลักสูตร 
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4.  สนับสนุนคณาจารย ์
 และนิสิตใหต้ระหนักถึง

คุณธรรม จรยิธรรมผ่าน
กระบวนการการเรยีน 

 การสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนับสนุนคณาจารย์
และนิสิตใหต้ระหนัก
ถึงคุณธรรม 
จริยธรรมผ่าน
กระบวนการการ
เรียนการสอน  

 

  
1. โครงการเรียนรู้

วิธีการสอดแทรก
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

 
2. โครงการอบรม

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 
1. สอดแทรก

คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

 
 
2. ติดตามจริยธรรม

และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 
 

 
1. สอดแทรก

คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

 
 
2. โครงการอบรม

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 

 
1. สอดแทรก

คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

 
 
2. ติดตามจริยธรรม

และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 
 

 
1. โครงการเรียนรู้

วิธีการสอดแทรก
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

 
2. โครงการอบรม

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     1. มีบุคลากรเข้าร่วม

อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ 3.51  

1. มีการสอดแทรก
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

2. มีการติดตาม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 

1. มีการสอดแทรก
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

2. มีการติดตาม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 

1. มีการสอดแทรก
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ
เรียนการสอน 

2. มีการติดตาม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
เขียนงานทาง
วิชาการแก่
บุคลากรและนิสติ 

 

1. มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ 3.51 
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5. พัฒนาด้านการเรยีนการ
สอน โดยส่งเสริมให้มีการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย ควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมการรองรับการ
สร้างหลักสตูรนานาชาติ
เต็มรปูแบบในอนาคต  

  

 
ส่งเสริมใหม้ีการ
จัดการเรยีนการสอน
ด้วยระบบ 2 ภาษา  
 
 

  
โครงการเตรียม 
ความพร้อมในการ 
จัดการเรยีนการสอน 
ดว้ยระบบ 2 ภาษา  
 

 
ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 
 
 

 
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 

 
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 
 

 
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   1. มีบุคลากรเข้าร่วม

อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ 3.51 

 

มีการด าเนินการ
จัดการเรยีนการสอน
ด้วยระบบ 2 ภาษา 
 
 

มีการปรบัปรงุหรือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 
 
 

มีการปรบัปรงุหรือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 
 
 

มีการปรบัปรงุหรือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ 2 ภาษา 
 
 

   
6. ส่งเสริมให้บุคลากร 
 เข้ารบัการฝึกอบรม  
 เพื่อเพิ่มทักษะในการ 
 ผลิตสื่อการสอน  
 

 
ส่งเสริมใหม้ีการผลิต
สื่อการสอนด้วย
นวัตกรรมใหม่เพื่อ
เพิ่มทักษะในการผลิต
สื่อการสอน  
 

  
โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบตัิการการผลิตสื่อ
การสอนด้วย
นวัตกรรมใหม ่

 
พัฒนาการผลิต 
สื่อการสอน 
ด้วยนวัตกรรมใหม ่

 
โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบตัิการการผลิตสื่อ
การสอนด้วย
นวัตกรรมใหม ่
 

 
พัฒนาการผลิต 
สื่อการสอน 
ด้วยนวัตกรรมใหม ่

 
โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบตัิการการผลิตสื่อ
การสอนด้วย
นวัตกรรมใหม ่

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   1. มีบุคลากรเข้าร่วม

อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ 3.51 

 
 

มีการพัฒนาการผลิต 
สื่อการสอน 
ด้วยนวัตกรรมใหม ่
 

1. มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ 3.51 

 

มีการพัฒนาการผลิต 
สื่อการสอน 
ด้วยนวัตกรรมใหม ่
 

1. มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 70 
ของกลุ่มเปา้หมาย 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับ 3.51 
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7. ส่งเสริมให้มีการ

แลกเปลีย่นอาจารย ์
 หรือนิสิต ในประเทศ  
 หรือต่างประเทศ 
 
 

 

 
ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นอาจารย์
หรือนิสิต ในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
 

  
1. โครงการสหกิจ

ศึกษา ในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

 
2. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการอบรม 
ประชุม สัมมนา  

 ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

 ส าหรับบุคลากร  

 
1. โครงการสหกิจ

ศึกษา ในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

 
2. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการอบรม 
ประชุม สัมมนา  

 ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

 ส าหรับบุคลากร  

 
1. โครงการสหกิจ

ศึกษา ในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

 
2. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการอบรม 
ประชุม สัมมนา  

 ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

 ส าหรับบุคลากร  

 
1. โครงการสหกิจ

ศึกษา ในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

 
2. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการอบรม 
ประชุม สัมมนา  

 ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

 ส าหรับบุคลากร  

 
1. โครงการสหกิจ

ศึกษา ในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

 
2. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการอบรม 
ประชุม สัมมนา  

 ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

 ส าหรับบุคลากร  
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีนิสิตเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 2.  มีงบประมาณสนับสนุนการเข้าอบรม ประชุม สัมมนาของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 
 

   
8. ติดตามผลการประเมิน

และพัฒนาการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวชิา 

 
 
 

 
มีการตดิตามผลการ
ประเมินและน ามา
พัฒนาการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวชิา 
 
 

  
1. โครงการ

ประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต 

 
2. น าผลประเมินมา

พัฒนาการเรียน
การสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 

 
1. โครงการ

ประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต 

 
2. น าผลประเมินมา

พัฒนาการเรียน
การสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 

 
1. โครงการ

ประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต 

 
2. น าผลประเมินมา

พัฒนาการเรียน
การสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 

 
1. โครงการ

ประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต 

 
2. น าผลประเมินมา

พัฒนาการเรียน
การสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 

 
1. โครงการ

ประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต 

 
2. น าผลประเมินมา

พัฒนาการเรียน
การสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนไม่ต่ ากวา่ 3.51 

 2.  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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9. มีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตทางดา้นความ 

 พึงพอใจในหลักสูตร 
 การเรียนการสอน 

กิจกรรม และประสิทธิผล
ของการได้งานท าตรง
ตามสาขาวิชา 

 

 
มีการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ทางดา้นความ 
พึงพอใจในหลักสูตร
การเรียนการสอน 
กิจกรรม และ
ประสิทธิผลของ 
การได้งานท าตรง 
ตามสาขาวิชา 
 
 

  
โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร 
และผู้ใช้บณัฑิต 
 
 

 
โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร 
และผู้ใช้บณัฑิต 
 
 

 
โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร 
และผู้ใช้บณัฑิต 
 
 

 
โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร 
และผู้ใช้บณัฑิต 
 
 

 
โครงการติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร 
และผู้ใช้บณัฑิต 
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีผลการประเมินหลักสตูร และผู้ใชบ้ณัฑิตพร้อมน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูรทุกหลักสตูร 

   
10. มีระบบการคดัเลือก

นักศึกษาตาม
มาตรฐานสากล  

 เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพและทักษะสงู 

 
 

 
มีระบบการคัดเลือก
นักศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 
เพื่อให้ได้นักศึกษา 
ที่มีศักยภาพและ
ทักษะสูง 
 

  
จัดท าระบบ แนว
ทางการคัดเลือกนิสิต
ที่เข้ารบัศึกษาต่อที่ได้
มาตรฐานสากล 

 
ด าเนินการตาม 
ระบบ แนวทางการ
คัดเลือกนิสิตที่เขา้รับ
ศึกษาต่อที่ได้
มาตรฐานสากล 
 
 

 
ด าเนินการตาม 
ระบบ แนวทางการ
คัดเลือกนิสิตที่เขา้รับ
ศึกษาต่อที่ได้
มาตรฐานสากล 

 
ด าเนินการตาม 
ระบบ แนวทางการ
คัดเลือกนิสิตที่เขา้รับ
ศึกษาต่อที่ได้
มาตรฐานสากล 

 
ด าเนินการตาม 
ระบบ แนวทางการ
คัดเลือกนิสิตที่เขา้รับ
ศึกษาต่อที่ได้
มาตรฐานสากล 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีระบบ แนวทางการ

คัดเลือกนิสิตที่เขา้
ศึกษาต่อที่ได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

มีการด าเนินการตามระบบ แนวทางการคัดเลือกนิสิตที่เข้ารบัศึกษาต่อที่ได้มาตรฐานสากล 
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ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

3. มุ่งพัฒนารูปแบบ
ของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อให้
บัณฑิตมวีิสัยทัศน์ 

 กว้างไกล และ
เข้าใจบริบท
สังคม วัฒนธรรม  

 สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้
ภาคปฏิบตั ิ

 อย่างมืออาชีพ 

 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
 การจัดกิจกรรมเพื่อ
 ส่งเสริมความเป็นผู้น า 
 และผู้ใฝ่รู้   
 

 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
ผู้น าและผู้ใฝ่รู้ โดยจัด
กิจกรรม/โครงการ 
 -  สัมมนาผู้น านิสิต 
 -  สหกิจศึกษาต่าง 
  ประเทศ 
 -  อบรมความรู้ทาง
  ประวัติศาสตร์ 
  และวัฒนธรรมใน 
  ภูมิภาค ASEAN 
  แก่นิสิตและ 
  บุคลากร 
 
 
 
 

  
1.  โครงการสัมมนา

ผู้น านิสิต 
 
2.  โครงการ 
 สหกิจศึกษา

ต่างประเทศ 
 
3. โครงการอบรม

ความรู้ทาง 
 ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมใน 
 ภูมิภาค ASEAN 

แก่นิสิตและ 
 บุคลากร 

 
1.  โครงการสัมมนา

ผู้น านิสิต 
 
2.  โครงการ 
 สหกิจศึกษา

ต่างประเทศ 
 
3. โครงการอบรม

ความรู้ทาง 
 ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมใน 
 ภูมิภาค ASEAN 

แก่นิสิตและ 
 บุคลากรร 
 
 
 

 
1.  โครงการสัมมนา

ผู้น านิสิต 
 
2.  โครงการ 
 สหกิจศึกษา

ต่างประเทศ 
 
3. โครงการอบรม

ความรู้ทาง 
 ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมใน 
 ภูมิภาค ASEAN 

แก่นิสิตและ 
 บุคลากร 

 
1.  โครงการสัมมนา

ผู้น านิสิต 
 
2.  โครงการ 
 สหกิจศึกษา

ต่างประเทศ 
 
3. โครงการอบรม

ความรู้ทาง 
 ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมใน 
 ภูมิภาค ASEAN 

แก่นิสิตและ 
 บุคลากร 

 
1.  โครงการสัมมนา

ผู้น านิสิต 
 
2.  โครงการ 
 สหกิจศึกษา

ต่างประเทศ 
 
3. โครงการอบรม

ความรู้ทาง 
 ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรมใน 
 ภูมิภาค ASEAN 

แก่นิสิตและ 
 บุคลากร 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  บุคลากรและนิสติเขา้รับการอบรม ร้อยละ 70  ของกลุ่มเปา้หมาย 

 2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. พัฒนาหน่วยงาน  
 งานบริการการศึกษา 
 ให้สามารถปฏบิัตงิาน
 ได้อย่างเข้มแข็ง และ 
 สนับสนุนการท า
 กิจกรรมต่างๆ   
 ของนิสิตได้อย่าง 
 มีประสิทธภิาพ 
 
 
 

 
งานบริการการศึกษา 
ให้สามารถปฏบิัตงิาน
ได้อย่างเข้มแข็ง  
และ สนับสนุนการ 
ท ากิจกรรมตา่งๆ   
ของนิสิตได้อย่าง 
มีประสิทธภิาพ 
  
 
 

  
โครงการพัฒนา
บุคลากรดา้น 
งานบริการการศึกษา 
  
 
 

 
โครงการพัฒนา
บุคลากรดา้น 
งานบริการการศึกษา 
  
 
 

 
โครงการพัฒนา
บุคลากรดา้น 
งานบริการการศึกษา 
  
 
 

 
โครงการพัฒนา
บุคลากรดา้น 
งานบริการการศึกษา 
  
 
 

 
โครงการพัฒนา
บุคลากรดา้น 
งานบริการการศึกษา 
  
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  บุคลากรดา้นงานบริการการศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเปา้หมาย 

 2.  บุคลากรดา้นงานบริการมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปรบัปรงุการท างาน 
 
 
 
 

   
3. สนับสนุนงบประมาณ
 ในการด าเนินโครงการ
 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
 เชิงวิชาการแก่นิสิต 
 
 
 

 
มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อสร้าง
ความเข้มแขง็เชงิ
วิชาการแก่นิสิต 
 
 
 
 
 

  
จัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับโครงการ 
ในรายวิชา และ 
ภูมิภาคศึกษาแก่นิสิต 
 
 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับโครงการ 
ในรายวิชา และ 
ภูมิภาคศึกษาแก่นิสิต 
 
 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับโครงการ 
ในรายวิชา และ 
ภูมิภาคศึกษาแก่นิสิต 
 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับโครงการ 
ในรายวิชา และ 
ภูมิภาคศึกษาแก่นิสิต 
 
 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับโครงการ 
ในรายวิชา และ 
ภูมิภาคศึกษาแก่นิสิต 
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการในรายวชิา และภูมิภาคศึกษาแก่นิสติ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4.  ส่งเสริม สนบัสนุนให้
 นิสิตได้ฝึกปฏบิัติใน
 พื้นที่จริง 
 
 
 
 
 

 
ส่งเสริม สนบัสนุนให้
นิสิตได้ฝึกปฏบิัติใน
พื้นที่จริง  มีการ
จัดท ากิจกรรม/ 
โครงการ ในรายวชิา
ที่ได้แบง่สัดส่วน
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ในพ้ืนที่ทุกหลักสูตร 
 

  
จัดท ากิจกรรม/ 
โครงการ ในรายวชิา 
ที่ได้แบง่สัดส่วน 
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ในพื้นที่ทุกหลักสูตร 
 

 
จัดท ากิจกรรม/ 
โครงการ ในรายวชิา 
ที่ได้แบง่สัดส่วน 
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ในพ้ืนที่ทุกหลักสูตร 
 

 
จัดท ากิจกรรม/ 
โครงการ ในรายวชิา 
ที่ได้แบง่สัดส่วน 
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ในพ้ืนที่ทุกหลักสูตร 
 

 
จัดท ากิจกรรม/ 
โครงการ ในรายวชิา 
ที่ได้แบง่สัดส่วน 
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ในพ้ืนที่ทุกหลักสูตร 
 

 
จัดท ากิจกรรม/ 
โครงการ ในรายวชิา 
ที่ได้แบง่สัดส่วน 
ส าหรับภาคปฏิบตั ิ
ในพ้ืนที่ทุกหลักสูตร 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีกิจกรรม/โครงการ ในรายวชิาที่ได้แบ่งสัดส่วนส าหรับภาคปฏบิัติในพ้ืนที่ทกุหลักสูตร 

 
 

   
5. ส่งเสริม สนบัสนุนให้มี
 การจัดกิจกรรมเสริม
 ความรู้และทักษะ 
 วิชาชีพ  รวมทั้งภาษา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการวิจัย  เพื่อให้
 บัณฑิตมปีระสิทธิภาพ
 รองรับตลาดแรงงาน
 ของกลุ่มอาเซียน 
 
 
 

 
ส่งเสริม สนบัสนุน 
ให้มีการจัดกิจกรรม
เสริมความรูแ้ละ
ทักษะวิชาชีพ รวมทัง้
ภาษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
วิจัย เพื่อให้บณัฑิต 
มีประสิทธภิาพรองรบั
ตลาดแรงงานของ
กลุ่มอาเซียน 
 
 

  
1. โครงการเรียนรู ้

วัฒนธรรมหรือ 
 ภาษาต่างประเทศ

ที่ 3 ในภมูิภาค  
 ASEAN ให้แก่

นิสิตและบุคลากร 
 
2. โครงการอบรม

ทักษะ (ภาษา  
 และคอมพิวเตอร์) 
 

3. โครงการกิจกรรม
 ชมรมวชิาการ 
 

 
1. โครงการเรียนรู ้

วัฒนธรรมหรือ 
 ภาษาต่างประเทศ

ที่ 3 ในภมูิภาค  
 ASEAN ให้แก่

นิสิตและบุคลากร 
 
2. โครงการอบรม

ทักษะ (ภาษา  
 และคอมพิวเตอร์) 
 

3. โครงการกิจกรรม
 ชมรมวชิาการ 
 

 
1. โครงการเรียนรู ้

วัฒนธรรมหรือ 
 ภาษาต่างประเทศ

ที่ 3 ในภมูิภาค  
 ASEAN ให้แก่

นิสิตและบุคลากร 
 
2. โครงการอบรม

ทักษะ (ภาษา  
 และคอมพิวเตอร์) 
 

3. โครงการกิจกรรม
 ชมรมวชิาการ 
 

 
1. โครงการเรียนรู ้

วัฒนธรรมหรือ 
 ภาษาต่างประเทศ

ที่ 3 ในภมูิภาค  
 ASEAN ให้แก่

นิสิตและบุคลากร 
 
2. โครงการอบรม

ทักษะ (ภาษา  
 และคอมพิวเตอร์) 
 

3. โครงการกิจกรรม
 ชมรมวชิาการ 
 

 
1. โครงการเรียนรู ้

วัฒนธรรมหรือ 
 ภาษาต่างประเทศ

ที่ 3 ในภมูิภาค  
 ASEAN ให้แก่

นิสิตและบุคลากร 
 
2. โครงการอบรม

ทักษะ (ภาษา  
 และคอมพิวเตอร์) 
 

3. โครงการกิจกรรม
 ชมรมวชิาการ 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  บุคลากรและนิสติเขา้รับการอบรม ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย  

 2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

6. ส่งเสริม สนบัสนุนให้
 นิสิตได้เขา้ร่วมการ
 ประชุมทางวชิาการ
 อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
ส่งเสริม สนบัสนุน 
ให้นิสิตได้เข้าร่วม 
การประชมุทาง
วิชาการอยา่ง
สม่ าเสมอ 
 

  
จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนนิสิตเข้า 
ร่วมการประชุม 
ทางวิชาการ 
 
 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนนิสิตเข้า 
ร่วมการประชุม 
ทางวิชาการ 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนนิสิตเข้า 
ร่วมการประชุม 
ทางวิชาการ 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนนิสิตเข้า 
ร่วมการประชุม 
ทางวิชาการ 
 

 
จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนนิสิตเข้า 
ร่วมการประชุม 
ทางวิชาการ 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการ 

 
 
 
 

   
7.  สนับสนุนระบบอาจารย์
 ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 (อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
 ชั้นปี) เพื่อให้การแนะน า
 ทั้งทางวชิาการและ 
 การด าเนินชีวติ  

 
มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้นปี) เพื่อให้
การแนะน าทั้งทาง
วิชาการ และการ
ด าเนินชีวติ  
 
 
 
 
 
 
 

  
โครงการอบรม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
ทางวิชาการ 
 
 
 

 
โครงการอบรม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
ทางวิชาการ 
 
 

 
โครงการอบรม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
ทางวิชาการ 
 
 

 
โครงการอบรม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
ทางวิชาการ 
 
 

 
โครงการอบรม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
ทางวิชาการ 
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

4.  มุ่งส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
นิสิตให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
มีอัตลักษณ์ของ 

 ผู้มีจิตอาสา 
ตลอดถึง  

 มีจิตส านึกเพื่อ
สังคมเพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์
สังคมอุดมปญัญา 

 

 
1. การจัดกิจกรรมทางดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 
บุคลิกภาพ 
ศิลปวัฒนธรรม  

 การบ าเพญ็ประโยชน์  
และสิ่งแวดล้อม 

 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการจัดกิจกรรม
ทางดา้น 
 -  ส่งเสริมสขุภาพ 
 -  พัฒนาคุณธรรม
  และจริยธรรม 
 -  สร้างเสริม
  บุคลิกภาพ 
 -  สนับสนุน
  กิจกรรมบ าเพญ็
  ประโยชน์ และ
  สิ่งแวดล้อม 
 -  อนุรักษ์และ
  เผยแพร่
  ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

  
1.  โครงการ/    
    กิจกรรมส่งเสริม   
    สุขภาพ 
 
2.  โครงการพัฒนา
 คุณธรรมและ
 จริยธรรม 
 
3.  โครงการ/     
     กิจกรรมสรา้ง 
     เสรมิบุคลิกภาพ 
 
4. โครงการสนับสนุน
 กิจกรรมบ าเพญ็
 ประโยชน์ และ
 สิ่งแวดล้อม 
 
5.  โครงการอนุรักษ์
 และเผยแพร่
 ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
1.  โครงการ/   
    กิจกรรมส่งเสริม   
    สุขภาพ 
 
2.  โครงการพัฒนา
 คุณธรรมและ
 จริยธรรม 
 
3.  โครงการ/    
     กิจกรรมสรา้ง 
     เสรมิบุคลิกภาพ 
 
4. โครงการสนับสนุน
 กิจกรรมบ าเพญ็
 ประโยชน์ และ
 สิ่งแวดล้อม 
 
5.  โครงการอนุรักษ์
 และเผยแพร่
 ศิลปวัฒนธรรม 

 
1.  โครงการ/   
    กิจกรรมส่งเสริม   
    สุขภาพ 
 
2.  โครงการพัฒนา
 คุณธรรมและ
 จริยธรรม 
 
3.  โครงการ/    
     กิจกรรมสรา้ง 
     เสรมิบุคลิกภาพ 
 
4. โครงการสนับสนุน
 กิจกรรมบ าเพญ็
 ประโยชน์ และ
 สิ่งแวดล้อม 
 
5.  โครงการอนุรักษ์
 และเผยแพร่
 ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
1.  โครงการ/    
    กิจกรรมส่งเสริม   
    สุขภาพ 
 
2.  โครงการพัฒนา
 คุณธรรมและ
 จริยธรรม 
 
3.  โครงการ/    
     กิจกรรมสรา้ง 
     เสรมิบุคลิกภาพ 
 
4. โครงการสนับสนุน
 กิจกรรมบ าเพญ็
 ประโยชน์ และ
 สิ่งแวดล้อม 
 
5.  โครงการอนุรักษ์
 และเผยแพร่
 ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
1.  โครงการ/    
    กิจกรรมส่งเสริม   
    สุขภาพ 
 
2.  โครงการพัฒนา
 คุณธรรมและ
 จริยธรรม 
 
3.  โครงการ/   
     กิจกรรมสรา้ง 
     เสรมิบุคลิกภาพ 
 
4. โครงการสนับสนุน
 กิจกรรมบ าเพญ็
 ประโยชน์ และ
 สิ่งแวดล้อม 
 
5.  โครงการอนุรักษ์
 และเผยแพร่
 ศิลปวัฒนธรรม 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกลุ่มเปา้หมาย 

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ระดบั 3.51    
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. ส่งเสริม ให้นิสิตมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในกิจกรรม
บริการวชิาการสูส่ังคม
โดยรวม  

 
 
 

 
สนับสนุนนิสิตใน
รายวิชาเป็นผู้จัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
และชุมชน  
 

  
1.  สนับสนุนนิสิตใน

รายวิชาเป็นผู้จัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการสูส่ังคม
และชุมชน  

 
2.  โครงการ

สร้างสรรค ์
 ความดีสู่สังคม 
 
3.  โครงการรางวัล 
 คนดีศรีสังคม 
 
 
 
 

 
1.  สนับสนุนนิสิตใน

รายวิชาเป็นผู้จัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการสูส่ังคม
และชุมชน  

 
2.  โครงการ

สร้างสรรค ์
 ความดีสู่สังคม 
 
3.  โครงการรางวัล 
 คนดีศรีสังคม 
 
 

