
  



 
 
 

  
 
 
 
 

 
  

 

เป็นคณะที่มีความลุ่มลึกทางด้านสังคมศาสตร ์มุ่งสร้างคน สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม  
เท่าเทียมและพร้อมด้วยความสงบสุข เพื่อความเป็นไทจากอวิชชา 

 
 
 

 
 
 

   มุ่งมั่นสร้างคน สร้างสังคมแห่งปัญญา และบูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสังคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร   
(พ.ศ. 2558 – 2559 ฉบบัปรบัปรงุ) 

ปรชัญา 
 

ปณธิาน 
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 มุ่งสู่การเป็นคณะที่สร้างสรรคน์วัตกรรมทางสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2560 
 

 

 

 
 

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

พนัธกจิ 
 

วสัิยทศัน ์
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 คา่นิยมหลกั 

 

เลิศล้ าวิชาการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ   
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวม  
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเท่าเทียม 
และเป็นธรรมของสังคมอย่างย่ังยืน 

 



 

   4   
 

 

 
 

 

 

 

 นโยบายด้านการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ 
  2  ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  

  3  สร้างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
  4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 
 

 นโยบายด้านการวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล 
  2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนรากฐานของการวิจัย 
  3  พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและชุมชนบนพื้นฐานของการวิจัย 
  4  บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยกับการเรียนการสอนและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
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 นโยบายด้านบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการน านวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการเชิงสาธารณะที่สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
  2  สร้างเสริมการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
  3  บูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 

 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัมนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

 นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
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1. มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. มีองค์ความรู้ ผลการวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม ที่มีมาตรฐานระดับสากลและได้รับการเผยแพร่ ในระดับประเทศและ/หรือ 
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

3. มีนวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้บริการวิชาการเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน  
ท้องถิ่นและสังคม 

4. มีองค์ความรู้และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีระบบการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
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คณะสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความเข้มแข็งวิชาการ  

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคม ในด้านประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิปัญญา สังคมและวัฒนธรรม รัฐศาสตร์และ 

การบริหารกิจการสาธารณะ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถาบัน ท้องถิ่นและสังคม 
6. มีกิจกรรมการเพื่อสร้างองค์ความรู้และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ และการน าระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี 
  

วตัถุประสงค ์
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1. มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  
2. มีองค์ความรู้ ผลการวิจัย และ/หรือนวัตกรรมทางสังคม ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ในระดับประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ า  
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการเชิงสาธารณะและ/หรือเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  

อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี 
4. มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 
5. ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก  

ตวัชีว้ดัแผน (KPI) 
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แผนยทุธศาสตร ์  แผนกลยทุธ ์ ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสังคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
(พ.ศ. 2558 – 2559 ฉบบัปรบัปรงุ) 

 
 
 

                     สู่แผนการด าเนนิงาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
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 ความเชือ่มโยง  
 ปรชัญา ปณธิาน วสัิยทศัน ์และพนัธกจิ 
 

คณะสังคมศาสตร์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ที่มีปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์  มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  มีทิศทางและมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน โดยมีพันธกิจท่ีก าหนดขอบเขตการด าเนินงานหลัก มุ่งเนน้ 
บทบาทและหน้าที่ที่จะต้องท าเพื่อให้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน   

 
  
 

 ปรชัญา 
 เป็นคณะที่มีความลุ่มลึกทางดา้นสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างคน สรา้งสังคม 
 ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม เท่าเทียมและพร้อมด้วย 
 ความสงบสุข เพื่อความเป็นไทจากอวิชชา 
 

 ปณธิาน 
 มุ่งมั่นสร้างคน สรา้งสังคมแห่งปญัญา  
 และบูรณาการองค์ความรู้  
 สู่นวัตกรรมทางสังคม  
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 วสัิยทศัน ์
 มุ่งสู่การเป็นคณะที่สร้างสรรค์ 
 นวัตกรรมทางสงัคม 
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ภายในปี พ.ศ. 2560 

 

 พนัธกจิ 
 ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี ้
 1. ด้านการผลิตบณัฑิต  
 2. ด้านการวิจัย  
 3. ด้านการบริการวิชาการ  
 4. ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์
1) นโยบายดา้นการเรียนการสอน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของคณาจารย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
ยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการของคณาจารย ์

 

1. คณาจารย์มีการยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  

1.1 คณาจารย์มผีลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเผยแพร่ในเวทีวิชาการ 
หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ท่ีได้
มาตรฐานทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ า 

 
1.2 คณาจารย์มีการยื่นขอการด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ                 
ร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ า 

 

1.3 มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็น              
ร้อยละ 70 ของอาจารย์ประจ า 

 
 
 
 

 1.1  สง่เสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการด้านการเรียนการสอน
และ การวิจยัอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 
1) จัดให้คณาจารยไ์ดเ้ข้ารับการ

อบรม/ สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการวจิัย 

 
   

 
1)  คณาจารย์มีองค์ความรู้ใหม่ที่

จากการอบรมน ามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการวจิัยเพิ่มมากขึ้น  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
อาจารย์ประจ า 

 

 
1)  การจัดการเรยีน 
 การสอนได้รับ 
 การปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

   2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อให้มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก และ/หรือ ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  

 

1)  จัดท าคู่มือการลาศึกษาต่อ
และการขอต าแหน่งทาง
วิชาการประชาสมัพันธ์ใน 
website คณะ/ส่งให้
คณาจารย์ทาง e-document  