 
1.  สนับสนุนนิสิตใน

รายวิชาเป็นผู้จัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการสูส่ังคม
และชุมชน  

 
2.  โครงการ

สร้างสรรค ์
 ความดีสู่สังคม 
 
3.  โครงการรางวัล 
 คนดีศรีสังคม 
 

 
1.  สนับสนุนนิสิตใน

รายวิชาเป็นผู้จัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการสูส่ังคม
และชุมชน  

 
2.  โครงการ

สร้างสรรค ์
 ความดีสู่สังคม 
 
3.  โครงการรางวัล 
 คนดีศรีสังคม 
 

 
1.  สนับสนุนนิสิตใน

รายวิชาเป็นผู้จัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการสูส่ังคม
และชุมชน  

 
2.  โครงการ

สร้างสรรค ์
 ความดีสู่สังคม 
 
3.  โครงการรางวัล 
 คนดีศรีสังคม 
 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  จ านวนโครงการบริการวชิาการสู่สังคม จากรายวิชา 

 2.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

3. จัดตั้งชมรมจติอาสา 
 คณะสังคมศาสตร ์

 
 

 
มีชมรมจติอาสา  
คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. จัดท าโครงสร้าง

ชมรมทีช่ัดเจน 
 
2.  โครงการ

อาสาสมัคร 
 เพื่อสังคม 
 
3.  สร้างเวบ็ไซต์ 
 และ Social 
 network ของ
 ชมรมจติอาสา 
 

 
1.  โครงการ

อาสาสมัคร 
 เพื่อสังคม 
 
2. พัฒนาเว็บไซต์ 

และ Social 
network ของ
ชมรมจติอาสา 

 
 
 

 
1.  โครงการ

อาสาสมัคร 
 เพื่อสังคม 
 
2. พัฒนาเว็บไซต์ 

และ Social 
network ของ
ชมรมจติอาสา 

 
 

 
1.  โครงการ

อาสาสมัคร 
 เพื่อสังคม 
 
2. พัฒนาเว็บไซต์ 

และ Social 
network ของ
ชมรมจติอาสา 

 
 

 
1.  โครงการ

อาสาสมัคร 
 เพื่อสังคม 
 
2. พัฒนาเว็บไซต์ 

และ Social 
network ของ
ชมรมจติอาสา 

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     1. มีโครงสร้าง 

 ชมรมทีช่ัดเจน 
2.  มีจ านวนผู้เขา้ 
 ร่วมโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 70 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 
3.  เว็บไซต์ และ 

Social network 
ของชมรมจติอาสา 

 
 
 
 

 1.  มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 ของกลุ่มเปา้หมาย 
 2.  มีเว็บไซต ์และ Social network ของชมรมจติอาสา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

5. มุ่งสนับสนุนดา้น 
 ทุนการศึกษา 

สวัสดิการศึกษา  
 และการให้

ค าแนะน า  
ค าปรึกษา 

 
 
 

 
1. จัดสรรทุนการศึกษา

ส าหรับนิสติ ด าเนินการให้
นิสิตได้รับการพิจารณาทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดสง่
นิสิตเข้าชิงทุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลยั  
และจัดหาทุนประเภท 
ต่าง ๆ จากภาครัฐบาล
และเอกชน 
 

2. จัดสรรทุนการศึกษาให้
นิสิตชาวไทยและชาว
ต่างประเทศหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ทุนสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ทุนนิสิตช่วยสอน  
(Teaching Assistant)  
ทุนผู้ช่วยนักวิจัย  โดยเน้น
ความเหมาะสมของการ
จัดสรรทุนการศึกษาให้
นิสิตในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซยีน 
 
 
 
 
 
 

 
1.  จัดหาทุนการศึกษา
 ส าหรับนิสติ
 พิจารณาทุนกู้ยมื
 เพื่อการศึกษา 
 จัดส่งนิสิตเข้าชิง
 ทุนการศึกษาของ
 มหาวิทยาลัย  
 และจัดหาทุน
 ประเภทต่าง ๆ 
 จากภาครัฐบาล
 และเอกชน 
 
2. จัดสรรทุนการ 
 ศึกษาให้นิสิต 
 ชาวไทยและ 
 ชาวตา่งประเทศ
 หลากหลาย 
 รูปแบบ  
 
 
 

  
1.  โครงการจัดหา
 ทุนการศึกษา
 ส าหรับนิสติคณะ
 สังคมศาสตร ์
 
2. โครงการ
 ปฐมนิเทศ/
 สัมมนา นิสิตทุน
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

 
1.  โครงการจัดหา
 ทุนการศึกษา
 ส าหรับนิสติคณะ
 สังคมศาสตร ์
 
2. โครงการ
 ปฐมนิเทศ/
 สัมมนา นิสิตทุน
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

 
1.  โครงการจัดหา
 ทุนการศึกษา
 ส าหรับนิสติคณะ
 สังคมศาสตร ์
 
2. โครงการ
 ปฐมนิเทศ/
 สัมมนา นิสิตทุน
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 

 
1.  โครงการจัดหา
 ทุนการศึกษา
 ส าหรับนิสติคณะ
 สังคมศาสตร ์
 
2. โครงการ
 ปฐมนิเทศ/
 สัมมนา นิสิตทุน
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

 
1.  โครงการจัดหา
 ทุนการศึกษา
 ส าหรับนิสติคณะ
 สังคมศาสตร ์
 
2. โครงการ
 ปฐมนิเทศ/
 สัมมนา นิสิตทุน
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  อัตราการได้รบัความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตทีแ่จ้งความจ านงตามเกณฑ์ของคณะสังคมศาสตร ์

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  นิสิตทุนตระหนักถึงคุณค่าของทุนการศึกษาและเข้าใจบทบาทการเป็นนิสิตทุน อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ระดบัมาก 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

3. สนับสนุนให้มีสวัสดิการ
นิสิตคณะสังคมศาสตร ์

 
 

 
สนับสนุนให้มี
สวัสดิการนิสิต                   
คณะสังคมศาสตร ์
 

  
มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านสวัสดิการนิสิต                   
คณะสังคมศาสตร ์
 

 
มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านสวัสดิการนิสิต                   
คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 

 
มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านสวัสดิการนิสิต                   
คณะสังคมศาสตร ์
 

 
มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านสวัสดิการนิสิต                   
คณะสังคมศาสตร ์
 

 
มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านสวัสดิการนิสิต                   
คณะสังคมศาสตร ์
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  อัตราการได้รบัความช่วยเหลือด้านสวสัดิการนิสิตของนิสิตคณะสังคมศาสตร ์

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

   

4. สนับสนุนระบบอาจารย ์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
และอาจารยท์ี่ปรึกษา 
ด้านกิจกรรม เพื่อให ้
การให้ค าแนะน าทั้งทาง 
ด้านการเรยีนการสอน 
และการด าเนินชีวติ 
 

 

4. สนับสนุนระบบ
อาจารย์ทีป่รึกษา
ทางวิชาการ และ
อาจารย์ทีป่รึกษา
ด้านกิจกรรม 

 

  

1. โครงการอบรม
 อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
 ระบบการให ้
 การปรึกษาของ

คณาจารย ์เช่น  
 ระบบ IT เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการอบรม
 อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
 ระบบการให ้
 การปรึกษาของ

คณาจารย ์เช่น  
 ระบบ IT เป็นต้น 
 
 

 

1. โครงการอบรม
 อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
 ระบบการให ้
 การปรึกษาของ

คณาจารย ์เช่น  
 ระบบ IT เป็นต้น 
 

 

1. โครงการอบรม
 อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
 ระบบการให ้
 การปรึกษาของ

คณาจารย ์เช่น  
 ระบบ IT เป็นต้น 
 

 

1. โครงการอบรม
 อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2. โครงการพัฒนา
 ระบบการให ้
 การปรึกษาของ

คณาจารย ์เช่น  
 ระบบ IT เป็นต้น 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  มีระบบ IT ช่วยให้ค าปรึกแก่คณาจารย์ 

 2.  มีผู้เข้าระบบ IT ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30 ครั้ง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตในด้านการ
ปรับตัวเขา้กับการด ารงอยู่
ในสังคม ความสามารถใน
การแก้ปญัหา 
ความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ในการด าเนินชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อพัฒนานิสิตใน
ด้านการปรับตัว 

 เข้ากับการ 
 ด ารงอยู่ในสังคม 

ความสามารถ 
 ในการแก้ปญัหา 

ความสามารถ
ประยุกต ์

 ใช้ความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพใน
การด าเนินชีวติ 

 

  
1. โครงการปฐมนิเทศ 
 นิสิตปริญญาตร ี
 
2. โครงการ 
 ปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ปริญญาตร ี
 
3. โครงการเตรยีม
 ความพร้อมก่อน
 ออกฝึกปฏิบัติงาน 
 
4. โครงการเรียนรู ้
 สู่โลกกว้าง 
 
5. โครงการอบรม
 คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 

 
1. โครงการปฐมนิเทศ 
 นิสิตปริญญาตร ี
 
2. โครงการ 
 ปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ปริญญาตร ี
 
3. โครงการเตรยีม
 ความพร้อมก่อน
 ออกฝึกปฏิบัติงาน 
 
4. โครงการเรียนรู ้
 สู่โลกกว้าง 
 
5. โครงการอบรม
 คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
1. โครงการปฐมนิเทศ 
 นิสิตปริญญาตร ี
 
2. โครงการ 
 ปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ปริญญาตร ี
 
3. โครงการเตรยีม
 ความพร้อมก่อน
 ออกฝึกปฏิบัติงาน 
 
4. โครงการเรียนรู ้
 สู่โลกกว้าง 
 
5. โครงการอบรม
 คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
1. โครงการปฐมนิเทศ 
 นิสิตปริญญาตร ี
 
2. โครงการ 
 ปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ปริญญาตร ี
 
3. โครงการเตรยีม
 ความพร้อมก่อน
 ออกฝึกปฏิบัติงาน 
 
4. โครงการเรียนรู ้
 สู่โลกกว้าง 
 
5. โครงการอบรม
 คุณธรรมจริยธรรม 
 

 
1. โครงการปฐมนิเทศ 
 นิสิตปริญญาตร ี
 
2. โครงการ 
 ปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ปริญญาตร ี
 
3. โครงการเตรยีม
 ความพร้อมก่อน
 ออกฝึกปฏิบัติงาน 
 
4. โครงการเรียนรู ้
 สู่โลกกว้าง 
 
5. โครงการอบรม
 คุณธรรมจริยธรรม 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ  ไม่น้อยกว่า ระดบั 3.51   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 
 

 
6.  มุ่งมั่นในการ

สร้างสรรค์ให้นิสิต
และบัณฑติมี
คุณภาพ  มีการ
ประเมินผลและ
น าผลที่ได้มา
ปรับปรุง 

 
 

 
1. ส่งเสริม สนบัสนุน  

การประเมินคุณภาพการ
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อสร้างนิสิตที่มี
คุณภาพ 
 

2. มีประเมินโครงการ
กิจกรรมของนิสิตและน า
ผลที่ได้รับมาปรบัปรุง 

 
3. มีการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตทางดา้นความพึง
พอใจในหลักสูตรการเรียน
การสอน กิจกรรมและ
ประสิทธิผลของการได้งาน
ท าตรงตามสาขาวชิา 
 

 

 
1.  ส่งเสรมิ สนับสนุน  

การประเมิน
คุณภาพการ
ค าปรึกษาของ
อาจารย์ทีป่รึกษา
เพื่อสร้างนิสิตที่มี
คุณภาพ 
 

2.  มีการประเมิน
โครงการกิจกรรม
ของนิสิตและ 

 น าผลที่ได้รับ 
 มาปรบัปรงุ 
 
3.  มีการประเมิน

คุณภาพบณัฑิต
ทางดา้นความพึง
พอใจในหลักสูตร
การเรียนการสอน 
กิจกรรมและ
ประสิทธิผลของ
การได้งานท าตรง
ตามสาขาวิชา 

 
 
 
 
 

  
1.  โครงการอบรม

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
2.  โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน
สโมสรนิสิต  

 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 

 
1.  โครงการอบรม

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
2.  โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน
สโมสรนิสิต  

 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 

 
1.  โครงการอบรม

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
2.  โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน
สโมสรนิสิต  

 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 

 
1.  โครงการอบรม

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
2.  โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน
สโมสรนิสิต  

 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 

 
1.  โครงการอบรม

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
2.  โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน
สโมสรนิสิต  

 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

  2.   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51  
  3.   ได้ผลการประเมินการด าเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข   ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เน้นความเป็น
เลิศด้านการวิจัย
ทางสังคมศาสตร ์
 
 

 
1. ส่งเสริม และ 
 พัฒนาระบบเพื่อ

สนับสนุนความ 
 เป็นเลิศด้าน 
 การวิจัยเกี่ยวกบั

องค์ความรู้ท้องถิ่น 
เน้นอัตลักษณ์ของ
ความเป็นท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนล่าง 
ทั้งทางด้าน
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ประวัติศาสตร์  

 ภูมิปญัญา และ 
 การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
1. มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจัย และด าเนินการ
ตามระบบเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผน 

 
1.  มีคณะกรรมการ

วิจัยประจ าคณะ
สังคมศาสตร์  

 
2. มีหน่วยวิจัย 
 
3. จัดท าประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง  
 แนวปฏบิัต ิ

เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัย 

 

  
1.  มีคณะกรรมการ

วิจัยประจ าคณะ
สังคมศาสตร์  

 
2. มีหน่วยวิจัย 
 
3. จัดท าประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง  
 แนวปฏบิัต ิ

เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัย 

 
 
 

 
1. พัฒนาหน่วยวิจัย 
 
2. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง  
 แนวปฏบิัต ิ

เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัย 

 

 
1. พัฒนาหน่วยวิจัย 
 
2. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง  
 แนวปฏบิัต ิ

เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัย 

 

 
1. พัฒนาหน่วยวิจัย 
 
2. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง  
 แนวปฏบิัต ิ

เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัย 

 

 
1. พัฒนาหน่วยวิจัย 
 
2. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง  
 แนวปฏบิัต ิ

เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัย 

 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิจยัประจ าคณะสังคมศาสตร ์ 

 2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะสังคมศาสตร์  
 3.  มีหน่วยวิจัย รองรับการด าเนินการด้านงานวิจัยของคณะฯ 
 4.  มีประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏบิัต ิเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. สนับสนุนการวิจัยเกีย่วกับ
องค์ความรู้ท้องถิ่นที่เน้น 

 อัตลักษณ์ของความเป็น
ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง     
ทั้งทางด้านวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  

 ประวัติศาสตร์ ภูมปิัญญา 
 และการพัฒนาท้องถิ่น  

หรือการแก้ปญัหา หรือ
พัฒนาชุมชน (Problem 
Based Research)   

 ที่สัมพันธ์กับปญัหา 
 ของชาต ิ

 
1. โครงการอบรม

เพื่อพัฒนา
งานวิจัย  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น  

 
 
 

  
1. โครงการอบรม

เพื่อพัฒนา
งานวิจัย  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น  

 
 
 

 
1. โครงการอบรม

เพื่อพัฒนา
งานวิจัย  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น  

 
 

 
1. โครงการอบรม

เพื่อพัฒนา
งานวิจัย  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น  

 
 
 

 
1. โครงการอบรม

เพื่อพัฒนา
งานวิจัย  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น  

 
 
 

 
1. โครงการอบรม

เพื่อพัฒนา
งานวิจัย  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น  

 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1. มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่น หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน  ที่สัมพันธ์กับปัญหาของชาต ิ  

  อย่างน้อย 1 โครงการ/ป ี
 2. มีการน าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกบัองค์ความรู้ท้องถิ่น หรือแก้ปญัหา หรือพัฒนาชุมชน  อย่างน้อย  1 เรื่อง 
 

   
3. ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์

ด้านการวิจัย ส่งเสริม
งานวิจัยเชงิสหสาขาวชิา        
เชิงบูรณาการ การแลก 
เปลี่ยนเรยีนรู้ และงานวิจัย
ต่อยอด เพื่อให้สามารถน า
ผลงานวิจัยไปประยุกต ์ 

 และตอบสนองต่อ 
 ความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่น และประเทศ 
 

 
โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย  
 
 
 

  
โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย  
 

 
โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย  
 

 
โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย  

 
โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย  
 
 

 
โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัย  
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากตา่งศาสตร์วิชา อยา่งน้อย  2 ศาสตร์วชิาขึ้นไป 

 2.  มีข้อสรุปการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการวิจัย 
 3.  มีโครงการวิจัยที่เกดิจากสหสาขาวิชา หรืองานวิจัยต่อยอด อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. ส่งเสริม สนับสนุน 
 การจดสิทธบิัตรของ

ผลงานวิจัย และ 
 ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงาน 
ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัยการ
สนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานวิจัย 
 

  
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงาน 
ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัยการ
สนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานวิจัย 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงาน 
ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัยการ
สนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานวิจัย 
 

 
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงาน 
ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัยการ
สนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานวิจัย 
 

 
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงาน 
ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัยการ
สนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานวิจัย 
 

 
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงาน 
ระหว่างคณะและ
มหาวิทยาลัยการ
สนับสนุนการจด
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานวิจัย 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีการเผยแพรข่้อมูลการจดสิทธบิัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 

 
 

   
5. ปรับสัดส่วนการรบันิสิต 

โดยเน้นการขยายจ านวน
รับนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา
ที่เน้นการวิจัยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กลุ่มสถาบันจุดเน้น 

 
 
 

 
ปรับแผนการรับ
จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่ม
สถาบัน 
 
 

  
ปรับแผนการรับ
จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่ม
สถาบัน 
 
 

 
ปรับแผนการรับ
จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่ม
สถาบัน 
 
 

 
ปรับแผนการรับ
จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่ม
สถาบัน 
 
 

 
ปรับแผนการรับ
จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่ม
สถาบัน 
 
 

 
ปรับแผนการรับ
จ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกลุ่ม
สถาบัน 
 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     ภายในปี 2559  มีจ านวนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา มากกว่า ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 
 
 

  
6. มีฐานข้อมูลงานวิจัย 
 โดยเน้นใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 
 
 

 
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน 
การวิจัย 
 

  
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการวิจยั 
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการวิจัย 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีฐานข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลยั 

 
 
 

  
2. สร้างและพัฒนา

นักวิจัยที่มี
สมรรถนะและ
จรรยาบรรณ    
การวิจัย 

 

 
1. พัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะของบุคลากร 
 ด้านการวิจัย  
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัย  
โดยผ่านกระบวนการ
ที่เหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มนักวิจัย 
 

  
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัย  
โดยผ่านกระบวนการ
ที่เหมาะสมของ 
แต่ละกลุ่มนักวิจัย 
 

 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัย  
โดยผ่านกระบวนการ
ที่เหมาะสมของ 
แต่ละกลุ่มนักวิจัย 
 

 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัย  
โดยผ่านกระบวนการ
ที่เหมาะสมของ 
แต่ละกลุ่มนักวิจัย 
 

 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัย  
โดยผ่านกระบวนการ
ที่เหมาะสมของ 
แต่ละกลุ่มนักวิจัย 
 

 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการวิจัย  
โดยผ่านกระบวนการ
ที่เหมาะสมของ 
แต่ละกลุ่มนักวิจัย 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
       1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิม่ขึ้น 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. มีระบบและให้ความรู ้
 ด้านจรรยาบรรณการวิจยั

แก่นักวิจัย  
 
 
 

 
1. ประกาศ ระเบียบ 

ค าสั่ง แนวปฏบิัติ
ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

 
2. เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณ 

 การวิจัย 

  
1. จัดท าประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัตดิ้าน
จรรยาบรรณ 

 การวิจัย 
 
2. เผยแพร่และ
 ประชาสัมพันธ์
 จรรยาบรรณ 
 การวิจัย 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัตดิ้าน
จรรยาบรรณ 

 การวิจัย 
 
2. เผยแพร่และ
 ประชาสัมพันธ์
 จรรยาบรรณ 
 การวิจัย 
 
 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัตดิ้าน
จรรยาบรรณ 

 การวิจัย 
 
2. เผยแพร่และ
 ประชาสัมพันธ์
 จรรยาบรรณ 
 การวิจัย 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัตดิ้าน
จรรยาบรรณ 

 การวิจัย 
 
2. เผยแพร่และ
 ประชาสัมพันธ์
 จรรยาบรรณ 
 การวิจัย 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัตดิ้าน
จรรยาบรรณ 

 การวิจัย 
 
2. เผยแพร่และ
 ประชาสัมพันธ์
 จรรยาบรรณ 
 การวิจัย 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏบิัตดิ้านจรรยาบรรณการวิจยั 

 2.  มีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์จรรยาบรรณการวิจัย 
 3.   ไม่มีนักวิจัยที่ท าผิดจรรยาบรรณการวจิัย 
 4.  การปรับปรุงประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏบิัตดิ้านจรรยาบรรณการวิจยั 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

3. กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ
ด้านการวิจัยเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการท าวิจัย
ให้กับนักวิจัย  และ
สนับสนุน ความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) 

 
 

 
1. โครงการบรรยาย

วิชาการ โดย
ศาสตราจารย์รบั
เชิญ (Visiting 
Professor)  

 
2. มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพื่อการ
วิจัย เช่น หน่วย
วิจัย ห้องอ่าน
หนังสือ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

 
 

  
1. โครงการบรรยาย

วิชาการ โดย
ศาสตราจารย์รบั
เชิญ (Visiting 
Professor)  

 
2. มีสิ่งอ านวยความ

สะดวกเพื่อการ
วิจัย เช่น หน่วย
วิจัย ห้องอ่าน
หนังสือ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

 
 
 

 
1. โครงการบรรยาย

วิชาการ โดย
ศาสตราจารย์รบั
เชิญ (Visiting 
Professor)  

 
2. ปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
การวิจัย เช่น 
หน่วยวิจัย ห้อง
อ่านหนังสือ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

 
 
 

 
1. โครงการบรรยาย

วิชาการ โดย
ศาสตราจารย์รบั
เชิญ (Visiting 
Professor)  

 
2. ปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
การวิจัย เช่น 
หน่วยวิจัย ห้อง
อ่านหนังสือ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

 

 
1. โครงการบรรยาย

วิชาการ โดย
ศาสตราจารย์รบั
เชิญ (Visiting 
Professor)  

 
2. ปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
การวิจัย เช่น 
หน่วยวิจัย ห้อง
อ่านหนังสือ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

 

 
1. โครงการบรรยาย

วิชาการ โดย
ศาสตราจารย์รบั
เชิญ (Visiting 
Professor)  

 
2. ปรับปรุงและ

พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
การวิจัย เช่น 
หน่วยวิจัย ห้อง
อ่านหนังสือ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีโครงการบรรยายวชิาการ อยา่งน้อย 1 ครั้ง/ปี 

 2.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย 
 4.  มีหน่วยวิจัย แหลง่ค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

3. ส่งเสริมการ
ท างานวิจัยหลัง 

 ปริญญาเอก  
 
4. โครงการฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
5. จัดตั้งกรรมการ 
 ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย
คณะสังคมศาสตร ์ 

 

  
3. ส่งเสริมการ

ท างานวิจัยหลัง 
 ปริญญาเอก  
 
4. โครงการฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
5. จัดตั้งกรรมการ 
 ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย
คณะสังคมศาสตร ์ 

 

 
3. ส่งเสริมการ

ท างานวิจัยหลัง 
 ปริญญาเอก  
 
4. โครงการฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
5. มีกรรมการ 
 ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย
คณะสังคมศาสตร ์ 

 
 
 

 
3. ส่งเสริมการ

ท างานวิจัยหลัง 
 ปริญญาเอก  
 
4. โครงการฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
5. มีกรรมการ 
 ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย
คณะสังคมศาสตร ์

 
3. ส่งเสริมการ

ท างานวิจัยหลัง 
 ปริญญาเอก  
 
4. โครงการฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
5. มีกรรมการ 
 ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย
คณะสังคมศาสตร ์ 

 

 
3. ส่งเสริมการ

ท างานวิจัยหลัง 
 ปริญญาเอก  
 
4. โครงการฝึกอบรม

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
5. มีกรรมการ 
 ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย
คณะสังคมศาสตร ์ 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีนโยบายส่งเสริมการท าวิจัยหลังปรญิญาเอก   

 2.   มีงานวิจัยหลงัหลังปริญญาเอก อยา่งน้อย 1 เรื่อง 
 3.  มีโครงการบรรยายวชิาการ อยา่งน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 4.   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 5.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิม่ขึ้น 
 6.  ค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการทีป่รึกษาโครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย (Mentor) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4.  มีระบบภาระงานให้มี
 ความเหมาะสมทั้ง 
 งานสอน วิจัย และ 
 บริการวชิาการ  
 
 

 
1. การตรวจสอบ

ภาระงานก่อนการ
ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ  

 เพื่อประเมิน
ฐานข้อมูลบุคคล
ของภาควิชา 

 
2. การวิเคราะห์

อัตราก าลัง 
แผนการเปิด
หลักสูตร ก่อน
การเสนอขอเพิ่ม
บุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละ
ภาควิชา 

 

  
1. การตรวจสอบ

ภาระงานก่อนการ
ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ เพื่อ
ประเมิน
ฐานข้อมูลบุคคล
ของภาควิชา 

 
2. การวิเคราะห์

อัตราก าลัง 
แผนการเปิด
หลักสูตร ก่อน
การเสนอขอเพิ่ม
บุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละ
ภาควิชา 

 
1. การตรวจสอบ

ภาระงานก่อนการ
ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ เพื่อ
ประเมิน
ฐานข้อมูลบุคคล
ของภาควิชา 

 
2. การวิเคราะห์

อัตราก าลัง 
แผนการเปิด
หลักสูตร ก่อน
การเสนอขอเพิ่ม
บุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละ
ภาควิชา 

 
1. การตรวจสอบ

ภาระงานก่อนการ
ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ เพื่อ
ประเมิน
ฐานข้อมูลบุคคล
ของภาควิชา 

 
2. การวิเคราะห์

อัตราก าลัง 
แผนการเปิด
หลักสูตร ก่อน
การเสนอขอเพิ่ม
บุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละ
ภาควิชา 

 
 
 

 
1. การตรวจสอบ

ภาระงานก่อนการ
ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ เพื่อ
ประเมิน
ฐานข้อมูลบุคคล
ของภาควิชา 

 
2. การวิเคราะห์

อัตราก าลัง 
แผนการเปิด
หลักสูตร ก่อน
การเสนอขอเพิ่ม
บุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละ
ภาควิชา 

 
1. การตรวจสอบ

ภาระงานก่อนการ
ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อ เพื่อ
ประเมิน
ฐานข้อมูลบุคคล
ของภาควิชา 

 
2. การวิเคราะห์

อัตราก าลัง 
แผนการเปิด
หลักสูตร ก่อน
การเสนอขอเพิ่ม
บุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละ
ภาควิชา 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีการตรวจสอบภาระงานของคณาจารย์ทุกปีการศึกษา 

 2.  มีแผนการวิเคราะห์อัตราก าลัง แผนการเปดิหลักสูตร ก่อนการเสนอขอเพิ่มบุคลากรสายวิชาการ 
  ในแต่ละภาควิชา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

3. พัฒนาขีด
ความสามารถ
และความพร้อม
ในการขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
1. พัฒนาศักยภาพและความ

พร้อมของบุคลากร ในการ
ขอรับการสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
1. โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศกัยภาพ
และความพร้อม
ของบุคลากร ใน
การขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. ประชาสัมพันธ์ 

และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนภายนอกของ
งานวิจัย  

 

  
1. โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อม
ของบุคลากร    
ในการขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. ประชาสัมพันธ์ 

และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนภายนอกของ
งานวิจัย  

 
 
 

 
1. โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อม
ของบุคลากร    
ในการขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. ประชาสัมพันธ์ 

และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนภายนอกของ
งานวิจัย  

 

 
1. โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อม
ของบุคลากร    
ในการขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. ประชาสัมพันธ์ 

และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนภายนอกของ
งานวิจัย  

 

 
1. โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อม
ของบุคลากร    
ในการขอรับการ
สนับสนนุการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. ประชาสัมพันธ์ 

และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนภายนอกของ
งานวิจัย  

 

 
1. โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อม
ของบุคลากร    
ในการขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
2. ประชาสัมพันธ์ 

และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนภายนอกของ
งานวิจัย  

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก ไม่ต่ ากวา่ 75,000 บาท/คน 
 3.   มีการประชาสมัพันธ์แหล่งทุนภายนอกของงานวิจัยให้กบับุคลากร 
 4.   มีฐานข้อมูลแหลง่ทุนภายนอกของงานวิจัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

4. มุ่งสนับสนุนการ 
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัยในเวที
วิชาการ และ/
หรือตีพิมพ์ใน
วารสาร และ/
หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน ทั้งใน
ระดับประเทศ
และต่างประเทศ 

 

 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 
 
 
 

 
1. ประกาศ ระเบียบ 

ค าสั่ง แนวปฏบิัติ 
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
2. จัดสรร

งบประมาณ 
 เพื่ออุดหนุน 
 การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 
 

  
1. จัดท าประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัต ิ
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
2. จัดสรร

งบประมาณ 
 เพื่ออุดหนุน 
 การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 
 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัต ิ
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
2. จัดสรร

งบประมาณ 
 เพื่ออุดหนุน 
 การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัต ิ
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
2. จัดสรร

งบประมาณ 
 เพื่ออุดหนุน 
 การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัต ิ
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
2. จัดสรร

งบประมาณ 
 เพื่ออุดหนุน 
 การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 

 
1. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัต ิ
เกี่ยวกับการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
2. จัดสรร

งบประมาณ 
 เพื่ออุดหนุน 
 การเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.   มีประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏบิัต ิเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 2.   มีงบประมาณเพื่ออุดหนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. ส่งเสริม สนบัสนุนการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห ์
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย  และใหม้ีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวที
วิชาการ และ/หรือตีพิมพ์
ในวารสาร และ/หรือ
สิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  

 ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
 
 

 
 1. โครงการจัดท า

วารสารทาง
วิชาการด้าน
สังคมศาสตร์    
เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลดัชนี
การอ้างอิง
วารสารไทย 
(TCI)  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัย ทั้งใน
ระดับชาต ิระดบั
นานาชาต ิ

 
 
 

  
1. โครงการจัดท า

วารสารทาง
วิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ เขา้
สู่ระบบฐานข้อมูล
ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย 
(TCI)  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยระดบัชาติ  

 
 
 

 
 1. โครงการพัฒนา

วารสารทาง
วิชาการด้าน
สังคมศาสตร์  

 
 
 
 
 

 
 1. โครงการพัฒนา

วารสารทาง
วิชาการด้าน
สังคมศาสตร์  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยระดบั
นานาชาต ิ

 

 
 1. โครงการพัฒนา

วารสารทาง
วิชาการด้าน
สังคมศาสตร์  

 
 
 
 

 
 1. โครงการพัฒนา

วารสารทาง
วิชาการด้าน
สังคมศาสตร์  

 
2. โครงการประชมุ

วิชาการด้านการ
วิจัยระดบัชาต ิ

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.   มีวารสารทางวชิาการดา้นสังคมศาสตร์ เขา้สู่ระบบฐานข้อมูลดัชนีการอ้างองิวารสารไทย (TCI)  

 2.  ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ีมีโครงการจัดประชุมวชิาการระดบัชาติ อย่างน้อย 2 ครั้ง  
  หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

5. มีการบูรณาการ
กับการจัดการ
เรียนการสอน   
การน าไปใช้
ประโยชน์ได้จรงิ  

 

 
1.  มีการบูรณาการงานวิจัย

กับการจัดการเรียนการ
สอน การน าไปใช้
ประโยชน์ได้จรงิ และ 

 สู่การยอมรับคุณภาพ 
 ในเชิงพาณชิย ์
 
 

 
1. โครงการสนับสนุน 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการ
จัดการเรยีน 

 การสอน 
 
2.  โครงการเข้าร่วม

การประชมุ
วิชาการด้าน 

 การวิจัย  
 

  
1. โครงการสนับสนุน 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการ
จัดการเรยีน 

 การสอน 
 
2. โครงการเขา้ร่วม

ประชุมวชิาการ
ด้านการวิจัย  

 
 
 
 

 
1. โครงการสนับสนุน 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการ
จัดการเรยีน 

 การสอน 
 
2. โครงการเขา้ร่วม

ประชุมวชิาการ
ด้านการวิจัย  

 
 

 
1. โครงการสนับสนุน 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการ
จัดการเรยีน 

 การสอน 
 
2. โครงการเขา้ร่วม

ประชุมวชิาการ
ด้านการวิจัย  

 
 

 
1. โครงการสนับสนุน 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการ
จัดการเรยีน 

 การสอน 
 
2. โครงการเขา้ร่วม

ประชุมวชิาการ
ด้านการวิจัย  

 
 

 
1. โครงการสนับสนุน 

ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาในการ
จัดการเรยีน 

 การสอน 
 
2. โครงการเขา้ร่วม

ประชุมวชิาการ
ด้านการวิจัย  

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีรายวชิาที่น าผลงานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน 

 2.  มีนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย  อย่างน้อย 1 คน 
 3.  มีนิสิตทุกระดบัของคณะฯ ได้เข้าร่วมรบัฟังการน าเสนอผลงานวิจัย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. มีการน าผลงานวิจยั
รวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่
เข้าใจงา่ย และน าไปใช้
ประโยชน์ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ส่งเสริม และ

พัฒนาเทคนิคการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้  

 
2.  สนับสนุนและ

พัฒนาช่องทาง 
การเสนอผลงาน 
วิจัยที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได ้

 
3.  การน าผลงาน 
 วิจัยไปใช้

ประโยชน์ ได้จริง 
และตอบสนอง   
ต่อความต้องการ 

 ของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

 

  
1. ส่งเสริม และ

พัฒนาเทคนิคการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้  

 
2. สนับสนุนและ

พัฒนาช่องทาง 
การเสนอผลงาน 
วิจัยที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได ้

 
3. มีการน าผลงาน 
 วิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 
และตอบสนอง   
ต่อความต้องการ 

 ของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

 

 
1. ส่งเสริม และ

พัฒนาเทคนิคการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้  

 
2. สนับสนุนและ

พัฒนาช่องทาง 
การเสนอผลงาน 
วิจัยที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได ้

 
3. มีการน าผลงาน 
 วิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 
และตอบสนอง   
ต่อความต้องการ 

 ของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

 

 
1. ส่งเสริม และ

พัฒนาเทคนิคการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้  

 
2. สนับสนุนและ

พัฒนาช่องทาง 
การเสนอผลงาน 
วิจัยที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได ้

 
3. มีการน าผลงาน 
 วิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 
และตอบสนอง   
ต่อความต้องการ 

 ของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

 

 
1. ส่งเสริม และ

พัฒนาเทคนิคการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้  

 
2. สนับสนุนและ

พัฒนาช่องทาง 
การเสนอผลงาน 
วิจัยที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได ้

 
3. มีการน าผลงาน 
 วิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 
และตอบสนอง   
ต่อความต้องการ 

 ของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

 

 
1. ส่งเสริม และ

พัฒนาเทคนิคการ
เผยแพร่ผลงาน 
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้  

 
2. สนับสนุนและ

พัฒนาช่องทาง 
การเสนอผลงาน 
วิจัยที่คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได ้

 
3. มีการน าผลงาน 
 วิจัยไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 
และตอบสนอง   
ต่อความต้องการ 

 ของชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ 

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.   มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได ้ 

 2.  มีผู้รับสารงานวิจัยที่สามารถเข้าใจผลงานวิจัยได้  
 3.   มีช่องทางการเสนอผลงานวิจัยที่คนทัว่ไปสามารถเขา้ใจได้ 
 4.  มีการรับรองการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ได้จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

3  มีระบบบริหารงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ และจัดจ าหน่าย
ผลงานวิจัย  

 
 
 

 
โครงการจัดท า
วารสารวชิาการด้าน
สังคมศาสตร ์

  
โครงการจัดท า
วารสารวชิาการด้าน
สังคมศาสตร ์

 
โครงการจัดท า
วารสารวชิาการด้าน
สังคมศาสตร ์

 
โครงการจัดท า
วารสารวชิาการด้าน
สังคมศาสตร ์

 
โครงการจัดท า
วารสารวชิาการด้าน
สังคมศาสตร ์

 
โครงการจัดท า
วารสารวชิาการด้าน
สังคมศาสตร ์

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีวารสารสังคมศาสตร์ อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 2 เล่ม/ป ี

 2.  มีรายได้จากการจ าหน่ายวารสารทางวชิาการด้านสังคมศาสตร์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 3          
สร้างเสริม
เครือข่ายที่
เข้มแข็งทาง
วิชาการ งานวิจยั 
และงานบริการ
ทางสังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ 
 
 

1. สร้างเครือข่าย
ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ  และการ
ให้ความร่วมมือ 
กับประชาคม
ท้องถิ่น ด้าน
วิชาการด้านการ
วิจัย ทั้งใน
ระดับประเทศ
และระหว่าง
ประเทศ 

1. มีกลไกสร้างและสง่เสริม
ความร่วมมือดา้นวิชาการ 
การวิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคมกับองค์กร
ภายนอก โดยสร้างการ
เชื่อมโยงและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (share 
resources) ระหว่าง
มหาวิทยาลัย  และ
เครือข่ายภายนอก   

 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  
 ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน

ทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 

1. วางแนวทาง 
ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ของ
การให้การบริการ
วิชาการด้าน
ต่างๆ  ที่สัมพันธ์
กับพันธกิจของ
คณะ ตามความ
ถนัดและตาม
จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย   

 
2. สร้างเครือข่าย

ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
ระหว่าง
คณาจารย์
บุคลากร นิสิต 
ของคณะฯ กับ 
สถาบันการศึกษา
ที่โดดเด่น ทั้ง
ภายในและ 
ต่างประเทศ 

 
 
 
 

 1. จัดท าขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ 
ของการให้การ
บริการวชิาการ
ด้านต่างๆ             

 
2. สร้างเครือข่าย

ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
กับสถาบัน 
การศึกษาที่โดด
เด่น ทั้งภายใน
และ ตา่งประเทศ 

 
 
  

1. พัฒนาเครือข่าย
ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
กับสถาบัน 
การศึกษาที่โดด
เด่น ทั้งภายใน
และ ตา่งประเทศ 

 
 
  

1. พัฒนาเครือข่าย
ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
กับสถาบัน 
การศึกษาที่โดด
เด่น ทั้งภายใน
และ ตา่งประเทศ 

 
 
  

1. พัฒนาเครือข่าย
ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
กับสถาบัน 
การศึกษาที่โดด
เด่น ทั้งภายใน
และ ตา่งประเทศ 

 
 
  

1. พัฒนาเครือข่าย
ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
กับสถาบัน 
การศึกษาที่โดด
เด่น ทั้งภายใน
และ ตา่งประเทศ 

 
 
  

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.   มีขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ของการใหก้ารบริการวชิาการดา้นต่างๆ 

 2.  มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการสู่สงัคม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

3. จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ 
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
หรือเอกชน หรือ
ภาครัฐ โดยเปดิ
โอกาสให้ผู้มีส่วน
ร่วมจากภายนอก
มาร่วมพลังคิดริเริ่ม
กิจกรรม/โครงการ
ใหม่ๆ ในชุมชน 

 

  
จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน หรือ
เอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

 

 
จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน หรือ
เอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

 

 
จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน หรือ
เอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

 

 
จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน หรือ
เอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

 

 
จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน หรือ
เอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

 
    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้กับหน่วยงานภายนอก 

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้ไปใชป้ระโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

   
2.  สนับสนุนด้านวชิาการ  
 การวิจัย และบริการ

วิชาการสูส่ังคมในพ้ืนที่ 
 เขตภาคเหนือตอนล่าง 

(Area Base research) 
โดยเน้นปัญหา และความ
ต้องการที่สอดคล้องกับ 

 เอกสักษณ์  ภมูิปญัญา
ท้องถิ่น และเพื่อแก้ปญัหา
ท้องถิ่นร่วมกับประชาคม
หรือหน่วยงานต่างๆ 

 
ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริม สนบัสนุน 
และจูงใจให้คณาจารย์ 
บุคลากรทุกระดบั 
มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิต 
แห่งการบริการ  
(Service mind)   
  

  
ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริม สนบัสนุน 
และจูงใจให้คณาจารย์ 
บุคลากรทุกระดบั 
มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิต 
แห่งการบริการ  
(Service mind)   
  

 
ส่งเสริม สนบัสนุน 
และจูงใจให้คณาจารย์ 
บุคลากรทุกระดบั 
มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิต 
แห่งการบริการ  
(Service mind)   
  

 
ส่งเสริม สนบัสนุน 
และจูงใจให้คณาจารย์ 
บุคลากรทุกระดบั 
มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิต 
แห่งการบริการ  
(Service mind)   
  

 
ส่งเสริม สนบัสนุน 
และจูงใจให้คณาจารย์ 
บุคลากรทุกระดบั 
มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิต 
แห่งการบริการ  
(Service mind)   
  

 
ส่งเสริม สนบัสนุน 
และจูงใจให้คณาจารย์ 
บุคลากรทุกระดบั 
มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และจิต 
แห่งการบริการ  
(Service mind)   
  

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้คณาจารย์บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู ้  

ความเชีย่วชาญ และจติแห่งการบริการ(Service mind) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

2. พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางองค์
ความรู้ โดยสร้าง
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา 
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปญัญา สังคม
และวัฒนธรรม 
รัฐศาสตร์และการ
บริหารท้องถิ่น 

 

 
1. มีกลไกส่งเสริมให้เป็น

ศูนย์กลางองค์ความรู้ 
 ของท้องถิ่นในด้าน

จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรม รัฐศาสตร ์ 

 และการบริหารท้องถิ่น 
 

 
จัดตั้งหน่วยบริการ
ข้อมูลด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับ    
องค์ความรู้ของ
ท้องถิ่นด้านจิตวิทยา 
หรือประวัติศาสตร์      
หรือภูมิปญัญา สังคม
และวัฒนธรรมหรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 

  
จัดตั้งหน่วยบริการ
ข้อมูลด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับองค์
ความรู้ของท้องถิ่น
ด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรมหรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 

 
พัฒนาหน่วยบริการ
ข้อมูลด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับองค์
ความรู้ของท้องถิ่น
ด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรมหรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 

 
พัฒนาหน่วยบริการ
ข้อมูลด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับองค์
ความรู้ของท้องถิ่น
ด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรมหรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 

 
พัฒนาหน่วยบริการ
ข้อมูลด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับองค์
ความรู้ของท้องถิ่น
ด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรมหรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 

 
พัฒนาหน่วยบริการ
ข้อมูลด้านการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับองค์
ความรู้ของท้องถิ่น
ด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรมหรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีหน่วยบริการข้อมูลด้านการให้ค าปรกึษาทางวชิาการเกี่ยวกับองค์ความรูข้องท้องถิ่นด้านจิตวิทยา  

หรือประวัติศาสตร์ หรือภูมิปญัญา สงัคมและวัฒนธรรมหรือรัฐศาสตร์ หรือการบริหารท้องถิ่น 
 

  
 

 
2. มีการรวบรวมข้อมูล 
 เพื่อจัดท าฐานข้อมูล 
 ของท้องถิ่นในด้าน

จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ 

 และการบริหารท้องถิ่น 
 
 

 
มีข้อมูลเพื่อจัดท า
ระบบฐานข้อมูล 
ของท้องถิ่นในด้าน
จิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์  หรือ    
ภูมิปญัญา สังคมและ
วัฒนธรรม หรือ
รัฐศาสตร์ หรือการ
บริหารท้องถิ่น 
 

  
มีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ    
ภูมิปญัญา สังคม 
และวัฒนธรรม หรือ
รัฐศาสตร์ หรือ 
การบริหารท้องถิ่น 
 

 
มีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ    
ภูมิปญัญา สังคม 
และวัฒนธรรม หรือ
รัฐศาสตร์ หรือ 
การบริหารท้องถิ่น 

 
มีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ    
ภูมิปญัญา สังคม 
และวัฒนธรรม หรือ
รัฐศาสตร์ หรือ 
การบริหารท้องถิ่น 

 
มีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ    
ภูมิปญัญา สังคม 
และวัฒนธรรม หรือ
รัฐศาสตร์ หรือ 
การบริหารท้องถิ่น 

 
มีการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือ    
ภูมิปญัญา สังคม 
และวัฒนธรรม หรือ
รัฐศาสตร์ หรือ 
การบริหารท้องถิ่น 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีระบบฐานข้อมูลดา้นต่างๆ 



 

   51   

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
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3. ส่งเสริม สนบั 
สนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ที่ตอบสนอง      
ความต้องการ 
เสริมสร้าง     
ความเข้มแขง็   
และเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม  

 

 
1. มีกลไกการบริการวชิาการ

แก่สังคม  ที่ตอบสนอง
ความต้องการ เสริมสรา้ง
ความเข้มแขง็ และ    

 เป็นที่พึ่งของชมุชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม 

 
 

 
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการจัดระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม    
ที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

  
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการจัดระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม    
ที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 
 
 
 
 

 
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการจัดระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม    
ที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

 
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการจัดระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม    
ที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

 
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการจัดระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม    
ที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

 
ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการจัดระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม    
ที่ตอบสนองต่อ   
ความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ70 ของจ านวนแบบสอบถามทีแ่จก 
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2. มีการพัฒนา การบูรณาการ  
และปรบัปรุงการบริการ
วิชาการแก่สังคมมาใช้กบั
การเรียนการสอน  

 การวิจัย  
 
 
 
 

 
ก าหนดให้มีการ   
บูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัยโดยก าหนด 
ให้นักศึกษาน าความรู้
ไปจัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  
และ สนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัย
ของคณาจารย์
บุคลากร นิสิตไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง 
หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดสู้การ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวน 
การวิจัย 
 
 

  
ก าหนดให้มีการ   
บูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัยโดยก าหนด 
ให้นักศึกษาน าความรู้
ไปจัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  
และ สนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัย
ของคณาจารย์
บุคลากร นิสิตไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง 
หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดสู้การ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวน 
การวิจัย 
 

 
มีการบูรณาการ   
งานบริการวชิาการ
แก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
โดยก าหนด ให้
นักศึกษาน าความรู้ไป
จัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  
และ สนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัย
ของคณาจารย์
บุคลากร นิสิตไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง 
หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดสู้การ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวน 
การวิจัย 
 

 
มีการบูรณาการ   
งานบริการวชิาการ
แก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
โดยก าหนด ให้
นักศึกษาน าความรู้ไป
จัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  
และ สนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัย
ของคณาจารย์
บุคลากร นิสิตไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง 
หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดสู้การ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวน 
การวิจัย 
 