 ในทุกภาคการศึกษา 
 
 

1) คณาจารย์ได้รับทราบข้อมูล 
 การลาศึกษาต่อและการขอ 
 ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา 

1.1) คณาจารย์มีการยื่น
เสนอโครงการวิจัย
เพิ่มมากข้ึน 

1.2) คณาจารยไ์ปศึกษา
ต่อ และ/หรือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2         
ยกระดับมาตรฐาน               
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา                   
ให้อยู่ในระดับสากล 
 
 
 
 

 1.  มีการยกระดับมาตรฐาน               
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาให้อยู่
ในระดับสากล                    

1.1 จ านวนผลงานทางวิชาการของ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้รับ          
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
ร้อยละ 50 ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาทีต่ีพิมพ ์
 

1.2 นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ส าเรจ็
การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา
ได้รับการประกาศ เกียรติคณุ            
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรมหรือรางวัล   
ทางวิชาการหรือด้านอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบณัฑิตใน 
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ            
ไม่น้อยกว่า 20 คน จากจ านวน
นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ส าเรจ็
การศึกษาในรอบ  5 ปีท่ีผ่านมา 

 
 
1.3 นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา            

ตามหลักสูตร TQF สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากลที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ร้อยละ 40 ภายใน               
2 ปีการศึกษา 

 1.1 มีระบบและกลไกเพื่อยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการของนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษาให้อยู่ใน
ระดับสากล 

1)  จัดท าระบบและกลไกพัฒนา
นิสิตให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

 
 
 
2)  โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน และพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิต
ระดับบณัฑติศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
3)  การจัดประชุมประจ าปีของ

ชมรมคณะสังคมศาสตร์  
 
 
 
 
  

1)  มีระบบและพัฒนานสิิตให้ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
 
 
 
2.1)  มีโครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน และพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิต
ระดับบณัฑติศึกษา อย่างน้อย
ปีละ 2 โครงการ 

2.2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.3)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 
 
3)  มีตัวแทนของสมาชิกทุก

ประเภทเข้าร่วมประชุม
ประจ าปีของชมรมคณะ
สังคมศาสตร ์ 

 
 
 

1)  มีนิสิตไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาต ิ

 และ/หรือนานาชาต ิ
 
2.1) นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  
 ได้รับความรู ้
2.2) นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 ทุกคนสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษ 
 ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานสากล 
 ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 
3)  มีนิสิตหรือศิษย์เก่า

ได้รับประกาศ 
เกียรติคณุยกย่อง    
ในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือ
รางวัลทางวิชาการ
หรือด้านอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพบณัฑิต  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3         
สร้างเสริมมาตรฐาน                  
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับปริญญาตร ี
 

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะ              
ที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

1.1 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรี ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 70 ของนิสิตที่จบ
การศึกษา 

 
1.3 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ                 

ในคุณภาพของบัณฑติ                    
ไม่น้อยกว่า 3.51 

 
1.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่

ครอบคลมุผลการเรียนรู้                  
ทั้ง 5 ด้าน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 ผลิตบัณฑติระดับปรญิญาตรี             
ที่มีเข้มแข็งวิชาการ มีทักษะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา                 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 

1)  โครงการประเมินผลการเรียน
การสอนของอาจารยโ์ดยนสิิต 

 
 
 
2)  การน าผลประเมินมาพัฒนา 

การเรยีนการสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 
3) โครงการติดตามและ 
 ประเมินผลหลักสูตร และ 
 ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
4)  โครงการสหกิจศึกษาใน 
 ประเทศและตา่งประเทศ 
 
 
 
5)  โครงการอบรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการ
เขียนงานทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตร ี

 
 

1)  มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนไม่ต่ ากว่า 3.51 

 
 
 
2)  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอน   
ทุกหลักสูตร 

 
3) มีผลการประเมินหลักสูตร และ

ผู้ใช้บัณฑิตพร้อมน าผลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสตูร 

 
4)  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ

ศึกษา และมีงบประมาณ
สนับสนุนการเข้าอบรม ประชุม 
สัมมนาที่เกีย่วกับสหกจิศึกษา 

 
5)  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ และมี

งบประมาณสนับสนุนการเข้า
อบรม ประชุม สัมมนาที่
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

 
 
 

 
1) นิสิตมีความพึงพอใจ

ในการจัดการเรียน
การสอนของ
อาจารย ์

 
2)  มีการน าผลประเมิน

ไปปรับ มคอ.3  
 
 
3)  ทุกหลักสูตรได้รับ

การประเมินจาก
บุคคลภายนอก 

 
 
4) นิสิตได้รับการ

ปฏิบัติงานเสมือน
จริงกับหน่วยงาน
ภายนอก  

 
5)  นิสิตได้รับความรู้ใน

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมการท า
วิทยานิพนธ์ระดับ 

 ปริญญาตร ี
 
 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
2. ด้านความรู้   
3. ด้านทางทักษะปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล  
    และความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข    
   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

      
6)  โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่

ระดับปริญญาตร ี
 
 
 
 
7)  โครงการปัจฉมินิเทศนสิิต

ปริญญาตร ี
 
 
 
 
8) โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรม  
 
 
 
 
9)  โครงการอบรมทักษะทางด้าน

ภาษาและคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 

 
6.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
6.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
7.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
7.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
8.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
8.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
9) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะทางด้านภาษาและ
คอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ้น 

 
6)  นิสิตได้รับความรู้

เพื่อเตรียมตัวใน
การศึกษา และ
ปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได ้ 

 
7) นิสิตมีความพร้อม 
 เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
8) นิสิตสามารถน า

หลักคุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 
 
9)  นิสิตมีแนวทาง 
 ในการเตรยีมความ

พร้อม  เพื่อสอบ 
 วัดความรูด้้าน

ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร ์
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4         
พัฒนานวัตกรรมด้าน                  
การเรยีนการสอน 
 

1. มีนวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน 

 
 

1.1 มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
ส าหรับหลักสูตร TQF  
ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20 ของรายวิชา 
ที่คณะสังคมศาสตร์             
จัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย 
และการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

1) จัดให้บุคลากรได้รับความรู้   
ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ การวิจัย และการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

 
 
2)  โครงการส่งเสริม 
 การผลิตสื่อการสอน 
 
 

1.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 
2.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนได ้

 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถใช้สื่อเพื่อ
การผลิตสื่อการสอน
ได ้

 

 2. พัฒนาการเรียนการสอน 
ผ่านชมรมสังคมศาสตร ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของนิสิต 
ศิษย์เก่า บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 

2.1 มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้าง        
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่มี
สมาชิกของชมรมสังคมศาสตร์              
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ครั้ง 

 

 2.1 จัดตั้งชมรมสังคมศาสตร ์เพื่อ
สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
ที่เขม้แข็งของนิสิต ศิษย์เก่า 
และบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน  โดยสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านวิชาการ     
การวิจัย การบริการวิชาการ          
แก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

1) มีการจัดตั้งชมรมสังคมศาสตร ์ 1)  มีชมรมสังคมศาสตร ์ 1)  มีเครือข่ายศิษย์
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์ทั้งใน
สายวิชาการและ
สายสนบัสนุนที่
เพิ่มขึ้น 

 
2) มีการจัดโครงการ/

กิจกรรมโดยชมรม
สังคมศาสตร ์
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

2) นโยบายดา้นการวิจยั  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนรากฐานของการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบคุคลและชุมชนบนพืน้ฐานของการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวจิัยกับการเรียนการสอนและสรา้งความเปน็ธรรมทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1         
พัฒนาเครือข่ายและ
ยกระดับมาตรฐานการ
วิจัยให้อยู่ในระดับสากล 

1. มีเครือข่ายด้านการวิจยั  
ในระดับประเทศ                 
และ/หรือต่างประเทศ 

 

1.1 มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
และ/หรือจัดโครงการ/กิจกรรม    
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 
 

 1.1 สร้างเสริมและขยายเครือข่าย
ด้านการวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 

1)  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

 
 
 

2)  จัดประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

1)  มีบันทึกความร่วมมือ 
(Memorandum of 
Understanding: MoU)  

 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน  
 
 
 

2) มีการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

 อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 

1) มีความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับ
หน่วยงานอื่นๆ         
ทั้งในระดับ   
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

  

2.1)  มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2.2) มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม
วิชาการ 
(Proceedings) 

 2.3) มีคณาจารย์ และ/
หรือ เจ้าหน้าท่ี 
และ/หรือนิสติ 

 ระดับบณัฑติศึกษา 
น าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2        
สร้างสรรค์นวตักรรม    
ทางสังคมบนรากฐานของ
การวิจัย 

 

1.  มีองค์ความรู้ ผลการวิจยั  
 และนวัตกรรมทางสังคม  
 ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 และได้รับการเผยแพร่          
 ในระดับประเทศ                  
 และ/หรือต่างประเทศ 
 

1.1 มีองค์ความรู้ ผลการวิจยั                 
 และนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการตีพิมพ ์
 เผยแพร่ ร้อยละ 40 ของ              
 อาจารย์ประจ า 
 
 

 1.1 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  
 ผลการวิจัย และนวัตกรรมทาง 
 สังคมที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 
1.2 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง               
 องค์ความรู้และนวัตกรรม              
 ทางสังคม โดยสร้างฐานข้อมลู
 ในด้านประวัตศิาสตร์ จิตวิทยา                   
 ภูมิปัญญา สังคมและวัฒนธรรม 
 รัฐศาสตร์และการบริหารกิจการ
 สาธารณะ  
 
1.3 สนับสนุนการเผยแพร ่
 องค์ความรู้ ผลการวิจัยและ 
 นวัตกรรมทางสังคม ท้ังใน
 ระดับประเทศและ/หรือ 
 ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดตั้งหน่วยนวัตกรรม            
ทางสังคม 

 
 
2) จัดท าประกาศเกี่ยวกับการ

อุดหนุนการท าวิจัยส าหรับ
นิสิต 

 
 
 
 
 
3) จัดท าประกาศเกี่ยวกับ

สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน
ส าหรับคณาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีหน่วยนวัตกรรรมทางสังคม  
 
 
 
2) มีประกาศเกี่ยวกับการอดุหนุน

การท าวิจัยส าหรับนสิิต  
 จ านวน 1 ฉบับ  
 
 
 
 
 
3.1) มีประกาศเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน
ส าหรับคณาจารย์  

 จ านวน 1 ประกาศ  
 
3.2) บทความวิชาการ และบทความ

วิจัยไดร้ับการเผยแพร่ในท่ี
ประชุมวิชาการ และการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ทั้งใน
ระดับประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ คดิเป็นร้อยละ  

 40 ของอาจารย์ประจ า 
 
 
 

1) มีการด าเนินงาน
ภายในหน่วย
นวัตกรรมทางสังคม 

 
2) มีนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  
ขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยตาม
ประกาศท่ีก าหนด
ขึ้น  