 
มีการบูรณาการ   
งานบริการวชิาการ
แก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
โดยก าหนด ให้
นักศึกษาน าความรู้ไป
จัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  
และ สนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัย
ของคณาจารย์
บุคลากร นิสิตไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง 
หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดสู้การ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวน 
การวิจัย 
 

 
มีการบูรณาการ   
งานบริการวชิาการ
แก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
โดยก าหนด ให้
นักศึกษาน าความรู้ไป
จัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  
และ สนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัย
ของคณาจารย์
บุคลากร นิสิตไปสู่
การใช้ประโยชน์จริง 
หรือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดสู้การ
พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวน 
การวิจัย 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีโครงการ/กิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน และงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์จริง 
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3. มีการบริการวิชาการ 
 แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ 

ที่ตอบสนองความต้องการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และเป็นที่พึ่งของชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม 

 

 
1. โครงการฝึกอบรบ

เยาวชนไทยตา้น
ภัยสิ่งเสพติดโดย
กระบวนการ AIC  

 

2. โครงการเส้นทาง
การใช้คุณธรรม
น าความรู้ สู่
เป้าหมายสงัคม
สันติประชาธรรม  

 

3. โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวบ าบดั 

 

4. โครงการออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

 

5. โครงการให้ความ
ร่วมมือทางด้าน
การบริการ
วิชาการสูส่ังคม
กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

 
 

  
1. โครงการฝึกอบรบ

เยาวชนไทยตา้น
ภัยสิ่งเสพติดโดย
กระบวนการ AIC  

 

2. โครงการเส้นทาง
การใช้คุณธรรม
น าความรู้ สู่
เป้าหมายสงัคม
สันติประชาธรรม  

 

3. โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวบ าบดั 

 

4. โครงการออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

 

5. โครงการให้ความ
ร่วมมือทางด้าน
การบริการ
วิชาการสูส่ังคม
กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

 
1. โครงการฝึกอบรบ

เยาวชนไทยตา้น
ภัยสิ่งเสพติดโดย
กระบวนการ AIC  

 

2. โครงการเส้นทาง
การใช้คุณธรรม
น าความรู้ สู่
เป้าหมายสงัคม
สันติประชาธรรม  

 

3. โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวบ าบดั 

 

4. โครงการออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

 

5. โครงการให้ความ
ร่วมมือทางด้าน
การบริการ
วิชาการสูส่ังคม
กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

 
1. โครงการฝึกอบรบ

เยาวชนไทยตา้น
ภัยสิ่งเสพติดโดย
กระบวนการ AIC  

 

2. โครงการเส้นทาง
การใช้คุณธรรม
น าความรู้ สู่
เป้าหมายสงัคม
สันติประชาธรรม  

 

3. โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวบ าบดั 

 

4. โครงการออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

 

5. โครงการให้ความ
ร่วมมือทางด้าน
การบริการ
วิชาการสูส่ังคม
กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

 
1. โครงการฝึกอบรบ

เยาวชนไทยตา้น
ภัยสิ่งเสพติดโดย
กระบวนการ AIC  

 

2. โครงการเส้นทาง
การใช้คุณธรรม
น าความรู้ สู่
เป้าหมายสงัคม
สันติประชาธรรม  

 

3. โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวบ าบดั 

 

4. โครงการออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

 

5. โครงการให้ความ
ร่วมมือทางด้าน
การบริการ
วิชาการสูส่ังคม
กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

 
1. โครงการฝึกอบรบ

เยาวชนไทยตา้น
ภัยสิ่งเสพติดโดย
กระบวนการ AIC  

 

2. โครงการเส้นทาง
การใช้คุณธรรม
น าความรู้ สู่
เป้าหมายสงัคม
สันติประชาธรรม  

 

3. โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวบ าบดั 

 

4. โครงการออก
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย) 

 

5. โครงการให้ความ
ร่วมมือทางด้าน
การบริการ
วิชาการสูส่ังคม
กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  จ านวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ70 ของเป้าหมาย 

 2.  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 3.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 90 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 4          
จรรโลงและสืบ
สาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสมกบั
บริบทของ
สังคมไทยและ
สังคมโลก 
 

1. มุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่า ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการ
ธ ารงรักษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย ให้คงอยู่ใน
ทั้งและ
ต่างประเทศ 

 
 

1. มีระบบและกลไก 
 การท านุบ ารุงศิลปะ 
 และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดนโยบาย
ด้านการท านุ
บ ารุงศิลป-
วัฒนธรรม  

 
2. จัดตั้งคณะ 

กรรมการดา้น 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
3. จัดท าแผน

งบประมาณด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
4. จัดท าประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการ   
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 1. ก าหนดนโยบาย
ด้านการท านุ
บ ารุงศิลป-
วัฒนธรรม  

 
2. จัดตั้งคณะ 

กรรมการ ด้าน 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
3. จัดท าแผน

งบประมาณรายปี 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
4. จัดท าประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการ   
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. มีนโยบายด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
 
2. มีคณะกรรมการ

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
3. จัดท าแผน

งบประมาณรายปี 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
4. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการ   
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. มีนโยบายด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
 
2. มีคณะกรรมการ

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
3. จัดท าแผน

งบประมาณรายปี 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
4. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการ   
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. มีนโยบายด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
 
2. มีคณะกรรมการ

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
3. จัดท าแผน

งบประมาณรายปี 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
4. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการ   
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

1. มีนโยบายด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 
 
2. มีคณะกรรมการ

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
3. จัดท าแผน

งบประมาณรายปี 
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
4. ปรับปรุงประกาศ 

ระเบียบ ค าสั่ง 
แนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการ   
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.  มีค าสั่งแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3.  มีแผนการด าเนินงาน 
 4.  มีประกาศ ค าสัง่ แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. มีการพัฒนา การบูรณาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีน 

 การสอนและกิจกรรม 
 พัฒนานิสิต 
 
 
 

 
มีการน าการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไปบูรณาการผสม 
ผสานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน
และการวิจัย หรือ 
บูรณาการเขา้กับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

  
น าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอน 
และการวิจัย หรือ
บูรณาการเขา้กับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 
 
 
 

 
น าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอน 
และการวิจัย หรือ
บูรณาการเขา้กับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

 
น าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอน 
และการวิจัย หรือ
บูรณาการเขา้กับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

 
น าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอน 
และการวิจัย หรือ
บูรณาการเขา้กับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

 
น าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนการสอน 
และการวิจัย หรือ
บูรณาการเขา้กับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  มีโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอนและการวิจัย 

 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ70 ของเปา้หมาย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

3. ส่งเสริม สนบัสนุน
บุคลากร และนิสิตใหม้ี
จิตส านึกในการธ ารงรักษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 
 

 
1.  โครงการลอย

กระทงสัมพันธ์ 
 

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

 

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยถวาย
เทียนเขา้พรรษา 

 

4. โครงการ
เทิดพระเกียรติ  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
12 สิงหาบรม
ราชินีนารถ 

 

5. โครงการ 5 ธันวา
มหาราช 

 

6. โครงการปฏบิัติ
ธรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตพิชิต
ปัญหา 

 

7. โครงการค่าย   
พุทธบุตร 

 

  
1.  โครงการลอย

กระทงสัมพันธ์ 
 

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

 

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยถวาย
เทียนเขา้พรรษา 

 

4. โครงการ
เทิดพระเกียรติ  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
12 สิงหาบรม
ราชินีนารถ 

 

5. โครงการ 5 ธันวา
มหาราช 

 

6. โครงการปฏบิัติ
ธรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตพิชิต
ปัญหา 

 

7. โครงการค่าย   
พุทธบุตร 

 

 
1.  โครงการลอย

กระทงสัมพันธ์ 
 

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

 

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยถวาย
เทียนเขา้พรรษา 

 

4. โครงการ
เทิดพระเกียรติ  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
12 สิงหาบรม
ราชินีนารถ 

 

5. โครงการ 5 ธันวา
มหาราช 

 

6. โครงการปฏบิัติ
ธรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตพิชิต
ปัญหา 

 

7. โครงการค่าย   
พุทธบุตร 

 

 
1.  โครงการลอย

กระทงสัมพันธ์ 
 

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

 

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยถวาย
เทียนเขา้พรรษา 

 

4. โครงการ
เทิดพระเกียรติ  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
12 สิงหาบรม
ราชินีนารถ 

 

5. โครงการ 5 ธันวา
มหาราช 

 

6. โครงการปฏบิัติ
ธรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตพิชิต
ปัญหา 

 

7. โครงการค่าย   
พุทธบุตร 

 

 
1.  โครงการลอย

กระทงสัมพันธ์ 
 

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

 

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยถวาย
เทียนเขา้พรรษา 

 

4. โครงการ
เทิดพระเกียรติ  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
12 สิงหาบรม
ราชินีนารถ 

 

5. โครงการ 5 ธันวา
มหาราช 

 

6. โครงการปฏบิัติ
ธรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตพิชิต
ปัญหา 

 

7. โครงการค่าย   
พุทธบุตร 

 

 
1.  โครงการลอย

กระทงสัมพันธ์ 
 

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

 

3. โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยถวาย
เทียนเขา้พรรษา 

 

4. โครงการ
เทิดพระเกียรติ  
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา      
12 สิงหาบรม
ราชินีนารถ 

 

5. โครงการ 5 ธันวา
มหาราช 

 

6. โครงการปฏบิัติ
ธรรมเพื่อการ
พัฒนาจิตพิชิต
ปัญหา 

 

7. โครงการค่าย   
พุทธบุตร 

 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.   มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ70 ของเป้าหมาย 

 2.  โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 90 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับชมุชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 

 

 
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ ระหว่าง
คณาจารยบ์ุคลากร 
นิสิต ของคณะฯ กบั 
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

  
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ ระหว่าง
คณาจารยบ์ุคลากร 
นิสิต ของคณะฯ กบั 
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 
 
 

 
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ ระหว่าง
คณาจารยบ์ุคลากร 
นิสิต ของคณะฯ กบั 
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

 
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ ระหว่าง
คณาจารยบ์ุคลากร 
นิสิต ของคณะฯ กบั 
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

 
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ ระหว่าง
คณาจารยบ์ุคลากร 
นิสิต ของคณะฯ กบั 
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

 
สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือ ระหว่าง
คณาจารยบ์ุคลากร 
นิสิต ของคณะฯ กบั 
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

  
2. เผยแพร่ศิลปะ

และวัฒนธรรม
ไทยสู่สังคม ใน
รูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 
 
 

 
ส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม  
ในรูปแบบตา่งๆ ที่เหมาะสม 
ทั้งในและตา่งประเทศ 
 
 

 
จัดท าฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่คณะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

  
จัดท าฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่คณะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

 
พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่คณะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

 
พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่คณะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

 
พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่คณะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

 
พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่กิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่คณะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีระบบฐานข้อมูลดา้นต่างๆ  

 2.  มีข่าวกิจกรรมด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

1.  พัฒนาระบบกลไก
การบริหารการ
จัดการให้มีความ
คล่องตัว ก่อให้ 
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์  
เพื่อพัฒนาสู่     
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง  

    (High 
Performance 
Organization) 

 โดยยดึหลัก 
 ธรรมาภิบาล 

สร้างความ
สามัคคี โปร่งใส 
รับผิดชอบ   

 

  
ปรับโครงสร้างภายใน
ใหม่  (Internal  
Restructure)  
เพื่อให้การบริหาร
จัดการภายในคณะฯ  
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ   
และเกิดประสิทธิผล,  
มีความชดัเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ได้ทราบ 
 
 
 
 
 

      
มุ่งพัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
องค์กรให้มีความ
คล่องตัวก่อให้  
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล  
ฃสร้างความ
สามัคคี โปร่งใส 
(Transparency) 
รับผิดชอบ 
(Accountability) 

1. มีระบบ และกลไก 
 ในการบริหารงาน  
 และบริหารงานด้วย 
 หลักธรรมาภิบาล  
 โดยค านึงถึงประโยชน์ 
 ขององค์กร และผู้ม ี
 ส่วนได้ส่วนเสีย 

 ปรับโครงสร้างภายใน 
เพื่อให้การบริหาร
จัดการภายในคณะฯ 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ และ  
เกิดประสิทธิผล,  
มีความชดัเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ได้ทราบ 
 

พัฒนาโครงสร้าง
ภายใน เพื่อให้การ
บริหารจดัการภายใน
คณะฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ และ  
เกิดประสิทธิผล,  
มีความชดัเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ได้ทราบ 
 

พัฒนาโครงสร้าง
ภายใน เพื่อให้การ
บริหารจดัการภายใน
คณะฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ และ  
เกิดประสิทธิผล,  
มีความชดัเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ได้ทราบ 
 

พัฒนาโครงสร้าง
ภายใน เพื่อให้การ
บริหารจดัการภายใน
คณะฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ และ  
เกิดประสิทธิผล,  
มีความชดัเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ได้ทราบ 
 

พัฒนาโครงสร้าง
ภายใน เพื่อให้การ
บริหารจดัการภายใน
คณะฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ และ  
เกิดประสิทธิผล,  
มีความชดัเจน และ
เผยแพร่ให้บุคลากร
ได้ทราบ 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
   มกีารปรบั หรือพัฒนา โครงสรา้งภายในใหม่ (Internal  Restructure) 

เพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วอยา่งมปีระสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

  
2. มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผน

กลยุทธ์เพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน 
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
และให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ 

 
 

 
โครงการจัดท าและ
ประเมินแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ ตาม
แผนการด าเนินงาน
และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รบัทราบ  
 

  
โครงการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ 
และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รบัทราบ  
 
 

 
โครงการประเมิน   
แผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ เป็นรายปตีาม
แผนการด าเนินงาน
และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รบัทราบ  
 
 

 
โครงการประเมิน   
แผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ เป็นรายปตีาม
แผนการด าเนินงาน
และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รบัทราบ  
 
 

 
โครงการประเมิน   
แผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ เป็นรายปตีาม
แผนการด าเนินงาน
และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รบัทราบ  
 
 

 
โครงการประเมิน   
แผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ เป็นรายปตีาม
แผนการด าเนินงาน
และเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รบัทราบ  
 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิงาน 
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ยุทธศาสตร ์
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3. มีแผนบริหารความเสีย่ง  
 มีการวิเคราะหแ์ละระบุ

ความเสี่ยง ปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเสีย่ง 
ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง 
เพื่อความมั่นคงและการ
บริหารจดัการทีม่ี
ประสิทธภิาพขององค์กร 

 
 

 
1. จัดท าค าสั่ง
 คณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
 ของคณะฯ  
 
2. โครงการจัดท า
 แผนบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 
3.  ก ากับ ควบคุม 
 ดูแล แผนบริหาร
 ความเสี่ยง 

  
1. จัดท าค าสั่ง
 คณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
 ของคณะฯ  
 
2. โครงการจัดท า
 แผนบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 
3.  ก ากับ ควบคุม 
 ดูแล แผนบริหาร
 ความเสี่ยง 
 
 
 
 

 
1. มีค าสั่ง
 คณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
 ของคณะฯ  
 
2. โครงการจัดท า
 แผนบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 
3.  ก ากับ ควบคุม 
 ดูแล แผนบริหาร
 ความเสี่ยง 

 
1. มีค าสั่ง
 คณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
 ของคณะฯ  
 
2. โครงการจัดท า
 แผนบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 
3.  ก ากับ ควบคุม 
 ดูแล แผนบริหาร
 ความเสี่ยง 

 
1. มีค าสั่ง
 คณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
 ของคณะฯ  
 
2. โครงการจัดท า
 แผนบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 
3.  ก ากับ ควบคุม 
 ดูแล แผนบริหาร
 ความเสี่ยง 

 
1. มีค าสั่ง
 คณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง
 ของคณะฯ  
 
2. โครงการจัดท า
 แผนบริหาร 
 ความเสี่ยง 
 
3.  ก ากับ ควบคุม 
 ดูแล แผนบริหาร
 ความเสี่ยง 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1. มีค าสั่งคณะกรรมการ  บริหารความเสีย่งของคณะฯ  

 2. มีแผนบริหารความเสีย่ง 
  3.  มีการด าเนินการก ากับ ควบคุม ดูแล แผนบริหารความเสีย่ง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
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ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. มีการส ารวจและประเมิน
สภาพทางกายภาพ  

 เช่น อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึง
ปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ  

 ให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการเรยีนการสอน 

 และการบริหารงาน 
 ที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนคุณภาพชีวิต 
 ของบุคลากร 
 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
 อาคารคณะ
 สังคมศาสตร์  
 
2. โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์คณะ
 สังคมศาสตร์  
 
3. จัดกิจกรรม
 โครงการ 5 ส. 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
 และจัด Big 
 Cleaning Day 
 ปีละ 2 ครั้ง  
 ก่อนเปิด 
 ภาคการศึกษา  
 
4. โครงการประเมิน
 สภาพทาง 
 กายภาพและ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ของคณะฯ 
 

  
1. โครงการปรับปรุง
 อาคารคณะ
 สังคมศาสตร์  
 
2. โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์คณะ
 สังคมศาสตร์  
 
3. จัดกิจกรรม
 โครงการ 5 ส. 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
 และจัด Big 
 Cleaning Day 
 ปีละ 2 ครั้ง  
 ก่อนเปิด 
 ภาคการศึกษา  
 
4. โครงการประเมิน
 สภาพทาง 
 กายภาพและ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ของคณะฯ 
 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
 อาคารคณะ
 สังคมศาสตร์  
 
2. โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์คณะ
 สังคมศาสตร์  
 
3. จัดกิจกรรม
 โครงการ 5 ส. 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
 และจัด Big 
 Cleaning Day 
 ปีละ 2 ครั้ง  
 ก่อนเปิด 
 ภาคการศึกษา  
 
4. โครงการประเมิน
 สภาพทาง 
 กายภาพและ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ของคณะฯ 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
 อาคารคณะ
 สังคมศาสตร์  
 
2. โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์คณะ
 สังคมศาสตร์  
 
3. จัดกิจกรรม
 โครงการ 5 ส. 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
 และจัด Big 
 Cleaning Day 
 ปีละ 2 ครั้ง  
 ก่อนเปิด 
 ภาคการศึกษา  
 
4. โครงการประเมิน
 สภาพทาง 
 กายภาพและ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ของคณะฯ 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
 อาคารคณะ
 สังคมศาสตร์  
 
2. โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์คณะ
 สังคมศาสตร์  
 
3. จัดกิจกรรม
 โครงการ 5 ส. 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
 และจัด Big 
 Cleaning Day 
 ปีละ 2 ครั้ง  
 ก่อนเปิด 
 ภาคการศึกษา  
 
4. โครงการประเมิน
 สภาพทาง 
 กายภาพและ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ของคณะฯ 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
 อาคารคณะ
 สังคมศาสตร์  
 
2. โครงการปรับปรุง
 ภูมิทัศน์คณะ
 สังคมศาสตร์  
 
3. จัดกิจกรรม
 โครงการ 5 ส. 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
 และจัด Big 
 Cleaning Day 
 ปีละ 2 ครั้ง  
 ก่อนเปิด 
 ภาคการศึกษา  
 
4. โครงการประเมิน
 สภาพทาง 
 กายภาพและ 
 ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ของคณะฯ 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    ผลประเมินความพึงพอใจสภาพทางกายภาพและปัจจัยเกื้อหนุนต่อผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

5. มีระบบและกลไกในการ
ก ากับ ติดตาม 

 และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 

 
1. จัดตัง้คณะกรรมการ
 ในการบริหารงาน
 คณะฯ ครบทุก
 ภารกิจอย่าง
 ครอบคลุมเพื่อ
 สนองต่อการ
 บริหาร โดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 โปร่งใส 
 ตรวจสอบได ้
 
2.จัดท าค าสั่งเกี่ยวกับ 
 ขอบข่ายภาระงาน
 ของผู้บริหารและ
 ของบุคลากรเป็น
 ลายลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน 
 
3. มีการตดิตาม
 และประเมินผล
 การด าเนินงาน  
 
 

  
1.จัดตั้งคณะกรรมการ 
 ในการบริหารงาน
 คณะฯ ครบทุก
 ภารกิจอย่าง
 ครอบคลุมเพื่อ
 สนองต่อการ
 บริหาร โดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 โปร่งใส 
 ตรวจสอบได ้
 
2. จัดท าค าสั่งเกี่ยวกบั 
 ขอบข่ายภาระงาน
 ของผู้บริหารและ
 ของบุคลากรเป็น
 ลายลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน 
 
3. มีการตดิตาม
 และประเมินผล
 การด าเนินงาน  

 
1. มีคณะกรรมการ
 ในการบริหารงาน
 คณะฯ ครบทุก
 ภารกิจอย่าง
 ครอบคลุมเพื่อ
 สนองต่อการ
 บริหาร โดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 โปร่งใส 
 ตรวจสอบได ้
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่ายภาระงาน  
 ของผู้บริหารและ
 ของบุคลากรเป็น
 ลายลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน 
 
3. โครงการติดตาม
 และประเมินผล
 การด าเนินงาน  

 
1. มีคณะกรรมการ
 ในการบริหารงาน
 คณะฯ ครบทุก
 ภารกิจอย่าง
 ครอบคลุมเพื่อ
 สนองต่อการ
 บริหาร โดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 โปร่งใส 
 ตรวจสอบได ้
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่ายภาระงาน  
 ของผู้บริหารและ
 ของบุคลากรเป็น
 ลายลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน 
 
3. โครงการติดตาม
 และประเมินผล
 การด าเนินงาน  

 
1. มีคณะกรรมการ
 ในการบริหารงาน
 คณะฯ ครบทุก
 ภารกิจอย่าง
 ครอบคลุมเพื่อ
 สนองต่อการ
 บริหาร โดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 โปร่งใส 
 ตรวจสอบได ้
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่ายภาระงาน  
 ของผู้บริหารและ
 ของบุคลากรเป็น
 ลายลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน 
 
3. โครงการติดตาม
 และประเมินผล
 การด าเนินงาน  

 
1. มีคณะกรรมการ
 ในการบริหารงาน
 คณะฯ ครบทุก
 ภารกิจอย่าง
 ครอบคลุมเพื่อ
 สนองต่อการ
 บริหาร โดยยึด
 หลักธรรมาภิบาล 
 โปร่งใส 
 ตรวจสอบได ้
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่ายภาระงาน  
 ของผู้บริหารและ
 ของบุคลากรเป็น
 ลายลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน 
 
3. โครงการติดตาม
 และประเมินผล
 การด าเนินงาน  

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1. มีคณะกรรมการในการบริหารงานครบทุกภารกิจของคณะฯ  

 2. คณะมีค าสั่งขอบข่ายภาระงานของผู้บริหารและบุคลากรคณะฯเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
 3. ผลการประเมิน ติดตามการด าเนินงาน อยู่ในระดับ ไม่น้อยกว่าดี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
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ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

6. มีโครงสร้างทีช่ัดเจน และ
มีขอบขา่ยภาระงานอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
บริหารจดัการภายใน
คณะฯ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ  และ 

 เกิดประสิทธิผล   
 
 

 
1.  จัดท าโครงสร้าง
 องค์กรที่ชัดเจน 
 
2. จัดท าค าสั่ง
 เกี่ยวกับขอบข่าย
 ภาระงานของ
 ผู้บริหารและของ
 บุคลากร เป็นลาย
 ลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน  
 
 
 