 
 
3.1) มีคณาจารย์ขอรับ     

ทุนเผยแพร่
ผลงานวิจัยตาม
ประกาศท่ีก าหนดขึ้น 

 
3.2) คณาจารย์ และ/

หรือ เจ้าหน้าท่ี 
และ/หรือนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 
มีการเผยแพร่
ผลงานในท่ีประชุม
วิชาการ และ/หรือ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

 

- จ านวนบทความวจิัยที่เผยแพร:่ ตีพิมพ์ในวารสารและ/หรือบทความในหนังสือ ต ารา  
และน าเสนอที่ประชุมวิชาการ ทั้งระดับ ชาติและนานาชาต ิ(สมศ 5 และสกอ.2 ก าหนด) 
- จ านวนบทความวิชาการที่เผยแพร:่ ตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ  
(สมศ7 และสกอ.2 ก าหนด) 
- จัดให้มีการประชุมวิชาการ และมกีารเชิญศาสตราจารย์บรรยายพิเศษ  
(สกอ. ก าหนดให้มี แต่ไม่ได้ระบุว่าจ านวนกี่ครั้ง) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
      

4) จัดโครงการอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) จัดโครงการอบรมการเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์       
ในวารสารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

6) โครงการอบรมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร ์

 

 
4)  มีการจัดโครงการอบรมการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย         
เพื่อขอรับทุนอุดหนุน  

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

5) มีจัดโครงการอบรมการเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์         
ในวารสารวิชาการ  

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 

6)  มีโครงการอบรมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร์ อย่างน้อยปลีะ             
1 ครั้ง  

 

 
4)  คณาจารย์  
 ยื่นข้อเสนอ

โครงการวิจัย  
 และเจา้หน้าท่ี  
 ยื่นข้อเสนอ

โครงการวิจัย
สถาบัน และนสิิต 
ยื่นโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  

 เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุน 

 

5) คณาจารย์ และ/
หรือ เจ้าหน้าท่ี 
และ/หรือนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 
มีการเผยแพร่
ผลงานในท่ีประชุม
วิชาการและ/หรือ
ตีพมิพ์ในวารสาร 
วิชาการ 

 

6.1) คณาจารยม์ีการ
เผยแพร่นวตักรรม
เพื่อสังคม 

6.2) เจ้าหน้าที่ มีการ
เผยแพร่นวตักรรม
เชิงกระบวนการ  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3         
พัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลและ
ชุมชนบนพื้นฐานของ 
การวิจัย 

1.  บุคคลและชุมชนมี
 ศักยภาพ จากการ             
 บูรณาการผลการวจิัย              
 เข้ากับการพัฒนา 

1.1  ผลประเมินศักยภาพบคุคลและ
 ชุมชนเพิ่มขึ้น หลังการรับบริการ
 ทางวิชาการ ท่ีเกิดจากการบูรณา
 การผลการวิจัยเข้ากับการพัฒนา  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

 1.1 สนับสนุนการน าองค์ความรู้  
 ผลการวิจัย และนวัตกรรมทาง
 สังคม ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
 พัฒนาศักยภาพของบุคคล 
 และชุมชน 
 
 
 
 
 

1) จัดท าแบบส ารวจการใช้          
องค์ความรู้ ผลการวิจัย  

 และนวัตกรรมทางสังคม 
 

1.1) ชุมชนตอบรับการใช้ประโยชน์
จาก องค์ความรู้ ผลการวิจัย 
และนวัตกรรม คดิเป็นร้อยละ 
20 ของผลงานท่ีมีการ
เผยแพร่  

 
1.2)  ผลประเมินศักยภาพบคุคล

และชุมชนเพิ่มขึ้น หลังการรับ
บริการทางวิชาการ ท่ีเกิดจาก
การบูรณาการผลการวิจัย 

 เข้ากับการพัฒนา   
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

1) บุคคลและชุมชน           
มีศักยภาพ  

 จากการบูรณาการ
ผลการวิจัย              
เข้ากับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        
บูรณาการองค์ความรู ้
ด้านการวิจัยกับ                    
การเรยีนการสอนและ
สร้างความเป็นธรรม       
ทางสังคม 

1. บุคลากรสายวิชาการและ
 สายสนบัสนุน สามารถ
 บูรณาการการวิจยัเข้ากับ
 การเรยีนการสอน การ
 สร้างความเป็นธรรมทาง
 สังคม และการปฏิบัติงาน
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 จ านวนโครงการบรูณาการ 
 การวิจัยกับการเรียนการสอน
 และ/หรือ สร้างความเป็นธรรม
 ทางสังคม และ/หรือการ 
 ปฏิบัติงาน 1 โครงการต่อป ี
 
 
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 
 การพัฒนาศักยภาพของ
 บุคลากรสายวิชาการและ 
 สายสนบัสนุน ใหส้ามารถ 
 บูรณาการการวิจยัเข้ากับ 
 การเรยีนการสอน การสร้าง
 ความเป็นธรรมทางสังคมและ
 การปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

1) จัดโครงการอบรมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนวตักรรม
ทางสังคมเพื่อบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอน 
การสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม  

 
 
 
 
 

 
 

1.1) มีการจัดโครงการอบรม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
บูรณาการในกระบวน             
การเรยีนการสอนและ/หรือ
การสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
1.2)  จ านวนนวัตกรรมทางสังคม

เพื่อบูรณาการในกระบวน     
การเรยีนการสอน และ/หรือ
การสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม  อย่างน้อย ปีละ 1 ช้ิน 

1)  มีการเผยแพร่
นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อบูรณาการ
กระบวนการเรียน
การสอน และ/หรือ
การสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม 

 
 
 
 
 

-  มกีารบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน  
(สกอ.ก าหนดให้ม ีแต่ไม่ได้ระบุว่าจ านวนเท่าไร 
เฉพาะสายวิชาการ) 

-  ร้อยละของงานวิจัยที่ชุมชนตอบเป็น               
ลายลักษณ์อกัษรวา่ ได้ใช้ประโยชนจ์ากงานวิจัย  
(สมศ6 ก าหนด) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
  

2. บุคลากรสายวิชาการและ
 สายสนบัสนุน สามารถ
 บูรณาการองค์ความรู ้
 ด้านการวิจัยเพื่อสรา้ง
 ความเป็นธรรมทางสังคม 
 

 
2.1 จ านวนโครงการบรูณาการการวิจยั
 ด้านการเรียนการสอนและ/หรือ
 การปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นธรรม
 ทางสังคม  1 โครงการต่อปี 

 

   
2) จัดโครงการอบรมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับนวตักรรม
เชิงกระบวนการเพื่อการ
พัฒนาองค์กร 

 

 
2.1)  มีการจัดโครงการอบรม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร  

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
2.2)  จ านวนนวัตกรรมเชิง

กระบวนการเพื่อการพัฒนา
องค์กร อย่างน้อยปีละ 5 ช้ิน   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)  มีนวัตกรรมเชิง

กระบวนการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์
3) นโยบายดา้นบริการวิชาการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนนุการน านวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการเชิงสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมการให้บริการวิชาการเชิงพาณชิย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1         
สนับสนุนการน านวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อให้บริการ
วิชาการเชิงสาธารณะ             
ทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น             
และสังคม 
 
 

1. มีนวัตกรรมทางสังคม   
และประยุกต์ใช้เพื่อให้
บริการวิชาการเชิง
สาธารณะทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม  

 

1.1 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคม
ที่ให้บริการเชิงสาธารณะตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม อย่างน้อย 1 ช้ินต่อป ี

 
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน                 
การน านวัตกรรมทางสังคม             
และประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการ
วิชาการเชิงสาธารณะ             
ทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 

 

1) จัดโครงการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการ
เชิงสาธารณะตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม  
 

 
 
 

1) มีโครงการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการ
เชิงสาธารณะตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 

 
 

1.1) มีการเผยแพร่
ความรู้และบริการ
ทีต่รงตามความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 

1.2) น านวัตกรรม
สังคมไปให้บริการ
เชิงสาธารณะตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2        
สร้างเสริมการให้บริการ
วิชาการเชิงพาณิชย์             
ทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น       
และสังคม 

1. มีการให้บริการวิชาการ
เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม  

1.1 มีการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
ตามความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี

 1.1 มีระบบและกลไกในการ
ให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์            
ทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 

 
 

1)  จัดโครงการบริการวิชาการ
เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม  

    

1)  มีโครงการบริการวิชาการ      
เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น    
และสังคม  

 
 

1) ผู้เข้ารับบริการ
ได้รับประโยชน์
จากการเข้ารับ
การบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
     

1.2  เสรมิสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ 
และ/หรือบริการวิชาการสู่สังคม      
ทั้งในระดับประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 
 
 

 
1)  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านวิชาการและ/หรือบริการ
วิชาการสู่สังคมกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

 
 
 

 
1)  มีบันทึกความร่วมมือ 

(Memorandum of 
Understanding: MoU)  

 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน  
 
 
 

 
1) มีความร่วมมือด้าน

ด้านวิชาการและ/
หรือบริการวิชาการ
สู่สังคมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ         
ทั้งในระดับ   
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3         
บูรณาการองค์ความรู ้
จากการบริการวิชาการ 
กับการเรยีนการสอนและ 
การวิจัย 

1. มีการบูรณาการองค์
ความรู้จากการบริการ
วิชาการกับการเรียน              
การสอนและการวิจยั 

1.1 มีการบูรณาการองค์ความรู้จาก
การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั                    
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน                 
การบูรณาการองค์ความรู้จาก
การบริการวิชาการกับ                   
การเรยีนการสอนและการวิจัย 

    

1) จัดโครงการที่มีการบรูณา
การองค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 

  

1) จัดโครงการที่มีการบรูณาการ
องค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวจิัย อย่างน้อยปีละ                   
3 โครงการ 

 

1) มีการบูรณาการ          
องค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอน    
และการวจิัย 
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4) นโยบายดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ท านบุ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1         
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม และ/
หรือ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ได้รับการท านุบ ารุง                
อย่างต่อเนื่อง 

1.1 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรม  ด้านการ                      
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม            
ชาติพันธ์ุและภมูิปัญญาท้องถิน่         
ทุกปี อย่างน้อย ปีละ 5 ครั้ง 

 
1.3 มีความร่วมมือของนิสิต/นักศึกษา

และบุคลากรในการจัดกิจกรรม
ด้านการฟื้นฟู /อนุรักษ์ /สืบสาน/ 
พัฒนา  ศิลปะ วัฒนธรรม และ/
หรือ ภูมิปญัญาท้องถิ่น              
อย่างน้อย 1 โครงการ  

 