 

  
1.  จัดท าโครงสร้าง
 องค์กรที่ชัดเจน 
 
2. จัดท าค าสั่ง
 เกี่ยวกับขอบข่าย
 ภาระงานของ
 ผู้บริหารและของ
 บุคลากร เป็นลาย
 ลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน  
 

 
1.  มีโครงสร้าง
 องค์กรที่ชัดเจน 
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่าย
 ภาระงานของ
 ผู้บริหารและของ
 บุคลากร เป็นลาย
 ลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน  
 

 
1.  มีโครงสร้าง
 องค์กรที่ชัดเจน 
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่าย
 ภาระงานของ
 ผู้บริหารและของ
 บุคลากร เป็นลาย
 ลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน  
 

 
1.  มีโครงสร้าง
 องค์กรที่ชัดเจน 
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่าย
 ภาระงานของ
 ผู้บริหารและของ
 บุคลากร เป็นลาย
 ลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน  
 

 
1.  มีโครงสร้าง
 องค์กรที่ชัดเจน 
 
2. มีค าสั่ง เกี่ยวกับ
 ขอบข่าย
 ภาระงานของ
 ผู้บริหารและของ
 บุคลากร เป็นลาย
 ลักษณ์อักษร 
 ที่ชัดเจน  
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  คณะฯ มีโครงสร้างสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจน 

 2.  คณะฯ มีค าสั่งขอบขา่ยภาระงานของผู้บริหารและบุคลากรคณะฯเป็นลายลกัษณ์อักษรที่ชัดเจน 
 

   
7. วิเคราะห์และจดับทบาท

หน้าที่ของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรให้
ชัดเจน  

 
 

 
วิเคราะห์และจดั
บทบาทหน้าทีข่อง
หน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ให้ชดัเจน โดยให้
มีความสอดคล้อง
ประสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวราบ 
 
 
 
 

  
วิเคราะห์และจดั
บทบาทหน้าทีข่อง
หน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ให้ชดัเจน โดยให้
มีความสอดคล้อง
ประสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวราบ 
 

 
ทบทวนการวิเคราะห์
และจัดบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ให้ชดัเจน โดยให้
มีความสอดคล้อง
ประสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวราบ 
 

 
ทบทวนการวิเคราะห์
และจัดบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ให้ชดัเจน โดยให้
มีความสอดคล้อง
ประสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวราบ 
 

 
ทบทวนการวิเคราะห์
และจัดบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ให้ชดัเจน โดยให้
มีความสอดคล้อง
ประสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวราบ 
 

 
ทบทวนการวิเคราะห์
และจัดบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กรแบบ
ใหม่ให้ชดัเจน โดยให้
มีความสอดคล้อง
ประสานกันทั้งใน
แนวตั้งและแนวราบ 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีผลการวิเคราะหแ์ละจัดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามโครงสรา้งองค์กรที่ชัดเจน 
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8. เน้นระบบการสื่อสารแบบ 
2 ทาง เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม ความเข้าใจอันด ี 
ก่อให้เกิดเอกภาพในการ
ท างาน ป้องกัน
ข้อผิดพลาด และโปรง่ใส 
(Transparency) 

 
 
 
 
 
 

 
1.  จัดประชมุ 
 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการคณะฯ 
อย่างน้อย 

 เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. จัดประชุมทมี
ผู้บริหารอย่างน้อย 

 เดือนละ 2 ครั้ง 
 

3. จัดประชุม
คณาจารยข์อง
คณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนทุก
ปีการศึกษา 

 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
อย่างน้อย 

 10 ครั้ง/ป ี
 

5. ผู้บริหารเข้ารว่ม
ประชุมรว่มกับ
ภาควิชาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/
ภาควิชา 

  
1.  จัดประชมุ 
 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการคณะฯ 
อย่างน้อย 

 เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. จัดประชุมทมี
ผู้บริหารอย่างน้อย 

 เดือนละ 2 ครั้ง 
 

3. จัดประชุม
คณาจารยข์อง
คณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนทุก
ปีการศึกษา 

 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
อย่างน้อย 

 10 ครั้ง/ป ี
 

5. ผู้บริหารเข้ารว่ม
ประชุมรว่มกับ
ภาควิชาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/
ภาควิชา 

 
 

 
1.  จัดประชมุ 
 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการคณะฯ 
อย่างน้อย 

 เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. จัดประชุมทมี
ผู้บริหารอย่างน้อย 

 เดือนละ 2 ครั้ง 
 

3. จัดประชุม
คณาจารยข์อง
คณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนทุก
ปีการศึกษา 

 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
อย่างน้อย 

 10 ครั้ง/ป ี
 

5. ผู้บริหารเข้ารว่ม
ประชุมรว่มกับ
ภาควิชาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/
ภาควิชา 

 
1.  จัดประชมุ 
 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการคณะฯ 
อย่างน้อย 

 เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. จัดประชุมทมี
ผู้บริหารอย่างน้อย 

 เดือนละ 2 ครั้ง 
 

3. จัดประชุม
คณาจารยข์อง
คณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนทุก
ปีการศึกษา 

 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
อย่างน้อย 

 10 ครั้ง/ป ี
 

5. ผู้บริหารเข้ารว่ม
ประชุมรว่มกับ
ภาควิชาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/
ภาควิชา 

 
1.  จัดประชมุ 
 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการคณะฯ 
อย่างน้อย 

 เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. จัดประชุมทมี
ผู้บริหารอย่างน้อย 

 เดือนละ 2 ครั้ง 
 

3. จัดประชุม
คณาจารยข์อง
คณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนทุก
ปีการศึกษา 

 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
อย่างน้อย 

 10 ครั้ง/ป ี
 

5. ผู้บริหารเข้ารว่ม
ประชุมรว่มกับ
ภาควิชาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/
ภาควิชา 

 
1.  จัดประชมุ 
 บุคลากรส านักงาน

เลขานุการคณะฯ 
อย่างน้อย 

 เดือนละ 1 ครั้ง 
 

2. จัดประชุมทมี
ผู้บริหารอย่างน้อย 

 เดือนละ 2 ครั้ง 
 

3. จัดประชุม
คณาจารยข์อง
คณะฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนทุก
ปีการศึกษา 

 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
อย่างน้อย 

 10 ครั้ง/ป ี
 

5. ผู้บริหารเข้ารว่ม
ประชุมรว่มกับ
ภาควิชาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/
ภาควิชา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

6. มีการประชุมแบบ
ทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

 

  
6. มีการประชุมแบบ

ทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

 

 
6. มีการประชุมแบบ

ทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

 
 

 
6. มีการประชุมแบบ

ทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

 
 

 
6. มีการประชุมแบบ

ทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

 

 
6. มีการประชุมแบบ

ทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

 
 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    จ านวนครั้งจัดประชมุเป็นไปตามการก าหนดเปา้หมายต่อปี 

 
 
 
 

   
9. เพิ่มประสิทธภิาพของการ

บริหารโดยลดขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานให้สั้น กระชบั 
คล่องตัวในการบริหาร 

 
 

 
1. มีการกระจายการ

ปฏิบตัิงาน ให้
บุคลากรตาม
บทบาทหน้าที่
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานของแต่ละ
บุคคล 

 
 

  
1. มีการกระจายการ

ปฏิบตัิงาน ให้
บุคลากรตาม
บทบาทหน้าที่
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานของแต่ละ
บุคคล 

 
 
 

 
1. มีการกระจายการ

ปฏิบตัิงาน ให้
บุคลากรตาม
บทบาทหน้าที่
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานของแต่ละ
บุคคล 

 

 
1. มีการกระจายการ

ปฏิบตัิงาน ให้
บุคลากรตาม
บทบาทหน้าที่
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานของแต่ละ
บุคคล 

 

 
1. มีการกระจายการ

ปฏิบตัิงาน ให้
บุคลากรตาม
บทบาทหน้าที่
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานของแต่ละ
บุคคล 

 

 
1. มีการกระจายการ

ปฏิบตัิงาน ให้
บุคลากรตาม
บทบาทหน้าที่
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานของแต่ละ
บุคคล 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

2. จัดท าค าสั่งมอบ
อ านาจให้รอง
คณบดปีฏบิัติ
หน้าที่แทนคณบดี
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
 

  
2. จัดท าค าสั่งมอบ

อ านาจให้รอง
คณบดปีฏบิัติ
หน้าที่แทนคณบดี
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
 

 
2. จัดท าค าสั่งมอบ

อ านาจให้รอง
คณบดปีฏบิัติ
หน้าที่แทนคณบดี
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
 

 
2. จัดท าค าสั่งมอบ

อ านาจให้รอง
คณบดปีฏบิัติ
หน้าที่แทนคณบดี
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
 

 
2. จัดท าค าสั่งมอบ

อ านาจให้รอง
คณบดปีฏบิัติ
หน้าที่แทนคณบดี
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
 
 

 
2. จัดท าค าสั่งมอบ

อ านาจให้รอง
คณบดปีฏบิัติ
หน้าที่แทนคณบดี
ตามสายงานและ
ขอบข่ายภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีค าสั่งขอบข่ายภาระงานของผู้บรหิารและบุคลากรทีช่ัดเจน 

 2.  มีค าสั่งมอบอ านาจใหร้องคณบดปีฏบิตัิหน้าที่แทนคณบดตีามสายงานและขอบข่ายภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

   
10. ก าหนดอ านาจหน้าทีข่อง

ผู้บริหาร และขอบข่าย
งาน (Job Description) 
ของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 
 

 
จัดท าค าสั่งเกี่ยวกับ
ขอบข่ายภาระงาน
ของผู้บริหารและของ
บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  
 
 

  
จัดท าค าสั่งเกี่ยวกับ
ขอบข่ายภาระงาน
ของผู้บริหารและของ
บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  
 
 

 
มีค าสั่งเกี่ยวกบั
ขอบข่ายภาระงาน
ของผู้บริหารและของ
บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  
 
 

 
มีค าสั่งเกี่ยวกบั
ขอบข่ายภาระงาน
ของผู้บริหารและของ
บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  
 
 

 
มีค าสั่งเกี่ยวกบั
ขอบข่ายภาระงาน
ของผู้บริหารและของ
บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  
 
 
 

 
มีค าสั่งเกี่ยวกบั
ขอบข่ายภาระงาน
ของผู้บริหารและของ
บุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  
 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีค าสั่งขอบข่ายภาระงานของผู้บรหิารและบุคลากรทีช่ัดเจน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

11. มีการวเิคราะห์อัตราก าลัง
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การ สรรหาบุคลากรให้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

 
จัดท าฐานข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากร
ของคณะฯ  
 

  
จัดท าฐานข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากร
ของคณะฯ  
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากร
ของคณะฯ  
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากร
ของคณะฯ  
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากร
ของคณะฯ  
 

 
พัฒนาฐานข้อมูล
อัตราก าลังบุคลากร
ของคณะฯ  
 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีฐานข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรของคณะฯ 

 
 

   
12.  จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความสามัคคี   
 ความรับผิดชอบ 

(Accountability)   
 การสร้างภาวะผู้น า  
 ความเสียสละ  
 ความซื่อสัตย์ และ 
 การมีจิตส านึก 
 
 

 
1. จัดโครงการเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม
ให้บุคลากรสรา้ง
ความสมาน 

 สามัคคี เช่น  
- โครงการแข่งขัน

กีฬาภายใน  
- โครงการ Social 

Party Happy 
New Year 

 
2. จัดโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 

  
1. จัดโครงการเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม
ให้บุคลากรสรา้ง
ความสมาน 

 สามัคคี  
 
2. จัดโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 

 
1. จัดโครงการเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม
ให้บุคลากรสรา้ง
ความสมาน 

 สามัคคี  
 
2. จัดโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 

 
1. จัดโครงการเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม
ให้บุคลากรสรา้ง
ความสมาน 

 สามัคคี  
 
2. จัดโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 

 
1. จัดโครงการเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม
ให้บุคลากรสรา้ง
ความสมาน 

 สามัคคี  
 
2. จัดโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 

 
1. จัดโครงการเพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม
ให้บุคลากรสรา้ง
ความสมาน 

 สามัคคี  
 
2. จัดโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกิน 70 % 
 2. มีกิจกรรม/โครงการที่สง่เสริมให้บุคลากรสร้างความสมานสามัคคีต่อปีงบประมาณ 
 3.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 3.51  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

2.  การบริหารงาน
บุคคลโดยใช้
ระบบคุณธรรม 
สนับสนุน
บุคลากรให้มี
โอกาสพัฒนา
ตนเอง  และดแูล
สวัสดิการ
บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 

 
1. มีระบบด้านการบริหาร

บุคคล และมีการพัฒนา
ระบบเพื่อสนับสนุน
บุคลากรให้มีโอกาสพัฒนา
ตนเอง  และดแูล
สวัสดิการบุคลากรได ้

 อย่างทั่วถึง 
 
 

 
1. มีการประเมินการ

ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี
ความชอบ อยา่ง
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 
2. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
4. โครงการความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

 
 

  
1. มีการประเมินการ

ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี
ความชอบ อยา่ง
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 
2. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
4. โครงการความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

 
 

 
1. มีการประเมินการ

ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี
ความชอบ อยา่ง
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 
2. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
4. โครงการความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

 
 
 
 
 

 
1. มีการประเมินการ

ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี
ความชอบ อยา่ง
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 
2. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
4. โครงการความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

 
 

 
1. มีการประเมินการ

ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี
ความชอบ อยา่ง
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 
2. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
4. โครงการความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 

 
 

 
1. มีการประเมินการ

ปฏิบตัิงานของ
บุคลากรทุก
ต าแหน่งอย่าง
เป็นระบบ และน า
ผลการประเมินมา
พิจารณาความดี
ความชอบ อยา่ง
โปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 
2. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
4. โครงการความ

ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

5. โครงการศึกษาดู
งานทั้งในประทศ
และต่างประเทศ 

 

6. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 

 

7. จัดสวัสดิการและ
การช่วยเหลือ
บุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

8. จัดท าประกัน
อุบัติเหตใุห้แก่
บุคลากรทุกคน 

 

  
5. โครงการศึกษาดู

งานทั้งในประทศ
และต่างประเทศ 

 

6. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 

 

7. จัดสวัสดิการและ
การช่วยเหลือ
บุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

8. จัดท าประกัน
อุบัติเหตใุห้แก่
บุคลากรทุกคน 

 

 
5. โครงการศึกษาดู

งานทั้งในประทศ
และต่างประเทศ 

 

6. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 

 

7. จัดสวัสดิการและ
การช่วยเหลือ
บุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

8. จัดท าประกัน
อุบัติเหตใุห้แก่
บุคลากรทุกคน 

 

 
5. โครงการศึกษาดู

งานทั้งในประทศ
และต่างประเทศ 

 

6. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 

 

7. จัดสวัสดิการและ
การช่วยเหลือ
บุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

8. จัดท าประกัน
อุบัติเหตใุห้แก่
บุคลากรทุกคน 

 

 
5. โครงการศึกษาดู

งานทั้งในประทศ
และต่างประเทศ 

 

6. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 

 

7. จัดสวัสดิการและ
การช่วยเหลือ
บุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

8. จัดท าประกัน
อุบัติเหตใุห้แก่
บุคลากรทุกคน 

 

 
5. โครงการศึกษาดู

งานทั้งในประทศ
และต่างประเทศ 

 

6. โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี 

 

7. จัดสวัสดิการและ
การช่วยเหลือ
บุคลากรในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

8. จัดท าประกัน
อุบัติเหตใุห้แก่
บุคลากรทุกคน 

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      

 1.  มีระบบการประเมินบุคลากรทุกต าแหน่งอย่างเป็นระบบและยุตธิรรม 
 2.  มีเงินทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ  
 3. มีบุคลากรที่ไดร้ับการจดัสรรทุนเพื่อพฒันาตนเองให้สูงขึ้น 
 4.  มีบุคลากรที่ไดร้ับการส่งเสริมสนับสนนุให้มีการพัฒนาตนเอง 
 5.  บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่คณะฯ จัดให้อยูใ่นระดับ 3.51  
 6.  มกีิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงานต่อปีงบประมาณ 
 7.  มีการศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัทั้งในประเทศและตา่งประเทศไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
 8.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่า 70 %  
 9.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับ 3.51  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
บุคลากรได้ผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเลื่อน 

 วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 ตามสายงาน 
 
 
 

 
1. จัดโครงการ

บรรยายเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ” 

 

  
1. จัดโครงการ

บรรยายเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ” 

  

 
1. จัดโครงการ

บรรยายเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ” 

 
  

 
1. จัดโครงการ

บรรยายเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ” 

  

 
1. จัดโครงการ

บรรยายเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ” 

  

 
1. จัดโครงการ

บรรยายเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ” 

 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  บุคลากรมีการเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามสายงานมากขึ้นจากเดมิ 

 2. บุคลากรมีผลงานวชิาการเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
  (Thailand Qualification Framework : TQF) ของ สกอ. 
 

   
3. สนับสนุน บุคลากรให้มี

ความก้าวหน้า มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 

 อย่างเสมอภาค 
 
 
 

 
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2 .  โครงการสง่เสริม

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 

  
1. โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2 .  โครงการสง่เสริม

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 

 
1. โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2 .  โครงการสง่เสริม

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 

 
1. โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2 .  โครงการสง่เสริม

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 

 
1. โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2 .  โครงการสง่เสริม

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 

 
1. โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2 .  โครงการสง่เสริม

สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 

 2.  มีกิจกรรม/ โครงการที่บุคลากรที่เขา้รว่มการศึกษาดูงานและเข้ารบัการอบรม สัมมนา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการ
เพิ่มขึ้นให้เป็นไปตาม
กรอบมาตราฐาน TQF 
ของ สกอ. 

 
 

 
1. โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ  

 
2. จัดท าระบบก ากับ 

ติดตาม เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์
เร่งท าผลงาน
วิชาการ 

 

  
1. โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

 
2. จัดท าระบบก ากับ 

ติดตาม เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์
เร่งท าผลงาน
วิชาการ 

 

 
1. โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

 
2. จัดท าระบบก ากับ 

ติดตาม เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์
เร่งท าผลงาน
วิชาการ 

 

 
1. โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

 
2. จัดท าระบบก ากับ 

ติดตาม เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์
เร่งท าผลงาน
วิชาการ 

 

 
1. โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

 
2. จัดท าระบบก ากับ 

ติดตาม เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์
เร่งท าผลงาน
วิชาการ 

 
 

 
1. โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

 
2. จัดท าระบบก ากับ 

ติดตาม เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์
เร่งท าผลงาน
วิชาการ 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  บุคลากรมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นจากเดิม 

 2.  บุคลากรมีผลงานวชิาการเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
  (Thailand Qualification Framework : TQF) ของ สกอ. 
 

   
5. ส่งเสริมการศึกษาต่อของ

บุคลากรในระดบัที่สูงขึ้น
ทุกระดับอยา่งเสมอภาค 

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
 

  
1. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 

 2.  มีเงินทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

6. ส่งเสริมการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน การเสนอ
ผลงานวิจัย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

 
 
 

 
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2.  โครงการเงิน

อุดหนุนทางด้าน
การพัฒนา
งานวิจัย  

 
3. โครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 
 
 

  
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2.  โครงการเงิน

อุดหนุนทางด้าน
การพัฒนา
งานวิจัย  

 
3.  โครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 

 
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2.  โครงการเงิน

อุดหนุนทางด้าน
การพัฒนา
งานวิจัย  

 
3. โครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 

 
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2.  โครงการเงิน

อุดหนุนทางด้าน
การพัฒนา
งานวิจัย  

 
3. โครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 

 
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2.  โครงการเงิน

อุดหนุนทางด้าน
การพัฒนา
งานวิจัย  

 
3. โครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 
 
 
 

 
1.  โครงการ

ทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร 

 
2.  โครงการเงิน

อุดหนุนทางด้าน
การพัฒนา
งานวิจัย  

 
3. โครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารคณะฯ 

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีเงินทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ 

 2.  มีบุคลากรที่ไดร้ับการสนับสนุนทางด้านการวิจัยและด้านการพัฒนาตนเอง ต่อปีงบประมาณ 
 3.  มีเงินทุนอุดหนุนทางดา้นการพัฒนางานวิจัย ทุกปีงบประมาณ 
 4.  มีบุคลากรที่ไดร้ับการสนับสนุนทางด้านการวิจัย 
 5. ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

7. ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ภาษา  ระบบการสอน
เสริมภาษาตา่งประเทศ 
ให้แก่บุคลากร เพื่อรองรับ
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
 

 
1. โครงการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลากร
เรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
2.  โครงการ

ทุนอุดหนุน 
พัฒนาบุคลากร 

 
 

  
1. โครงการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลากร
เรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
2.  โครงการ

ทุนอุดหนุน 
พัฒนาบุคลากร 

 
 

 
1. โครงการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลากร
เรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
2.  โครงการ

ทุนอุดหนุน 
พัฒนาบุคลากร 

 
 

 
1. โครงการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลากร
เรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
2.  โครงการ

ทุนอุดหนุน 
พัฒนาบุคลากร 

 
 

 
1. โครงการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลากร
เรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
2.  โครงการ

ทุนอุดหนุน 
พัฒนาบุคลากร 

 
 

 
1. โครงการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลากร
เรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
2.  โครงการ

ทุนอุดหนุน 
พัฒนาบุคลากร 

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  มีบุคลากรที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 1 คน  
 
 

   
8. กระตุ้น สนับสนุน อ านวย

ความสะดวก และจดั
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ หรือกิจกรรม
เสริมสร้างเขา้สู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการในแต่ละระดับ
อย่างจริงจัง 

 

 
1.  โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการในหัวข้อ 
“เทคนิคการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ”  

 
 

  
1.  โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ  

 

 
1.  โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ  

 

 
1.  โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ  

 

 
1.  โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ  

 

 
1.  โครงบรรยายเพื่อ

สนับสนุนการ
จัดท าผลงาน
วิชาการ  

 
   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.  บุคลากรมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นจากเดิม 
 3.  จ านวนบุคลากรของคณะฯ มีผลงานวชิาการเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  แห่งชาต ิ(Thailand Qualification Framework : TQF) ของ สกอ. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
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ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  

3. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 เพื่อการบริหาร 

 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System 
Plan) 

 
 
 

 
1.  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

2.  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

  
1.  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

2.  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

 
1.  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

2.  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

 
1.  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

2.  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

 
1.  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

2.  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

 
1.  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

2.  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
สารสนเทศของ
คณะฯ  

 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.   มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏบิัติงาน 

 2.  มีค าสั่งคณะกรรมการสารสนเทศของคณะฯ 
 

   
2. มีระบบฐานข้อมูลงาน 
 ด้านต่างๆ และมีการ

พัฒนาระบบ ปรับข้อมูล
ให้ทันสมัยตลอดเวลา  

 เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจ และประเมินผล
การท างานอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 

 
1.  จัดท าระบบ

ฐานข้อมูล 
 สารสนเทศ

ครอบคลุมทุกงาน
ของคณะฯ และ
ภาควิชา เพื่อ
สะดวกต่อการ
บริหารงานและ
การตรวจสอบ
ตลอดจนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ 

 การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ  

 

  
1.  จัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทาง 
 ด้านสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกงาน
ของคณะฯ และ
ภาควิชา เพื่อ
สะดวกต่อการ
บริหารงานและ
การตรวจสอบ
ตลอดจนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ 

 การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ  

 

 
1.  จัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทาง 
 ด้านสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกงาน
ของคณะฯ และ
ภาควิชา เพื่อ
สะดวกต่อการ
บริหารงานและ
การตรวจสอบ
ตลอดจนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ 

 การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ  

 

 
1.  จัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทาง 
 ด้านสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกงาน
ของคณะฯ และ
ภาควิชา เพื่อ
สะดวกต่อการ
บริหารงานและ
การตรวจสอบ
ตลอดจนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ 

 การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ  

 

 
1.  จัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทาง 
 ด้านสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกงาน
ของคณะฯ และ
ภาควิชา เพื่อ
สะดวกต่อการ
บริหารงานและ
การตรวจสอบ
ตลอดจนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ 

 การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ  

 

 
1.  จัดท าระบบ

ฐานข้อมูลทาง 
 ด้านสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกงาน
ของคณะฯ และ
ภาควิชา เพื่อ
สะดวกต่อการ
บริหารงานและ
การตรวจสอบ
ตลอดจนเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ 

 การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ  
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2. จัดท าการประเมิน

ประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ จากผู้ใช้ 
บริการทุกระดับ  

 
3.  จัดท าเวบ็ไซด ์
 ของคณะฯ และ

ภาควิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน
และทันสมัยอยู่
เสมอ 

 

  
2. จัดท าการประเมิน

ประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ จากผู้ใช้ 
บริการทุกระดับ  

 
3.  จัดท าเวบ็ไซด ์
 ของคณะฯ และ

ภาควิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ       
มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 
2. จัดท าการประเมิน

ประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ จากผู้ใช้ 
บริการทุกระดับ  

 
3.  จัดท าเวบ็ไซด ์
 ของคณะฯ และ

ภาควิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ       
มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 
 
 

 
2. จัดท าการประเมิน

ประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ จากผู้ใช้ 
บริการทุกระดับ  

 
3.  จัดท าเวบ็ไซด ์
 ของคณะฯ และ

ภาควิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ       
มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 
2. จัดท าการประเมิน

ประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ จากผู้ใช้ 
บริการทุกระดับ  

 
3.  จัดท าเวบ็ไซด ์
 ของคณะฯ และ

ภาควิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ       
มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 
2. จัดท าการประเมิน

ประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
คณะฯ จากผู้ใช้ 
บริการทุกระดับ  

 
3.  จัดท าเวบ็ไซด ์
 ของคณะฯ และ

ภาควิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ       
มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีฐานข้อมูลครบถ้วนตามภารกิจ 

 2.  มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศคณะฯ อยู่ในระดับ 3.51 
 4.  คณะฯ มีเวบ็ไซด์ที่ทันสมยั ข้อมูลครบถ้วน 
 
 
 
 
 



 

   75   
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4. เพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินใหม้ี
ประสิทธภิาพ 
และตรวจสอบได ้

 
1. การจัดท าแผนกลยุทธท์าง

การเงินที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 
1. โครงกานจัดท า

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของ
คณะฯ  

 
 

  
1. โครงการจัดท า

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของ
คณะฯ  

 
 

 
1.  ตดิตามและ

ประเมินแผน    
กลยุทธ์ทาง
การเงินของ
คณะฯ  

 

 
1.  ตดิตามและ

ประเมินแผน    
กลยุทธ์ทาง
การเงินของ
คณะฯ  

 

 
1.  ตดิตามและ

ประเมินแผน    
กลยุทธ์ทาง
การเงินของ
คณะฯ  

 

 
1.  ตดิตามและ

ประเมินแผน    
กลยุทธ์ทาง
การเงินของ
คณะฯ  

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มแีผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

 2.  มีการตดิตาม และประเมินแผนกลยุทธท์างการเงินของคณะฯ 
 
 

   
2. มีการวางแผน มีระบบการ

บริหารจดัการด้านการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

 
 
 
 

 
1.  มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงิน
ประจ าเดือนทุก
เดือนทุกไตรมาส 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะฯ   

 

  
1.  มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงิน
ประจ าเดือนทุก
เดือนทุกไตรมาส 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะฯ   

 

 
1.  มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงิน
ประจ าเดือนทุก
เดือนทุกไตรมาส 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะฯ   

 

 
1.  มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงิน
ประจ าเดือนทุก
เดือนทุกไตรมาส 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะฯ   

 

 
1.  มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงิน
ประจ าเดือนทุก
เดือนทุกไตรมาส 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะฯ   

 
1.  มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงิน
ประจ าเดือนทุก
เดือนทุกไตรมาส 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะฯ   

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.   ระบบบัญชีมีความถูกต้อง 

 2.  มีการจัดท ารายงานงานสถานะทางการเงินและรายงานการใช้เงินประจ าเดือน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

3. มีแนวทางการจัดหารายได้
ให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาองค์กร 

 
 

 
1. โครงการจัดท า

แผนกลยุทธ์ทาง 
 การเงินของคณะฯ  
 

  
1. โครงการจัดท าแผน

กลยุทธ์ทางการเงิน
ของคณะฯ  

 

 
1. ติดตามและประเมิน 
 แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะฯ  
 

 
1. ติดตามและประเมิน 
 แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะฯ  
 

 
1. ติดตามและประเมิน 
 แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะฯ  
 

 
1. ติดตามและประเมิน 
 แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะฯ  
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีแผนการจัดหารายได้อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร ในแผนกลยุทธ์ทางการเงนิของคณะฯ 

 
 

   
4. การจัดสรรงบประมาณ

อย่างเสมอภาคและ
ยุติธรรม โดยมุ่งเน้นตาม
ภารกิจหลัก 

 

 
1. จัดท าแผนการ

จัดสรรเงินรายได้
คณะฯ อย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม 

  
1. จัดท าแผนการ

จัดสรรเงินรายได้
คณะฯ อย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม 

 

 
1. จัดท าแผนการ

จัดสรรเงินรายได้
คณะฯ อย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม 

 

 
1. จัดท าแผนการ

จัดสรรเงินรายได้
คณะฯ อย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม 

 

 
1. จัดท าแผนการ

จัดสรรเงินรายได้
คณะฯ อย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม 

 

 
1. จัดท าแผนการ

จัดสรรเงินรายได้
คณะฯ อย่างเสมอ
ภาคและยุติธรรม 

 
    ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีแผนการจัดสรรเงินรายได้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม 

 
 

   
5. มีระบบการตดิตาม    
 การตรวจสอบบัญชี 

งบประมาณ และมีการ
ประเมินความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณ 

 
 

 
1. มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงินประจ า 
เดือนทุกเดือน 

 ทุกไตรมาส และ
น าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ   

 

  
1. มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงินประจ า 
เดือนทุกเดือน 

 ทุกไตรมาส และ
น าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ   

 

 
1. มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงินประจ า 
เดือนทุกเดือน 

 ทุกไตรมาส และ
น าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ   

 

 
1. มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงินประจ า 
เดือนทุกเดือน 

 ทุกไตรมาส และ
น าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ   

 

 
1. มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงินประจ า 
เดือนทุกเดือน 

 ทุกไตรมาส และ
น าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ   

 

 
1. มีการรายงาน

สถานะทางการ
เงินและรายงาน
การใช้เงินประจ า 
เดือนทุกเดือน 

 ทุกไตรมาส และ
น าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
     

2.  แต่งตัง้คณะ 
กรรมการก ากับ 
ควบคุม ดแูล 
ด้านการเงินครบ
ทุกภารกิจ  

 
เช่น 
-  คณะกรรมการ

บริหารสินทรัพย์
ภายในหน่วยงาน  

- คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
และวิเคราะห์
ทรัพยากร  

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  

- คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน  

- คณะกรรมการ 
 มีอ านาจ  
 เบิก - จ่ายเงิน  
 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

   
2.  แต่งตัง้คณะ 

กรรมการก ากับ 
ควบคุม ดแูล 
ด้านการเงินครบ
ทุกภารกิจ  

 
 
 
 
 
 

  
2.  แต่งตัง้คณะ 

กรรมการก ากับ 
ควบคุม ดแูล 
ด้านการเงินครบ
ทุกภารกิจ  

 

  
2.  แต่งตัง้คณะ 

กรรมการก ากับ 
ควบคุม ดแูล 
ด้านการเงินครบ
ทุกภารกิจ  

 

  
2.  แต่งตัง้คณะ 

กรรมการก ากับ 
ควบคุม ดแูล 
ด้านการเงินครบ
ทุกภารกิจ  

 

  
2.  แต่งตัง้คณะ 

กรรมการก ากับ 
ควบคุม ดแูล 
ด้านการเงินครบ
ทุกภารกิจ  

 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    1. ความถูกต้องของระบบบญัช ีและความสม่ าเสมอในการจัดท ารายงานงานสถานะทางการเงิน 

  และรายงานการใช้เงินประจ าเดือน 
 2.  มีค าสั่งคณะกรรมการก ากับ ควบคุม ดแูล ระบบการเงินครบทุกภารกิจ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

6. มีระบบฐานข้อมูลดา้น
การเงินและงบประมาณ
เพื่อการตัดสินใจ 

 

 
1. จัดท าฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 
 

  
1. จัดท าฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 
 

 
1. พัฒนาฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 

 
1. พัฒนาฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 
1. พัฒนาฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 
1. พัฒนาฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีฐานข้อมูลดา้นการเงินและงบประมาณเพื่อการตัดสินใจ 

 
 
 

  
5. เพิ่มประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการ 
ตามหลักการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
1.  มีระบบการประกัน

คุณภาพที่ชดัเจน ตาม
องค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาให้เอื้ออ านวย
ต่อการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพโดย
หน่วยงานภายนอก 

    และน าหลักการของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการปฏบิัตงิาน
ประจ าอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 

 
1.  พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกบั
ระดับการพัฒนา 

 ของคณะฯ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 

  
1.  พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกบั
ระดับการพัฒนา 

 ของคณะฯ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 

 
1.  พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกบั
ระดับการพัฒนา 

 ของคณะฯ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 

 
1.  พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกบั
ระดับการพัฒนา 

 ของคณะฯ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 

 
1.  พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกบั
ระดับการพัฒนา 

 ของคณะฯ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 

 
1.  พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกบั
ระดับการพัฒนา 

 ของคณะฯ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้าน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

2.  น าระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการที่
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

 
3. จัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละ
ระดับเพื่อก ากับ
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 
4.  โครงการประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

  
2.  น าระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการที่
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

 
3.  จัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละ
ระดับเพื่อก ากับ
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 
4.  โครงการประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

 
2.  น าระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการที่
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

 
3.  จัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละ
ระดับเพื่อก ากับ
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 
4.  โครงการประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

 
2.  น าระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการที่
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

 
3.  จัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละ
ระดับเพื่อก ากับ
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 
4.  โครงการประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

 
2.  น าระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการที่
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

 
3.  จัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละ
ระดับเพื่อก ากับ
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 
4.  โครงการประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

 
2.  น าระบบการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการที่
ด าเนินการเป็น
ประจ า 

 
3.  จัดท าคู่มือการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาแต่ละ
ระดับเพื่อก ากับ
การด าเนินงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 
4.  โครงการประเมิน

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
ประกันคุณภาพ 

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  ผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.51 

 2.   มีแผนผังการน าระบบประกันคุณภาพมาปฏิบตัิงานของงานธุรการ 
 3.   มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและครบทุกภาควิชา 
 4.  ผู้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

2.  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง
ความเขา้ใจ  ให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 และมีจิตส านึก “คุณภาพ” 
ในการปฏบิัติงาน   

 

 
1.  โครงการอบรมให้

ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.  โครงการศึกษา 
 ดูงานเพื่อการ

พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3.  โครงการ  
 Big Cleaning day 
 
4 โครงการ 5 ส. 
 
5.  โครงการ

ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา 

 

-  ภาควิชาจิตวทิยา 
- ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
- ภาควิชาสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา 
- ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 
 

  
1.  โครงการอบรมให้

ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.  โครงการศึกษา 
 ดูงานเพื่อการ

พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3.  โครงการ  
 Big Cleaning day 
 
4 โครงการ 5 ส. 
 
5.  โครงการ

ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา 

 

-  ภาควิชาจิตวทิยา 
- ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
- ภาควิชาสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา 
- ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 
 

 
1.  โครงการอบรมให้

ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.  โครงการศึกษา 
 ดูงานเพื่อการ

พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3.  โครงการ  
 Big Cleaning day 
 
4 โครงการ 5 ส. 
 
5.  โครงการ

ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา 

 

-  ภาควิชาจิตวทิยา 
- ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
- ภาควิชาสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา 
- ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 
 

 
1.  โครงการอบรมให้

ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.  โครงการศึกษา 
 ดูงานเพื่อการ

พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3.  โครงการ  
 Big Cleaning day 
 
4 โครงการ 5 ส. 
 
5.  โครงการ

ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา 

 

-  ภาควิชาจิตวทิยา 
- ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
- ภาควิชาสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา 
- ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 
 

 
1.  โครงการอบรมให้

ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.  โครงการศึกษา 
 ดูงานเพื่อการ

พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3.  โครงการ  
 Big Cleaning day 
 
4 โครงการ 5 ส. 
 
5.  โครงการ

ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา 

 

-  ภาควิชาจิตวทิยา 
- ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
- ภาควิชาสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา 
- ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ

รัฐประศาสนศาสตร ์
 
 
 

 
1.  โครงการอบรมให้

ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.  โครงการศึกษา 
 ดูงานเพื่อการ

พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3.  โครงการ  
 Big Cleaning day 
 
4 โครงการ 5 ส. 
 
5.  โครงการ

ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภาควิชา 

 

-  ภาควิชาจิตวทิยา 
- ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
- ภาควิชาสังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา 
- ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ

รัฐประศาสนศาสตร ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

6. โครงการประเมินผล 
 การประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าป ี
 คณะสังคมศาสตร ์
 

  
6. โครงการประเมินผล 
 การประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าป ี
 คณะสังคมศาสตร ์
 

 
6. โครงการประเมินผล 
 การประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าป ี
 คณะสังคมศาสตร ์
 

 
6. โครงการประเมินผล 
 การประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าป ี
 คณะสังคมศาสตร ์
 

 
6. โครงการประเมินผล 
 การประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าป ี
 คณะสังคมศาสตร ์
 

 
6. โครงการประเมินผล 
 การประกันคุณภาพ 
 การศึกษาประจ าป ี
 คณะสังคมศาสตร ์
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 70 %  

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไมน้่อยกว่า 3.51  
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 4.  ผลการประเมิน/ตรวจสอบ ภาควชิา มากกว่า 2.50 จากคะแนนเตม็ 5 
 5.  ผลการประเมิน/ตรวจสอบ คณะสังคมศาสตร์ มากกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

   
3.  ส่งเสริม สนบัสนุนหน่วย

ประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อประสานงานดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กับหน่วยงานต่างๆ  

 ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ 

 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุน
 หน่วยประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 ให้เข้าการอบรม
 และร่วมกิจกรรม
 กับมหาวทิยาลยั
 หรือหน่วยงาน
 ภายนอกอ่ืน  
 เพื่อเป็นการ
 เพิ่มพูนทักษะ 
 ในการท างาน 
 

  
1. ส่งเสริม สนับสนุน
 หน่วยประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 ให้เข้าการอบรม
 และร่วมกิจกรรม
 กับมหาวทิยาลยั
 หรือหน่วยงาน
 ภายนอกอ่ืน  
 เพื่อเป็นการ
 เพิ่มพูนทักษะ 
 ในการท างาน 
 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุน
 หน่วยประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 ให้เข้าการอบรม
 และร่วมกิจกรรม
 กับมหาวทิยาลยั
 หรือหน่วยงาน
 ภายนอกอ่ืน  
 เพื่อเป็นการ
 เพิ่มพูนทักษะ 
 ในการท างาน 
 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุน
 หน่วยประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 ให้เข้าการอบรม
 และร่วมกิจกรรม
 กับมหาวทิยาลยั
 หรือหน่วยงาน
 ภายนอกอ่ืน  
 เพื่อเป็นการ
 เพิ่มพูนทักษะ 
 ในการท างาน 
 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุน
 หน่วยประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 ให้เข้าการอบรม
 และร่วมกิจกรรม
 กับมหาวทิยาลยั
 หรือหน่วยงาน
 ภายนอกอ่ืน  
 เพื่อเป็นการ
 เพิ่มพูนทักษะ 
 ในการท างาน 
 

 
1. ส่งเสริม สนับสนุน
 หน่วยประกัน
 คุณภาพการศึกษา 
 ให้เข้าการอบรม
 และร่วมกิจกรรม
 กับมหาวทิยาลยั
 หรือหน่วยงาน
 ภายนอกอ่ืน  
 เพื่อเป็นการ
 เพิ่มพูนทักษะ 
 ในการท างาน 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีกิจกรรม/ โครงการที่เขา้ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. น าผลการการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการ เพื่อพัฒนา
และปรบัปรุงงานให้เกดิ
ประโยชน์สูงสดุแก่องค์กร 

 

 
1.  หน่วยประกัน

คุณภาพรายงาน
สรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กบัทุก
หน่วยงานใน 

 คณะฯ ทราบ 
 เพื่อน าไปวิเคราะห์

และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 งานให้ดขีึ้น 
 
 

  
1.  หน่วยประกัน

คุณภาพรายงาน
สรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กบัทุก
หน่วยงานใน 

 คณะฯ ทราบ 
 เพื่อน าไปวิเคราะห์

และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 งานให้ดขีึ้น 
 

 
1.  หน่วยประกัน

คุณภาพรายงาน
สรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กบัทุก
หน่วยงานใน 

 คณะฯ ทราบ 
 เพื่อน าไปวิเคราะห์

และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 งานให้ดขีึ้น 
 

 
1.  หน่วยประกัน

คุณภาพรายงาน
สรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กบัทุก
หน่วยงานใน 

 คณะฯ ทราบ 
 เพื่อน าไปวิเคราะห์

และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 งานให้ดขีึ้น 
 

 
1.  หน่วยประกัน

คุณภาพรายงาน
สรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กบัทุก
หน่วยงานใน 

 คณะฯ ทราบ 
 เพื่อน าไปวิเคราะห์

และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 งานให้ดขีึ้น 
 

 
1.  หน่วยประกัน

คุณภาพรายงาน
สรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กบัทุก
หน่วยงานใน 

 คณะฯ ทราบ 
 เพื่อน าไปวิเคราะห์

และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 งานให้ดขีึ้น 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
     1.  มีผลการวิเคราะห์ เปรยีบเทียบการปรบัปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมิน/ตรวจสอบ 

 2.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศกึษาไปวิเคราะห ์เพื่อการปรบัปรุงพัฒนางานให้ดขีึ้น 
 

   
5. มีระบบสารสนเทศ เพื่อ

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
1. จัดท าระบบ

สารสนเทศโดยใช้
ฐานข้อมูลให้เอื้อ
ต่อการประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 
 ให้ครบทุก

องค์ประกอบ 
 

  
1. จัดท าระบบ

สารสนเทศโดยใช้
ฐานข้อมูลให้เอื้อ
ต่อการประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 
 ให้ครบทุก

องค์ประกอบ 
 

 
1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยใช้
ฐานข้อมูลให้เอื้อ
ต่อการประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 
 ให้ครบทุก

องค์ประกอบ 
 

 
1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยใช้
ฐานข้อมูลให้เอื้อ
ต่อการประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 
 ให้ครบทุก

องค์ประกอบ 
 

 
1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยใช้
ฐานข้อมูลให้เอื้อ
ต่อการประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 
 ให้ครบทุก

องค์ประกอบ 
 

 
1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยใช้
ฐานข้อมูลให้เอื้อ
ต่อการประกัน 

 คุณภาพการศึกษา 
 ให้ครบทุก

องค์ประกอบ 
 

    ตัวชี้วดั (KPI) 
    มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

6. มีการสร้างเครือข่ายด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร  

 
1.  สร้างเครือข่าย

ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะวิชาและ
นิสิตทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร 

 
2.  มีการจดักิจกรรม

ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

  
1.  สร้างเครือข่าย

ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะวิชาและ
นิสิตทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร 

 
2.  มีการจดักิจกรรม

ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
1.  พัฒนาเครือข่าย

ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะวิชาและ
นิสิตทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร 

 
2.  มีการจดักิจกรรม

ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 
1.  พัฒนาเครือข่าย

ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะวิชาและ
นิสิตทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร 

 
2.  มีการจดักิจกรรม

ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
1.  พัฒนาเครือข่าย

ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะวิชาและ
นิสิตทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร 

 
2.  มีการจดักิจกรรม

ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
1.  พัฒนาเครือข่าย

ด้านการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะวิชาและ
นิสิตทั้งภายใน
และภายนอก
องค์กร 

 
2.  มีการจดักิจกรรม

ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
     มีกิจกรรม/ โครงการที่เขา้ร่วมเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
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6. การน าการจัดการ
ความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM)  มาเป็นส่วน
หนึ่งในการ
บริหารงาน การ
เรียนการสอน 
และงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
1. ส่งเสริมสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจในด้านการ
จัดการความรู ้ใหแ้ก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมใน 
 เรื่อง การจัดการ
 ความรู้ (KM) 
 เพื่องานบริหาร 
 และงานประกัน
 คุณภาพการศึกษา  
 

  
1. จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมใน 
 เรื่อง การจัดการ
 ความรู้ (KM) 
 เพื่องานบริหาร 
 และงานประกัน
 คุณภาพการศึกษา  
 

 
1. จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมใน 
 เรื่อง การจัดการ
 ความรู้ (KM) 
 เพื่องานบริหาร 
 และงานประกัน
 คุณภาพการศึกษา  
 

 
1. จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมใน 
 เรื่อง การจัดการ
 ความรู้ (KM) 
 เพื่องานบริหาร 
 และงานประกัน
 คุณภาพการศึกษา  
 

 
1. จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมใน 
 เรื่อง การจัดการ
 ความรู้ (KM) 
 เพื่องานบริหาร 
 และงานประกัน
 คุณภาพการศึกษา  
 

 
1. จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมใน 
 เรื่อง การจัดการ
 ความรู้ (KM) 
 เพื่องานบริหาร 
 และงานประกัน
 คุณภาพการศึกษา  
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

 2.  บุคลากรทุกคนได้รู้เขา้ใจในเรื่อง การจดัการความรู ้(KM) เพื่องานบริหาร  
  และทุกคนน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานได้ดขีึ้น 
 

   
2. ใช้ KM มาพัฒนา

เครือข่ายกลุ่ม
สังคมศาสตร ์

 
 

 
1. จัดท าโครงการ

เสวนา KM ของ
บุคลากรในคณะฯ 
และใน คณะกลุ่ม
สังคมศาสตร์  

 

  
1. จัดท าโครงการ

เสวนา KM ของ
บุคลากรในคณะฯ 
และใน คณะกลุ่ม
สังคมศาสตร์  

 

 
1. จัดท าโครงการ

เสวนา KM ของ
บุคลากรในคณะฯ 
และใน คณะกลุ่ม
สังคมศาสตร์  

 

 
1. จัดท าโครงการ

เสวนา KM ของ
บุคลากรในคณะฯ 
และใน คณะกลุ่ม
สังคมศาสตร์  

 

 
1. จัดท าโครงการ

เสวนา KM ของ
บุคลากรในคณะฯ 
และใน คณะกลุ่ม
สังคมศาสตร์  

 