 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และ
เผยแพร่ ศลิปะ วัฒนธรรม     
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.2 เสรมิสร้างบรรยากาศที่สะท้อน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ชาติพันธ์ุ และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 
1.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์

ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม             
ภูมิปัญญา 

1) จัดโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา และ
เผยแพร่ ศลิปะ วัฒนธรรม     
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

1.1) มีโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์            
สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย  
ปีละ 5 โครงการ 

1.2) มีจ านวนกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า  1 กิจกรรม 

1.3) มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      
ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ       
พึงพอใจ อยู่ในระดับไม่น้อย
กว่า 3.51 

1.1)  คณาจารย์เจา้หน้าท่ี 
และนิสติ ได้ด าเนิน
กิจกรรมที่เน้นการ
ปลูกฝังจิตส านึก  
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และเป็น
รากฐานการพัฒนา
องค์ความรู้     

1.2)  มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนบัสนุน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและการ
พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดการมสี่วน
ร่วมของคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนสิิต 

 
 

(สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ 4.1) 
(สอดคล้องกับเกณฑ์ สมศ. 16 - 2.2.1) 
 

(สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ 4.6) 

(สอดคล้องกับ เกณฑ์ สมศ. 15 - 2.2.2) 
 

จัดท าโครงการให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
      

6) จัดท า website หน่วยท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์
ความรู ้

 
6)  ขอจัดท า website ของหน่วย

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 (บรรจุในแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ) 

 
 

 
6) มี website              

ของหน่วยท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 2. มีฐานข้อมูลที่สะท้อน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

2.1 มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิก/เว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูที่สะท้อนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและ              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อย่างน้อย 1  ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.1 สนับสนุนการจดัท าฐานข้อมูลที่
สะท้อนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

1) จัดท าฐานข้อมูลทีส่ะท้อน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 
 
 

1) โครงการจดัท าฐานข้อมูลที่
สะท้อนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและ  ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 

1) มีฐานข้อมูลที่
สะท้อนความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

5) นโยบายดา้นการบริหารจัดการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1        
เป็นองค์กรที่มีระบบ
บริหารงานแบบ 
ธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.1 ผลประเมินการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล                      
อยู่ในระดับดมีาก 

 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ระบบฐานข้อมลู การบรหิาร
ความเสีย่ง ระบบทรัพยากร
บุคคล มาใช้ในการบรหิาร
จัดการองค์กรตามหลัก              
ธรรมาภิบาล  

 

1)  โครงการจดัท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

 
 
 
2)  โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

1)  มีแผนบรหิารความเสี่ยง 
 
 
 
 
2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจ ร้อยละ 80                    
ของกลุ่มเป้าหมาย 

1)  มีการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ 

 
2) บุคลากรคณะ

สังคมศาสตร์ มี
การรับรู ้ตระหนัก
และเข้าใจถึงความ
เสี่ยงด้านต่าง ๆ    
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
หน่วยงานและหา
วิธีการที่เหมาะสม
ในการลดความ
เสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีส่ามารถ
ยอมรับได ้

3) มีความรูด้้านการ
บริหารจดัการ
ความเสีย่งเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
     

1.2 สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ท้ังคณาจารย์ บุคลากร 
และชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 
1)  จัดท าแผนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์               
ทั้งคณาจารย์ บุคลากร         
และชุมชนท้องถิ่น 

 
1) คณาจารย์ บุคลากร และ

ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา  อย่างน้อย         
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
1) คณาจารย์ 

บุคลากร และ
ชุมชนท้องถิ่น 
เกิดการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 

    1.3 สนับสนุนให้เกดิการพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากร            
สายวิชาการและบุคลากร                 
สายสนบัสนุน 
 

1) โครงการทุนอุดหนุนพัฒนา
บุคลากร  

 -  การสนับสนุน
 ทุนการศึกษาต่อ 

 -  การส่งเสริมให้อบรม
 ภาษาอังกฤษ 

 

2)  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

 - การส่งเสริมศักยภาพ
 บุคลากร เพื่อพัฒนา
 ภาษาอังกฤษ 

 

3) โครงการระดมความคดิเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 

 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร 
 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน 

 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ       
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 

 3.51 ของผู้เข้าโครงการ 

- บุคลากร            
สายวิชาการมี
ต าแหน่งทาง
วิชาการและ
ผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

  
- บุคลากร                 

สายสนบัสนุน มี
ความรู้และความ
เข้าใจทักษะการ
ปฏิบัติงานและมี
ความก้าวหน้าใน
สายงานเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
     

1.4 เสรมิสร้างให้ประชาคม      
คณะสังคมศาสตร์ มีคุณภาพ
ชีวิตการท างาน (Quality of 
Work Life)   
 

 
1) โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี
 
2) โครงการปรับปรุงอาคาร 
 คณะสังคมศาสตร ์
 

 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ       

พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
 3.51 ของผู้เข้าโครงการ 

  
-  ประชาคม      

คณะสังคมศาสตร์  
 มีคุณภาพชีวิตการ

ท างาน (Quality of 
Work Life) ดีขึ้น 

 
    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี              

การน าระบบการบริหารจัดการ      
ด้านการเงินมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้
 
 

1)  จัดท ารายงานสถานะทางการ
เงินและรายงานการใช้เงิน
ประจ าเดือนทุกเดือน                                        
ทุกไตรมาส และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

1)  มีความถูกต้องของระบบบัญชี 
และความสม่ าเสมอในการจัดท า
รายงาน ร้อยละ 100 ของ
รายงานที่จัดท า 

1)  มีรายงานสถานะ
ทางการเงินและ
รายงานการใช้เงิน 

 ที่ถูกต้องทั้งหมด 
 

    1.6 พัฒนาการจัดหารายได้และ
ส่งเสริมระบบบริหารจดัการ
รายได้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

1)  จัดท าระบบและกลไกการ
จัดหารายได้และการบริหาร
จัดการรายได ้

 
 
2)  จัดท าแผนการพัฒนาการ

จัดหารายได ้
 
 
 
3) โครงการบริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย ์
 
 

1) มีระบบและกลไกการจัดหา
รายได้และการบริหารจัดการ
รายได ้

 
 
2) มีแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

เพื่อพัฒนาการจัดหารายได้ 
อย่างน้อย 1 โครงการ/
ปีงบประมาณ 

 
3) มีโครงการบริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย  
 1 โครงการ/ปีงบประมาณ 
 

1) มีระบบและกลไก
การจัดหารายได้
และการบริหาร
จัดการรายได ้

 
2) เกิดการพัฒนาการ

จัดหารายได้  
 
 
 
3) มีรายได้จากบริการ

วิชาการเชิงพาณิชย์  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
     

1.7 ส่งเสริมระบบการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 

 
1)  โครงการประชาคม 
 เพื่อพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
2)  จัดท าช่องทางการสื่อสารและ

ประชาสมัพันธ์ทาง
อิเล็กทรอนิค  

 
1.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
1.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
2) มีช่องทางการสื่อสารและ

ประชาสมัพันธ์ทางอิเล็กทรอนิค 
 อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 
 

 
1) มีการสื่อสารและ

ประชาสมัพันธ์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 
 
2)   มีการสื่อสารและ

ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิค 

 2. พัฒนาให้มีระบบประกัน
คุณภาพที่เอื้ออ านวยต่อ
การตรวจสอบตนเอง  
การประเมินคณุภาพโดย
หน่วยงานภายนอก และ   
มีการน าผลการประเมิน
การประกันคณุภาพมาใช้
ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร  

 
 
 
 
 

2.1 มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 

2.2 มีนวัตกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน                    
การน าระบบประกันคุณภาพ          
มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

 

1) โครงการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะฯ  

 
 
 
 
 
 
 
2)  โครงการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร 

 
 
 
 

1) มีการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะฯ  

 1 ครั้ง/ปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
2)  มีการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 
 
 
 

1) มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาไป
ปรับปรุงและ
พัฒนาการการ
ด าเนินงานใน                
ปีต่อไป                
ทุกองค์ประกอบ 

 
2)  ทุกหลักสูตรของ

คณะสังคมศาสตร์
ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

(สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ 5.7) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

3) โครงการสัมมนาเครือข่าย
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 

4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) โครงการจดัท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

 

3)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 

4)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  มีคู่มือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

3) มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้กันทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

 

4.1) มีการน าระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.2) บุคลากรคณะ
สังคมศาสตรม์ีความ
เข้าใจระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและ
สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานได ้

 

5) มีคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
ใช้เป็นแนวปฎิบัติที่
ดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
  

3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่มีการน าการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ในด้านการบริหารจดัการ
องค์กร อย่างต่อเนื่องทุกปี               
ปีละ 5 โครงการ/กิจกรรมต่อป ี

 
 

  
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

จัดการความรู้มาใช้ในการ
บริหารจดัการองค์กร เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

 

 
1) โครงการกระบวนการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) ใน
การปฎิบัติงาน เพื่อการ
พัฒนาองค์กร ด้านต่างๆ 
อย่างน้อย 3 ด้าน  
 - ด้านการบริหารจัดการ 
 - ด้านการผลิตบณัฑิต 
 - ด้านการวิจัย  

 
1)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80 

 
1) มีการน าการจัดการ

ความรู้มาใช้ในการ
บริหารจดัการ
องค์กร เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
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แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2555 – 2559 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
(พ.ศ. 2558 – 2559 ฉบบัปรบัปรงุ) 

 

 

 
 สูเ่ป้าหมาย (Target)   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 1) นโยบายดา้นการเรียนการสอน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของคณาจารย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับปริญญาตร ี
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
ยกระดับมาตรฐาน 
ทางวิชาการของคณาจารย ์

 

1.  คณาจารย์มีการยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

1.1  คณาจารย์มผีลงานทางวิชาการที่มคีุณภาพเผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ า 

 

 เพิ่มขึ้น ≥ 5%   เพิ่มขึ้น ≥ 10%    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
  1.2  คณาจารย์มีการยื่นขอการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 10  ของอาจารย์ประจ า 

 
 ≥ 8%     

 
≥ 10%    รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

หน่วยบุคคล  
งานธุรการ 

  1.3  มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 70 ของอาจารย์ประจ า 
 

 ≥ 65%  
 

≥ 70%    

ยุทธศาสตร์ที่ 2         
ยกระดับมาตรฐาน 
ทางวิชาการของนิสิต 
ระดับบณัฑติศึกษา                   
ให้อยู่ในระดับสากล 

1.  มีการยกระดับมาตรฐานทาง
 วิชาการของนิสิตระดับ
 บัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับ 
 สากล      

1.1  จ านวนผลงานทางวิชาการของนิสติระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 และ/หรือนานาชาต ิร้อยละ 50 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพมิพ ์
 