 
1. จัดท าโครงการ

เสวนา KM ของ
บุคลากรในคณะฯ 
และใน คณะกลุ่ม
สังคมศาสตร์  

 
     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 % 

 2.  คณะฯ มีเครือข่ายกลุ่มสังคมศาสตร์ไมน้่อยกว่า 1 สถาบันต่อปีงบประมาณ 
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3. ส่งเสริมการสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจในด้านการ
บริหารจดัการความรู้ เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหาร
จัดการ  เพื่อให้มีความ
เข้มแข็งทางวชิาการและ
เสริมสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

 
 

 
1. จัดโครงการ KM 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการ 

 วิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าความรู้จาก
การจัดท าโครงการ
มาพัฒนางาน 

 อย่างต่อเนื่อง  
 

  
1. จัดโครงการ KM 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการ 

 วิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าความรู้จาก
การจัดท าโครงการ
มาพัฒนางาน 

 อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 

 
1. จัดโครงการ KM 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการ 

 วิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าความรู้จาก
การจัดท าโครงการ
มาพัฒนางาน 

 อย่างต่อเนื่อง  
 

 
1. จัดโครงการ KM 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการ 

 วิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าความรู้จาก
การจัดท าโครงการ
มาพัฒนางาน 

 อย่างต่อเนื่อง  
 

 
1. จัดโครงการ KM 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการ 

 วิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าความรู้จาก
การจัดท าโครงการ
มาพัฒนางาน 

 อย่างต่อเนื่อง  
 

 
1. จัดโครงการ KM 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย 
การบริการ 

 วิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าความรู้จาก
การจัดท าโครงการ
มาพัฒนางาน 

 อย่างต่อเนื่อง  
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีกิจกรรม KM ไม่น้อยกว่า  2  ครั้งต่อปี 

 2.  บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดกจิกรรม KM มาใช้พัฒนา 
  อย่างน้อยในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจยั  
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4. สนับสนุนให้บุคลากรเขา้
ร่วมอบรม สมัมนาการ
จัดการความรู ้ 

 
 
 

 
1.  เสริมสร้าง

บรรยากาศและ 
 วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

 
2. สร้างแรงจูงใจใน

การท างานร่วมกัน 
 ทั้งบุคลากรใน

สายวิชาการและ
สายบริการ โดย
สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วม
กระบวนการ KM 
ทั้งในรูปแบบการ
เข้าร่วม และการ
เป็นหน่วยงาน
หลักที่ด าเนินการ
จัดประชุม  

 

  
1.  เสริมสร้าง

บรรยากาศและ 
 วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

 
2. สร้างแรงจูงใจใน

การท างานร่วมกัน 
 ทั้งบุคลากรใน

สายวิชาการและ
สายบริการ โดย
สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วม
กระบวนการ KM 
ทั้งในรูปแบบการ
เข้าร่วม และการ
เป็นหน่วยงาน
หลักที่ด าเนินการ
จัดประชุม  

 
 

 
1.  เสริมสร้าง

บรรยากาศและ 
 วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

 
2. สร้างแรงจูงใจใน

การท างานร่วมกัน 
 ทั้งบุคลากรใน

สายวิชาการและ
สายบริการ โดย
สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วม
กระบวนการ KM 
ทั้งในรูปแบบการ
เข้าร่วม และการ
เป็นหน่วยงาน
หลักที่ด าเนินการ
จัดประชุม  

 

 
1.  เสริมสร้าง

บรรยากาศและ 
 วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

 
2. สร้างแรงจูงใจใน

การท างานร่วมกัน 
 ทั้งบุคลากรใน

สายวิชาการและ
สายบริการ โดย
สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วม
กระบวนการ KM 
ทั้งในรูปแบบการ
เข้าร่วม และการ
เป็นหน่วยงาน
หลักที่ด าเนินการ
จัดประชุม  

 

 
1.  เสริมสร้าง

บรรยากาศและ 
 วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

 
2. สร้างแรงจูงใจใน

การท างานร่วมกัน 
 ทั้งบุคลากรใน

สายวิชาการและ
สายบริการ โดย
สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วม
กระบวนการ KM 
ทั้งในรูปแบบการ
เข้าร่วม และการ
เป็นหน่วยงาน
หลักที่ด าเนินการ
จัดประชุม  

 

 
1.  เสริมสร้าง

บรรยากาศและ 
 วัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายใน
องค์กร  

 
2. สร้างแรงจูงใจใน

การท างานร่วมกัน 
 ทั้งบุคลากรใน

สายวิชาการและ
สายบริการ โดย
สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วม
กระบวนการ KM 
ทั้งในรูปแบบการ
เข้าร่วม และการ
เป็นหน่วยงาน
หลักที่ด าเนินการ
จัดประชุม  

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีการจัดกิจกรรม/ โครงการ KM ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 2.  จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมประชมุ อบรม สัมมนา ทางดา้น KM ทั้งในรูปแบบการไปเขา้ร่วมการประชุม  
  หรือการเป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการจัดประชุม อยา่งน้อย 2 ครั้ง/ปี  
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5. มีกลไกการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์กร 
เครือข่าย และการประกัน
คุณภาพ ใหม้ี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 

 
1.  จัดตั้งคณะ 

กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ  

 
2. จัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการทาง  
ด้าน KM เพื่อ
พัฒนาองค์กร , 
พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

  
1.  จัดตั้งคณะ 

กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ  

 
2. จัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการทาง  
ด้าน KM เพื่อ
พัฒนาองค์กร , 
พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

 
1.  มีคณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
คณะฯ  

 
2. จัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการทาง  
ด้าน KM เพื่อ
พัฒนาองค์กร , 
พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

 
1.  มีคณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
คณะฯ  

 
2. จัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการทาง  
ด้าน KM เพื่อ
พัฒนาองค์กร , 
พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

 
1.  มีคณะ กรรมการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
คณะฯ  

 
2. จัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการทาง  
ด้าน KM เพื่อ
พัฒนาองค์กร , 
พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

 
1.  จัดตั้งคณะ 

กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ  

 
2. คณะฯ จัดประชุม

เชิงปฏิบตัิการ
ทางดา้น KM เพื่อ
พัฒนาองค์กร , 
พัฒนาเครือข่าย 
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1. มีค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. มีการน า KM มาพัฒนางานประกันคณุภาพ 
 3. มีเครือข่ายทางดา้น KM และด้านประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 สถาบันต่อปีงบประมาณ 
 4. มีจัดประชุมเชิงปฏบิัติการทางด้าน KM ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6          
พัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์   
กับศิษย์เก่าให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถ ใน
การน าศักยภาพ
ของศิษย์เก่ามา
ใช้เพื่อการพัฒนา
นิสิตและองค์กร
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

1.  พัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์กับ       
ศิษย์เก่าให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ด้านวิชาการ ด้าน
วิจัย และด้าน
บ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ 

1. มีระบบและกลไกเพื่อ 
 การพัฒนาความสัมพันธ ์
 ศิษย์เก่า 
 
2. จัดท าระบบฐานข้อมูล

ศิษย์เก่าในระบบ
สารสนเทศ 

 
3. จัดตั้งองค์กรศิษย์เก่า

สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน 

 

1.  มีระบบ Social 
Network 

 
2. โครงการปรบัปรุง

เว็บไซต์งาน
กิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะสังคมศาสตร ์

 
3. การประชาสมัพันธ์

ข่าวสารของ
คณะฯ  เช่น 
เว็บไซต์ 
facebook 
วารสาร จดหมาย
ข่าว ฯลฯ 

 
4. โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลศิษย์
เก่าของคณะฯ / 
มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 

 1.  มรีะบบ Social 
Network 

 
2. โครงการปรบัปรุง

เว็บไซต์งาน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
    

5. จัดตัง้ชมรมศิษย์
เก่าคณะ
สังคมศาสตร ์

 
 

  
5. จัดตัง้ชมรมศิษย์

เก่าคณะ
สังคมศาสตร ์

 
 
 

 
5. จัดตัง้ชมรมศิษย์

เก่าคณะ
สังคมศาสตร ์

 
 

 
5. จัดตัง้ชมรมศิษย์

เก่าคณะ
สังคมศาสตร ์

 
 

 
5. จัดตัง้ชมรมศิษย์

เก่าคณะ
สังคมศาสตร ์

 
 

 
5. จัดตัง้ชมรมศิษย์

เก่าคณะ
สังคมศาสตร ์

 
 

     ตัวชี้วดั (KPI) 
      1.  มีระบบ social network  

 2.  จ านวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 
 3.  มีเว็บไซต์งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์  
   การประสานงานระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า กบัคณะฯ 
 4.  ผู้ใช้งานเว็บไซตม์ีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51  
 5.  มีสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ไปยัง 
   เครือข่ายศิษย์เก่าคณะฯ ไม่น้อยกว่า ปีละ 6 ครั้ง 
 6.  มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศและประกอบการตัดสินใจ 
 7.  มีชมรมศิษยเ์ก่าคณะสังคมศาสตร ์เพื่อท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน  
   เชื่อมความสัมพันธ ์หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุัน  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์ มาตรการ 
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2555 - 2559  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
   

4. มีกิจกรรมด้านวชิาการ 
ด้านวิจัย และด้านบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 
ระหว่างศิษย์เก่า นิสิต
ปัจจุบัน และบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ด้านวิชาการ และ
ประสบการณ์ เพื่อน า
ศักยภาพของศิษย์เก่าสู่
นิสิตปัจจุบันและบุคลากร  

 
6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 
ทั้งทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 

 

 
1.  โครงการ

สังคมศาสตร์ 
วิชาการ/ วิจยั 

 
2.  โครงการศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
 
3.  โครงการแสดง

ความยินด ี
 กับบัณฑติ 

มหาบณัฑิต 
 ดุษฎีบณัฑิต 
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

  
1.  โครงการ

สังคมศาสตร์ 
วิชาการ/ วิจยั 

 
2.  โครงการศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
 
3.  โครงการแสดง

ความยินดีกับ
บัณฑิต 
มหาบณัฑิต 

 ดุษฎีบณัฑิต 
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 
 

 
1.  โครงการ

สังคมศาสตร์ 
วิชาการ/ วิจยั 

 
2.  โครงการศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
 
3.  โครงการแสดง

ความยินดีกับ
บัณฑิต 
มหาบณัฑิต 

 ดุษฎีบณัฑิต 
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

 
1.  โครงการ

สังคมศาสตร์ 
วิชาการ/ วิจยั 

 
2.  โครงการศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
 
3.  โครงการแสดง

ความยินดีกับ
บัณฑิต 
มหาบณัฑิต 

 ดุษฎีบณัฑิต 
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

 
1.  โครงการ

สังคมศาสตร์ 
วิชาการ/ วิจยั 

 
2.  โครงการศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
 
3.  โครงการแสดง

ความยินดีกับ
บัณฑิต 
มหาบณัฑิต 

 ดุษฎีบณัฑิต 
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

 
1.  โครงการ

สังคมศาสตร์ 
วิชาการ/ วิจยั 

 
2.  โครงการศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
 
3.  โครงการแสดง

ความยินดีกับ
บัณฑิต 
มหาบณัฑิต 

 ดุษฎีบณัฑิต 
 คณะสังคมศาสตร ์
 
 

   ตัวชี้วดั (KPI) 
    1.  นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการซึ่งกันและกัน  

  อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าระดบั 3.51 
 3.  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกลุ่มเปา้หมาย 
 4.  ศิษย์เก่า-บัณฑิต มหาบัณฑติ ดุษฎีบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ  
  ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 
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แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
 

           เป้าหมาย (Target)  ระยะ 5 ปี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 

 
 

 
 
 



แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

เป้าหมาย (Target)  ระยะ 5 ปี 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
  

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1           

มุ่งผลิตบณัฑิต 
ที่มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ
เชี่ยวชาญ 
ด้านการวิจัย 
ภาษาต่าง 
ประเทศ  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศระดบั
สากล  มีทักษะ
วิชาชีพ รอบรู้
เกี่ยวกับองค์
ความรู้ท้องถิ่น 

ข้อ 1. มุ่งผลิตและ
พัฒนาศักยภาพ
บัณฑติที่ถึงพร้อม
ด้วยคุณธรรม 

 และจริยธรรม  
 มีคุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 
 มีความเขม้แข็ง

ทางวิชาการ  
 มีทักษะการ

ปฏิบตัิงาน 
 ในแต่ละศาสตร์ 

มีจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพ 
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑติ 
การเปลีย่นแปลง
ทางสังคม และ
การพัฒนา
ประเทศ 

ข้อ 1 เพื่อผลิต
บัณฑิตทีม่ีความรู ้ 
มีทักษะทางปัญญา 
ภาษาต่างประเทศ 
การวิจัย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การบริหารจัดการ  

ข้อ 2  เพื่อผลิต
บัณฑิตทีม่ี
คุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
สังคมและ
จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  

ข้อ 3 เพื่อผลิต
บัณฑิตทีม่ีความ
รับผิดชอบ มีวินัย
ในการศึกษาหา
ความรู้ มีความ
เสียสละ และ
จิตส านึกเพื่อสังคม  

 

1.  มุ่งพัฒนา
หลักสูตรให้
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของสังคมและ
ท้องถิ่น สอดรับ
กับนโยบายของ
ประเทศ  และ
การก้าวสู่การ 

  เป็นประชาคม
อาเซียน 

 

1. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการรบัรอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualification Framework : 
TQF) ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

 
 

 ≥ ร้อยละ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ ร้อยละ 60 ≥ ร้อยละ 80 เต็ม 100 เต็ม 100 

 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด  
เก่งครองชีวิต  เก่งพิชิตปัญหา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
  ข้อ 4 เพื่อผลิต

บัณฑิตทีม่ี
ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 
และทักษะวิชาชีพ
ในการด าเนินชีวติ 

ข้อ 5  เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์
ให้กับบณัฑิตมี
ความ สามารถใน
การแก้ปญัหา 

 
 

 2. มีระบบมีระบบ กลไกการเปิด – ปดิ
หลักสูตร  

 
 
 

      

          
 
 
 
 
 

  3. ร้อยละของบัณฑติที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร มีงานท า/
ศึกษาต่อ 

 
 
 

 ≥ ร้อยละ 65 ≥ ร้อยละ 70 ≥ ร้อยละ 75 ≥ ร้อยละ 75 ≥ ร้อยละ 75 

          
   4. ผลประเมินความพึงพอใจ                  

ของผู้ใช้บัณฑติ 
 
 
 

 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

           
    5. มีการส่งเสริมใหม้ีการเรยีนการสอน

เป็นภาษาไทย ควบคู่กับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรยีมการรองรับ
การสร้างหลักสตูรนานาชาติเตม็
รูปแบบในอนาคต  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
   2. มุ่งเน้นคุณภาพ 

 บัณฑิต โดยเน้น 
 กระบวนการ

จัดการเรยีน 
 การสอน  และ

รูปแบบการเรียน 
 การสอนให้มีการ

ฝึกปฏิบัต ิหรือ
การศึกษาด้วย
ตนเองทุกรายวชิา 

1.  ผลการประเมินการจดัการเรยีน     
การสอนของอาจารย์ทุกรายวชิา 

 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

          
   2.  ร้อยละของรายวชิาทีเ่น้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
 และรูปแบบการเรยีนการสอนให้มี

การฝึกปฏิบตัิ หรือการศึกษาด้วย
ตนเอง 

 

 ≥ ร้อยละ 80 ≥ ร้อยละ 85 ≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 95 เต็ม 100 

           
    3. มีการจดัการเรยีนการสอน  

 เพื่อน าองค์ความรู้เชิงทฤษฎ ี  
 ที่ได้จากการเรยีนการสอนไปสู ่
 การปฏบิัต ิ

 

      

           
    4. บุคลากรไดเ้ข้ารับการฝึกอบรม  

 เพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อ        
การสอน 

 
 

      

           
    5. มีการส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลีย่น

อาจารย์หรือนิสิต  ในประเทศ  
 หรือต่างประเทศ 

 

 - -    
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

    
3. มุ่งพัฒนารูปแบบ

ของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อให้
บัณฑิตมวีิสัยทัศน์ 

 กว้างไกล และ
เข้าใจบริบท
สังคม วัฒนธรรม  

 สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้
ภาคปฏิบตั ิ

 อย่างมืออาชีพ 

       
   1. มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ใฝุรู้   
 กิจกรรมเสริมหลักสตูร เพื่อสร้าง

ความเข้มแขง็เชงิวิชาการแก่นิสติ 
 

      

          
   2.  มีโครงการ/กิจกรรม ให้นิสิตได ้      

ฝึกปฏิบัตใินพื้นที่จริง 
 

      

          
   3. มีกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะ 

 วิชาชีพ  รวมทั้งภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย เพื่อให้
บัณฑิตมปีระสิทธิภาพ รองรับ
ตลาดแรงงานของกลุ่มอาเซยีน 

 

      

           
    4. มีโครงการ/กิจกรรมให้นิสติได้เข้า

ร่วมการประชุมทางวชิาการ  
 

      

           
    5.  มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในด้าน

การปรับตัวเข้ากบัการด ารงอยู่ใน
สังคม ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถประยุกตใ์ช้
ความรู้ และทักษะวิชาชีพในการ
ด าเนินชีวติ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

    
4.  มุ่งส่งเสริม

กิจกรรมพัฒนา
นิสิตให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
มีอัตลักษณ์ของ 

 ผู้มีจิตอาสา 
ตลอดถึง  

 มีจิตส านึกเพื่อ
สังคมเพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรค์
สังคมอุดมปญัญา 

 

       
   1. มีโครงการ/กิจกรรมทางดา้น

คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ 
ศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์  และสิง่แวดล้อม 

  
 
 

      

          
   2.  มีกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรมผ่านกระบวนการ                              
การเรียนการสอน  

 
 
 

      

          
   3. นิสิตมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน

กิจกรรมบริการวชิาการสู่สังคม  
 
 
 

      

           
    4. มีชมรมจติอาสาคณะสังคมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

 -     
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
   5. มุ่งสนับสนุนดา้น 

 ทุนการศึกษา 
สวัสดิการศึกษา  

 และการให้
ค าแนะน า  
ค าปรึกษา 

 
 
 

1.  จ านวนนิสิตที่ได้รบัทุนการศึกษา 
 
 
 
 

 ≥ ร้อยละ 1  
ของจ านวน 

นิสิตใหม่ระดบั 
ปริญญาตรี  

 

≥ ร้อยละ 1  
ของจ านวน 

นิสิตใหม่ระดบั 
ปริญญาตร ี

≥ ร้อยละ 1  
ของจ านวน 

นิสิตใหม่ระดบั 
ปริญญาตร ี

≥ ร้อยละ 1 
ของจ านวน 

นิสิตใหม่ระดบั 
ปริญญาตร ี

≥ ร้อยละ 1 
ของจ านวน 

นิสิตใหม่ระดบั 
ปริญญาตร ี

          
   2. ร้อยละนิสิตที่ได้รบัการพิจารณา         

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 ≥ ร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 

ที่ประสงค ์
จะกู้ยืม 

≥ ร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 

ที่ประสงค ์
จะกู้ยืม 

≥ ร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 

ที่ประสงค ์
จะกู้ยืม 

≥ ร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 

ที่ประสงค ์
จะกู้ยืม 

≥ ร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 

ที่ประสงค ์
จะกู้ยืม 

          
    3. มีสวัสดิการนิสติคณะสังคมศาสตร ์

 
 

      

           
    4. มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาทางวชิาการ 

และอาจารยท์ี่ปรึกษาด้านกิจกรรม 
เพื่อให้ค าแนะน าทั้งทางด้านการเรียน
การสอน วิชาการ กิจกรรม และการ
ด าเนินชีวติ 

 

      

           
    5. ผลประเมินคุณภาพการค าปรึกษา

ของอาจารย์ทีป่รึกษาทางวชิาการ 
และอาจารยท์ี่ปรึกษาด้านกิจกรรม 

 
 

 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
   6.  มุ่งมั่นในการ

สร้างสรรค์ให้นิสิต
และบัณฑติมี
คุณภาพ มีการ
ประเมินผลและ
น าผลที่ได้มา
ปรับปรุง 

 

1.  ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตทางด้าน
ความพึงพอใจในหลักสูตรการเรยีน
การสอน กิจกรรม และประสิทธิผล
ของการได้งานท าตรงตามสาขาวชิา 

 
 
 

 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

          
   2. ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 ในภาพรวมของนิสติ  
 
 
 

 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

           
    3. มีการน าผลประเมินโครงการ/

กิจกรรมของนิสิตมาปรบัปรุง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2           
เน้นความเป็น
เลิศด้านการวิจัย
ทางสังคมศาสตร ์
 
 

ข้อ 2 พัฒนางานวิจยั 
เพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม  

 อันจะน าไปสู่การ
เป็นมหาวทิยาลยั
แห่งการวิจยั 
สอดคล้องความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 
โดยส่งเสรมิให้
บุคลากร นิสิตได้
ผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เผยแพร่
ในเวทีวิชาการ 
ตีพิมพ์ในวารสาร 
และ/หรือสิ่งพิมพ์
ที่ได้มาตรฐาน ทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ 

 

ข้อ 6 พัฒนางานวิจยั 
ในการสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม 
อันจะน าไปสู่การ
เป็นมหาวทิยาลยั
แห่งการวิจยั 
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 

ข้อ 7 ส่งเสริมให้
บุคลากร นิสิตได้
ผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ในเวที
วิชาการ และ
ตีพิมพ์ในวารสาร 
และ/หรือสิ่งพิมพ์
ที่ได้มาตรฐาน ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 

1. ส่งเสริม และ 
 พัฒนาระบบเพื่อ

สนับสนุนความ 
 เป็นเลิศด้าน 
 การวิจัยเกี่ยวกบั

องค์ความรู้ท้องถิ่น 
เน้นอัตลักษณ์ของ
ความเป็นท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนล่าง 
ทั้งทางด้าน
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ประวัติศาสตร์  

 ภูมิปญัญา และ 
 การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย   
และด าเนินการตามระบบเพื่อให ้

 บรรลุเปาูหมายตามแผน 
 
 

      

       
2. มีงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่น 
 ที่เน้นอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น

ภาคเหนือตอนล่าง ทางดา้นวัฒนธรรม 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือภูมปิัญญา 

 การพัฒนาท้องถิ่น หรือการแก้ปญัหา 
หรือพัฒนาชุมชน (Problem Based 
Research)  ที่สัมพันธ์กับปัญหา 

 ของชาต ิ
 
 

      

 
3. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
 ด้านการวิจัย ส่งเสริมงานวิจยั 
 เชิงสหสาขาวิชา เชิงบูรณาการ  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และงานวิจัย 
 ต่อยอด เพื่อให้สามารถน าผลงาน 
 วิจัยไปประยุกต ์และตอบสนองต่อ 
 ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
 และประเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    4. มีการส่งเสริม สนับสนุน 

 การจดสิทธบิัตรของผลงานวิจัย  
 และทรัพย์สินทางปญัญา 
 
 

      

           
    5. มีฐานข้อมูลงานวิจัย 

 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 

      

           
   2. สร้างและพัฒนา

นักวิจัยที่มี
สมรรถนะและ
จรรยาบรรณ    
การวิจัย 

 

1. มีโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของบุคลากรดา้น 

 การวิจัย  
 
 

      

          
   2. มีระบบและให้ความรูด้้าน 

 จรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิจัย  
 
 

      

           
    3. มีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศดา้น

การวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท า
วิจัยให้กับนักวิจัย  และสนับสนุน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Path) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    4.  มีระบบภาระงานที่เป็นไป 

 ตามเกณฑ์ทั้งงานสอน  
 วิจัย  และบริการวิชาการ  
 
 

      

           
   3. พัฒนาขีด

ความสามารถ
และความพร้อม
ในการขอรับการ
สนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

 มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนา 
 ศักยภาพและความพร้อมของ

บุคลากร ในการขอรับการสนบัสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

      

           
   4. มุ่งสนับสนุน 

 การเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน 

 เวทีวิชาการ 
และ/หรือตีพิมพ์
ในวารสาร และ/
หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน ทั้งใน
ระดับประเทศ
และต่างประเทศ 

 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    2. มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั และ
ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวที
วิชาการ และ/หรือตีพิมพ์ในวารสาร 
และ/หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  

 ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 
 

      

           
   5. มีการบูรณาการ

กับการจัดการ
เรียนการสอน   
การน าไปใช้
ประโยชน์ได้จรงิ  

 

1.  มีการบูรณาการงานวิจัยกบัการ
จัดการเรยีนการสอน การน าไปใช้
ประโยชน์ได้จรงิ และ 

 สู่การยอมรับคุณภาพ 
 ในเชิงพาณชิย ์
 
 

      

           
    2. มีการน าผลงานวิจยัรวบรวมเป็นองค์

ความรู้ที่เขา้ใจงา่ย และน าไปใช้
ประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

 

      

           
    3  มีระบบบริหารงานวิจัยเพื่อเผยแพร ่

และจัดจ าหน่ายผลงานวิจยั  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3           

สร้างเสริม
เครือข่ายที่
เข้มแข็งทาง
วิชาการ งานวิจยั 
และงานบริการ
ทางสังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ 
 
 

ข้อ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนระบบ
เครือข่ายทาง
วิชาการ งานวิจยั 
และบริการ
วิชาการสูส่ังคม
ในรูปแบบตา่งๆ 
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
สังคม 

 

ข้อ 8 เพื่อการเสริม 
สร้างเครือข่ายดา้น
วิชาการ การวิจยั 
และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ข้อ 9 เพื่อการ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางองค์
ความรู้ โดยสร้าง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นในด้าน
ประวัติศาสตร์ 
จิตวิทยา ภมูิ
ปัญญา สงัคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
การเมืองการ
ปกครอง และการ
บริหารท้องถิ่น 

 

1. สร้างเครือข่าย
ด้านวิชาการ การ
วิจัย และบริการ
วิชาการสูส่ังคม 
ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ  และการ
ให้ความร่วมมือ 
กับประชาคม
ท้องถิ่น ด้าน
วิชาการด้านการ
วิจัย ทั้งใน
ระดับประเทศ
และระหว่าง
ประเทศ 

1. มีกลไกสร้างและสง่เสริมความ
ร่วมมือด้านวชิาการ การวิจยั และ
บริการวชิาการสูส่ังคมกับองค์กร
ภายนอก โดยสร้างการเชื่อมโยงและ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (share 
resources) ระหว่างมหาวิทยาลัย  
และเครือข่ายภายนอก   

 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  
 ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนทั้งใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

      

         
  2.  มีการสนับสนุนด้านวิชาการ  

 การวิจัย และบริการวิชาการสู่สงัคม 
 ในพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนล่าง  
 (Area Base research) โดยเน้น

ปัญหา และความต้องการที่สอดคล้อง
กับเอกสักษณ์  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  

 และเพื่อแก้ปญัหาท้องถิ่นร่วมกบั
ประชาคมหรือหน่วยงานต่างๆ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
  ข้อ 10 เพื่อการ

บริการวชิาการแก่
สังคมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และ 

 เป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม 

2. พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางองค์
ความรู้ โดยสร้าง
ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับท้องถิ่น
ในด้านจิตวิทยา 
ประวัติศาสตร์ 
ภูมิปญัญา สังคม
และวัฒนธรรม 
รัฐศาสตร์และการ
บริหารท้องถิ่น 

 
 

1. มีกลไกส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลาง 
 องค์ความรู้ของท้องถิ่นในด้าน

จิตวิทยา  ประวตัิศาสตร ์ 
 ภูมิปญัญา สังคมและวัฒนธรรม 

รัฐศาสตร์  การบรหิารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

      

         
  2. มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า

ฐานข้อมูลของท้องถิ่นในด้าน
จิตวิทยา หรือประวัติศาสตร์  

 หรือภูมิปญัญา สังคมและ 
 วัฒนธรรม หรือรัฐศาสตร์ 
 หรือการบริหารท้องถิ่น 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
   3. ส่งเสริม สนบั 

สนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ที่ตอบสนอง      
ความต้องการ 
เสริมสร้าง     
ความเข้มแขง็   
และเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคม  

 

1. มีกลไกการบริการวชิาการแก่สังคม  
ที่ตอบสนองความต้องการ  

 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ    
 เป็นที่พึ่งของชมุชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน สังคม 
 
 
 

      

          
   2. มีการพัฒนา การบูรณาการ  

 และปรบัปรุงการบริการวิชาการ 
 แก่สังคมมาใช้กับการเรียนการสอน  
 การวิจัย  
 
 
 

      

           
    

 
 
 

3. มีการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ในรูปแบบตา่งๆ ที่ตอบสนอง 
 ความต้องการ เสริมสรา้ง 
 ความเข้มแขง็ และเป็นที่พึ่ง 
 ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  
 สังคม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 4           

จรรโลงและสืบ
สาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสมกบั
บริบทของ
สังคมไทยและ
สังคมโลก 
 

ข้อ 4  ส่งเสริม 
สนับสนุน ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

 

ข้อ 11 เพื่อการ
ส่งเสริมบุคลากร 
และนิสิตให้มี
จิตส านึก ในการ
ธ ารงรักษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ให้คงอยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ข้อ 12 เพื่อการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่
สังคม ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสม 
ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

1. มุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่า ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการ
ธ ารงรักษา  

 ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
ให้คงอยู่ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 
 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารงุ 
 ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

      

       
2. มีการพัฒนา การบูรณาการ  
 การท านุบ ารุงศิลปะและ 
 วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 
 และกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

      

       

  3. มีการส่งเสรมิ สนับสนุนบุคลากรและ
นิสิตให้มีจิตส านึกในการธ ารงรักษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

      

          
   4. มีเครือข่ายและความร่วมมือในการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สังคม 

 

      

           
   2. เผยแพร่ศิลปะ

และวัฒนธรรม
ไทยสู่สังคม ใน
รูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

 มีการส่งเสรมิให้มีการเผยแพร ่
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 
 ในรูปแบบตา่งๆ ที่เหมาะสม  
 ทั้งในและตา่งประเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 5           

มุ่งพัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
องค์กรให้มีความ
คล่องตัวก่อให้  
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล  
ฃสร้างความ
สามัคคี โปร่งใส 
(Transparency) 
รับผิดชอบ 
(Accountability) 

ข้อ 5  มุ่งพัฒนา
องค์กรด้าน 

 การบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล   

 มีความคล่องตัว 
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สูงสุด 

 

ข้อ 13 บริหารจดัการ
องค์กรตามหลัก 

 ธรรมาภิบาล 
ข้อ 14 มีโครงสร้างที่

ชัดเจน และมี
ขอบข่ายภาระงาน
อย่างเป็นรปูธรรม 

 

1.  พัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
การจัดการให้มี
ความคล่องตัว 
ก่อให้เกิด
ประสิทธภิาพ
สูงสุด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์  
เพื่อพัฒนาสู่     
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง  

    (High 
Performance 
Organization) 

 โดยยดึหลัก 
 ธรรมาภิบาล 

สร้างความ
สามัคคี โปร่งใส 
รับผิดชอบ   

1. มีระบบ และกลไกในการบริหารงาน  
 และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 

      

       
2. มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนกลยุทธ ์
 เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

ถ่ายทอดไปยังบุคลากร และให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 

      

          
   3. มีแผนบริหารความเสีย่ง  

 มีการวิเคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ง  

 ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง เพื่อความมั่นคงและ 

 การบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพ 
 ขององค์กร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    4. มีการส ารวจและประเมินสภาพ 

 ทางกายภาพ เช่น อาคาร ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบตัิการ และสภาพแวดล้อม 
รวมถึงปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ ให้ 

 เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียน 
 การสอนและการบรหิารงาน 

ตลอดจนคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
 

      

           
    5. มีระบบและกลไกในการก ากบั 

ติดตามและประเมินผล 
 การด าเนินงาน 
 
 

      

           
    6. มีโครงสร้างทีช่ัดเจน และมขีอบขา่ย

ภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 

      

           
    7. มีการวิเคราะหแ์ละจัดบทบาท 

 หน้าที่ของหน่วยงานตาม 
 โครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    8. มีระบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง  

 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้าใจ
อันดี  ก่อให้เกิดเอกภาพในการ
ท างาน ปูองกันข้อผิดพลาด และ
โปร่งใส (Transparency) 

 
 

      

           
    9. มีการลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 ให้สั้น กระชับ คล่องตัว 
 ในการบริหาร 
 
 

      

           
    10. มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

ผู้บริหาร และขอบข่ายงาน  
 (Job Description) ของบุคลากร 
 ในแต่ละต าแหน่งอยา่งชดัเจน 
 
 
 

      

           
    11. มีการวเิคราะห์อัตราก าลังเพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการ สรรหา 
 บุคลากรให้เหมาะสมกบัภารกิจ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    12.  มีโครงการ/ กิจกรรมเสรมิสร้าง 

 ความสามัคคี  ความรบัผิดชอบ 
(Accountability)  การสร้าง 

 ภาวะผู้น า  ความเสยีสละ  
 ความซื่อสัตย์  และการมีจติส านึก 
 
 

      

   
ข้อ 15 พัฒนา

บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าใน
สายงานที่
รับผิดชอบ 

ข้อ 16 ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
บุคลากรสาย
วิชาการ ให้มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

 ตามเกณฑ์ สกอ. 
ข้อ 17 เสริมสร้างให้

บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี  

 

        
  2.  การบริหารงาน

บุคคลโดยใช้
ระบบคุณธรรม 
สนับสนุน
บุคลากรให้มี
โอกาสพัฒนา
ตนเอง และดูแล
สวัสดิการ
บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 

1. มีระบบด้านการบริหารบุคคล  
 และมีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน

บุคลากรให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  
และดแูลสวัสดิการบุคลากรได้ 

 อย่างทั่วถึง 
 
 

      

         
  2. มีการส่งเสรมิ สนับสนุน  

 ให้บุคลากรได้ผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 

 ที่สูงขึ้นตามสายงาน 
 

      

          
   3. มีการสนับสนุน บุคลากรให้มี

ความก้าวหน้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการอยา่งเสมอภาค 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    4. มีการสนับสนุนให้อาจารย์เขา้สู ่

 ต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้นให้ 
 เป็นไปตามกรอบมาตราฐาน  
 TQF ของ สกอ. 
 

      

           
    5. มีการส่งเสรมิการศึกษาต่อของ

บุคลากรในระดบัที่สูงขึ้นทุกระดับ
อย่างเสมอภาค 

 

      

           
    6. มีการส่งเสรมิการฝึกอบรม  

 ศึกษาดูงาน การเสนอผลงานวิจัย  
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

      

           
    7. มีการส่งเสรมิพัฒนาทางด้านภาษา  

ระบบการสอนเสริมภาษาตา่งประเทศ 
ให้แก่บุคลากร  

 

      

           
    8. มีการกระตุ้น สนบัสนุน อ านวย 

 ความสะดวก และจดักิจกรรม 
 อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ  หรือกิจกรรม 
 เสริมสร้างเขา้สู่ต าแหน่งทาง 
 วิชาการในแต่ละระดับ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
   3. การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 เพื่อการบริหาร 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

 

      

          
   2. มีระบบฐานข้อมูลงานด้านตา่งๆ  

 และมีการพัฒนาระบบข้อมูล 
 ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อน ามา 
 เป็นข้อมูลในการบริหารจดัการ  
 การตัดสินใจ และประเมินผล 
 การท างานอย่างมปีระสิทธภิาพ 
 

      

           
 ข้อ 6  บริหารจัดการ

งบประมาณอยา่ง
มีประสิทธภิาพ 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 

ข้อ 18  วางแผนให้มี
ระบบการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

ข้อ 19 มีแนวทาง
การจัดหารายได้ให้
เป็นสินทรัพย์เพื่อ
การพัฒนาองค์กร 

ข้อ 20 มีระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
การเงินและ
งบประมาณเพื่อ
การตัดสินใจ 

 

4. เพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงินใหม้ี
ประสิทธภิาพ 
และตรวจสอบได ้

1. มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะให้
เป็นไปตามเปูาหมาย 

 

      

        
 2. มีระบบการบรหิารจดัการดา้น

การเงินที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

      

          
   3. มีแนวทางการจัดหารายได้ใหเ้ป็น

สินทรัพย์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
 

      

          
   4. มีการจัดสรรงบประมาณตาม 

 พันธกิจและภารกิจหลัก 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    5. มีระบบการตดิตาม  การตรวจสอบ

บัญช ีงบประมาณ และมีการประเมิน
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

 

      

           
    6. มีระบบฐานข้อมูลดา้นการเงินและ

งบประมาณเพื่อการตัดสินใจ 
 

      

           
 ข้อ 7 มุ่งพัฒนาให้

มีระบบการ
ประกันคุณภาพที่
เอื้ออ านวยต่อ
การตรวจสอบ
ตนเอง การ
ประเมินคุณภาพ
โดยหน่วยงาน
ภายนอก และมี
การน าผลการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
มาใช้ในการ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
ภายในองค์กร  

 
 

ข้อ 21  มีระบบการ
ประกันคุณภาพที่
ชัดเจน มีการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามองค์ประกอบ
ของการประกัน
คุณภาพ น ามาใช้
เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุแก่
องค์กร 

 

5. เพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการ 
ตามหลักการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.  มีระบบการประกันคุณภาพที่ชดัเจน 
ตามองค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาให้
เอื้ออ านวยต่อการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน
ภายนอก และน าหลักการของการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การปฏบิัตงิานประจ าอย่างต่อเนื่อง  

 
 

      

        
 2.  มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  

ให้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา  

 และมีจิตส านึก “คุณภาพ” ในการ
ปฏิบตัิงาน   

 
 
 

      



 

   115   

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
  ข้อ 22 ส่งเสริม 

สนับสนุน บุคลากร
มีความเขา้ใจ มี
จิตส านึก เรื่องการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
น ามาใชเ้ป็นส่วน
หนึ่งของการ
บริหารจดัการ
ภายในเพื่อพัฒนา
และปรบัปรุง
องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  

ข้อ 23 น าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
การประกัน
คุณภาพให้เป็น
ปัจจุบัน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

 3.  มีการส่งเสรมิ สนับสนุนหน่วย 
 ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการ

ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงานต่างๆ  

 ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
 
 

      

          
   4. น าผลการการประกันคุณภาพ

การศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจดัการ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน 

 
 

      

          
   5. มีระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ให้เป็นปัจจบุันอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
  ข้อ 24 ส่งเสริม 

สนับสนุนด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 

 การสร้างเครือขา่ย 
 ทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุ 

 แก่องค์กร 
 

 6. มีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

      

           
 ข้อ 8 ส่งเสริม 

สนับสนุน และ 
 น าการจัดการ

ความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM) มาเป็นส่วน
หนึ่งในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

ข้อ 25 บุคลากร 
 มีความรู้ ความ

เข้าใจในดา้น 
 การจัดการความรู้ 

มุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

ข้อ 26 บุคลากรน า
การจัดการความรู้
มาใช้ในการเรียน
การสอนและการ
วิจัย ให้มีความ
เข้มแข็งทาง
วิชาการ 

 
 

6. การน าการจัดการ
ความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM)  มาเป็นส่วน
หนึ่งในการ
บริหารงาน การ
เรียนการสอน 
และงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 

1. มีกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ 
 สร้างความรู ้ความเข้าใจ 
 ในด้านการจัดการความรู ้ให้แก่

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

      

        
 2. มีการน า KM มาพัฒนาเครือข่าย

กลุ่มสังคมศาสตร ์
 

      



 

   117   

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
  ข้อ 27 น าระบบการ

จัดการความรูม้า
พัฒนาองค์กร 
เครือข่าย และการ
ประกันคุณภาพ     
ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 

 3. มีการส่งเสรมิการสรา้งความรู ้  
 ความเขา้ใจในด้านการบริหารจัดการ

ความรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหารจัดการ  
เพื่อให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ
และเสริมสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

 
 
 

      

         
  4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วม

อบรม สัมมนาการจดัการความรู้  
 
 
 

      

         
  5. มีกลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

องค์กร เครือข่าย และการประกัน
คุณภาพ ใหม้ีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 6           

พัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์   
กับศิษย์เก่าให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถ ใน
การน าศักยภาพ
ของศิษย์เก่ามา
ใช้เพื่อการพัฒนา
นิสิตและองค์กร
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

ข้อ 9 ส่งเสริม 
สนับสนุนระบบ
ความสัมพันธ์
ศิษย์เก่า ให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

 

ข้อ 28 พัฒนา
กิจกรรมด้าน
วิชาการ ดา้นวิจัย 
และด้านบ าเพญ็
สาธารณะ
ประโยชน์ ระหว่าง
ศิษย์เก่า นิสิต
ปัจจุบัน และ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อ 29 สนับสนุนการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านวิชาการ และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างศิษย์เก่า  
นิสิตปัจจุบันและ
บุคลากร 

ข้อ 30 จัดตั้ง
เครือข่ายและ
องค์กรศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ที่มี
ประสิทธภิาพ 

 
 

1.  พัฒนาระบบ
ความสัมพันธ์กับ       
ศิษย์เก่าให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพื่อพัฒนา
ด้านวิชาการ ด้าน
วิจัย และด้าน
บ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ 

1. มีระบบและกลไกเพื่อ 
 การพัฒนาความสัมพันธ ์
 ศิษย์เก่า 
 
 

      

       
2. มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าในระบบ

สารสนเทศ 
 

      

         
  3. จัดตั้งองค์กรศิษย์เก่าสมัพันธ์ เพื่อ

พัฒนาระบบความสมัพันธ์กับศิษย์
เก่าให้เขม้แข็ง ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - -    
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั (KPI) 
 เปูาหมาย (Target) 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

           
    4. มีกิจกรรมด้านวชิาการ ดา้นวิจัย 

และด้านบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ 
ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

      

           
    5. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวชิาการ 

และประสบการณ์ เพื่อน าศักยภาพ
ของศิษย์เก่าสู่นิสิตปัจจุบันและ
บุคลากร  

 
 
 

      

           
    6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้

และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ทั้ง
ทางดา้นวิชาการ วชิาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

      

 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นคณะที่มีประวัติอันยาวนาน  โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2517   ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   วิทยาเขตพิษณุโลก    และได้เปิดบริการการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์   คณะพลศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   
และบัณฑิตวิทยาลัย 

ในปี พ.ศ. 2533    เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   วิทยาเขตพิษณุโลก   ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทานนามว่า   "มหาวิทยาลัยนเรศวร"   
คณะสังคมศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร ์ จึงได้รวมตัวกันและได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ในระยะเวลาต่อมา   มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีขนาดใหญ่เกินไป    ไม่ว่าจะมองในมิติใดท าให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้า      
ขาดความคล่องตัว  จึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่  เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง  โดยจัดสาขาวิชาซึ่งมีธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์  
จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง  และได้ด าเนินการนับแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547   (1 ตุลาคม 2546)  เป็นต้นมา โดยคณะสังคมศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในและ
จัดการเรียนการสอน  ออกเป็น 4 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  และสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

ในปี พ.ศ. 2553 (วันที่ 16 มกราคม 2553)  สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นสมควรจัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และให้แบ่งส่วนงานภายใน  ออกเป็น 5 หน่วยงาน  คือ   
1. ส านักงานเลขานุการคณะ   
2. ภาควิชาจิตวิทยา   
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์   
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
5. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมา 
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คณะสังคมศาสตร์  มีการจัดองค์กรการ  และการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์   
2. ภาควิชาจิตวิทยา    
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์    
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
5. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   

 
 ส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร  และด าเนินงานบริหารทั่วไป  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  6  งาน   ดังนี้ 
1.  งานธุรการ  แบ่งเป็น  11  หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

 
       
  
 

 1) หน่วยสารบรรณ 
 2) หน่วยประชุมและพิธีการ 
 3) หน่วยบุคคล 
 4) หน่วยอาคารสถานที่ 
 5) หน่วยผลิตเอกสาร 
 6) หน่วยยานพาหนะ 

  

 7) หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 8) หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 9) หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 10) หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
 11) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การจัดองค์กร โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

การจัดองค์กร 
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 2.  งานการเงินและพัสดุ  แบ่งเป็น   3 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยการเงิน 
  2)  หน่วยบัญชี 
  3)  หน่วยพัสดุ 
 
 3. งานนโยบายและแผน  แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยแผนงานและงบประมาณ 
  3)  หน่วยติดตามและประเมินผล 
  
  4. งานบริการการศึกษา  แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน 
  2)  หน่วยสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร 
  3)  หน่วยบริการวิชาการ 
  4)  หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  5)  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
  6)  หน่วยห้องอ่านหนังสือและห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

  
 
 5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยกิจการนิสิต 
  2)  หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 
 6. งานวิจัยและบริการวิชาการ  แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยวิจัย 
  2)  หน่วยบริการวิชาการ 

 ภาควิชา   
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิชาการ   การฝึกอบรมและสัมมนา    

การพัฒนาวิชาการ   การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการ  และการบริหารจัดการด าเนินงานในภาควิชา 
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 โครงสร้างองค์กร 
   คณะสังคมศาสตร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ส านักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
   และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    ภายใต้การบริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
   ในส่วนส านักงานเลขานุการ มีการแบ่งสายงานภายในส านักงานเป็น  6  งาน  ได้แก่  งานธุรการ งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน  
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   งานวิจัยและบริการวิชาการ  โดยในแต่ละงานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้ช่วยบริหารงาน   
  

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 

ภาควิชา ส านักงาน 
เลขานุการคณะฯ 

 

 1. งานธุรการ 

 2. งานบริการการศึกษา 

 3. งานการเงินและพัสด ุ

 4. งานนโยบายและแผน 

 5. งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสัมพันธ ์

 6. งานวิจัยและบริการวชิาการ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์
 

ภาควิชาจิตวิทยา 

ภาควิชารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
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 โครงสร้างการบริหารงาน 
  คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการและด าเนินงาน โดยคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  และผู้ช่วยคณบดี   ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน  
  ในการบริหารงานของส านักงานเลขานุการคณะฯ   มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ เป็นผู้บริหาร  หัวหน้างานธุรการ     หัวหน้างานบริการการศึกษา   หัวหน้า
งานการเงินและพสัดุ   หัวหน้างานนโยบายและแผน   หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานภายใน
ส านักงาน 
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 คณะผู้บริหาร 

 
 1. รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 2. นายชาญชัย  รัตนวิบูลย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 3. ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 5. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย  ยังสุข  รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
 6. นายปริญญา  สร้อยทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร  แก้วมณี  ผู้ช่วยคณบดี 
 8. ดร.อุดมพร  ธีระวิริยะกุล  ผู้ช่วยคณบดี   
 9. นางจิระประภา  ศรีปัตตา  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 

 
 หัวหน้าภาควิชา 

   ดร.กุณฑล  ตรียะวรางพันธ์    หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 
  ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย  พิรุณสาร  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ดร.วิเชียร  อินทะสี  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 