 ≥ 40% 
 

≥ 50% 
 

 รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา/ 

งานบริการการศึกษา 

1.2  นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ส าเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคณุ ยกย่องในด้านวิชาการ 
 วิชาชีพ คุณธรรม จรยิธรรมหรือรางวัล   ทางวิชาการหรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดบัชาติ 
 หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 คน จากจ านวนนิสติหรือศิษยเ์ก่าท่ีส าเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 
 

 ≥ 15 คน 
 

≥ 20 คน 
 

 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 

งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

  1.3 นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา ตามหลักสูตร TQF สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 40 ภายใน 2 ปีการศึกษา 
 

 ≥ 35% 
 

≥ 40% 
 

 รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา/ 

งานบริการการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 3         
สร้างเสริมมาตรฐาน                  
ทางวิชาการของนิสิต 
ระดับปริญญาตร ี
 

1.  บัณฑิตมีคุณลักษณะ 
 ที่พึงประสงค์ตามกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
 อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

1.1  ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 ≥ ระดับด ี
 

≥ ระดับด ี
 

 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 
หน่วยติดตามและ

ประเมินผล 
งานนโยบายและแผน 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรี ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 ของนิสิตที่จบการศึกษา 
 

 ≥ 65% 
 

≥ 70% 
 

 

  1.3  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3.51  ≥ 3.51% 
 

≥ 3.51% 
 

 

  
 

1.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน   
 

 ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

 

ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4         
พัฒนานวัตกรรม 
ด้านการเรียนการสอน 

1. มีนวตักรรมด้านการเรียน 
 การสอน 
 

1.1 มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ส าหรับหลักสตูร TQF ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของรายวิชา 
 ที่คณะสังคมศาสตรจ์ัดการเรียนการสอน  
 

 ≥ 10% 
 

≥ 20% 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 
 2.  พัฒนาการเรียนการสอน  

 ผ่านชมรมสังคมศาสตร ์ 
 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง 
 วิชาการของนิสิต ศิษย์เก่า  
 บุคลากรสายวิชาการและ 
 สายสนบัสนุน 
 

2.1 มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่มีสมาชิกของชมรมสังคมศาสตร์มีส่วนร่วม 
 ในการพัฒนาการเรยีนการสอน ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ครั้ง 
 

 ≥ 5 ครั้ง 
 

≥ 5 ครั้ง 
 

 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/ 

งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 2) นโยบายดา้นการวิจยั  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนรากฐานของการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบคุคลและชุมชนบนพืน้ฐานของการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวจิัยกับการเรียนการสอนและสรา้งความเปน็ธรรมทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
พัฒนาเครือข่ายและ
ยกระดับมาตรฐานการวิจยั
ให้อยู่ในระดับสากล 

1.  มีเครือข่ายด้านการวิจยั   
 ในระดับประเทศ                 
 และ/หรือต่างประเทศ 
 

1.1  มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ และ/หรือจัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อสร้างความเขม้แข็งของเครือข่าย  
 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 ≥ 2 ครั้ง 
 

≥ 2 ครั้ง 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
สร้างสรรค์นวตักรรม     
ทางสังคมบนรากฐาน 
ของการวจิัย 

 

1. มีองค์ความรู้ ผลการวิจยั  
 และนวัตกรรมทางสังคม  
 ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 และได้รับการเผยแพร่          
 ในระดับประเทศ และ/หรือ 
 ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  มีองค์ความรู้ ผลการวิจยั และนวตักรรมที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ า 
 
 

 ≥ 35% 
 

≥ 40% 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   2. ด้านความรู้    3. ดา้นทางทักษะปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ 

- จ านวนบทความวจิัยที่เผยแพร:่ ตีพิมพ์ในวารสารและ/หรือบทความในหนังสือ ต ารา  
   และน าเสนอที่ประชุมวิชาการ ทั้งระดับ ชาติและนานาชาต ิ(สมศ 5 และสกอ.2 ก าหนด) 
- จ านวนบทความวิชาการที่เผยแพร:่ ตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ (สมศ7 และสกอ.2 ก าหนด) 
- จัดให้มีการประชุมวิชาการ และมกีารเชิญศาสตราจารย์บรรยายพิเศษ (สกอ. ก าหนดให้มี แต่ไม่ได้ระบุว่าจ านวนกี่ครั้ง) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 3         
พัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลและชุมชน
บนพ้ืนฐานของการวิจัย 
 
 
 

1.  บุคคลและชุมชนมีศักยภาพ  
 จากการบูรณาการผลการวิจยั 
 เข้ากับการพัฒนา 
 
 
 
 

1.1  ผลประเมินศักยภาพบคุคลและชุมชนเพิ่มขึ้น หลังการรับบริการทางวิชาการ ท่ีเกิดจากการบรูณาการ 
 ผลการวิจัยเข้ากับการพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 3.51 
 

 ≥ 3.51% 
 

≥ 3.51% 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยบริการวิชาการ
แก่สังคม 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4        
บูรณาการองค์ความรูด้้าน
การวิจัยกับการเรียน 
การสอนและสร้างความ 
เป็นธรรมทางสังคม 
 
 

1. บุคลากรสายวิชาการและ 
 สายสนบัสนุน สามารถ 
 บูรณาการการวิจยัเข้ากับ 
 การเรยีนการสอน  
 การสร้างความเป็นธรรมทาง
 สังคม และการปฏิบัติงาน 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.1 จ านวนโครงการบรูณาการการวิจยักับการเรียนการสอนและ/หรือ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม  
 และ/หรือการปฏิบัติงาน 1 โครงการต่อปี 
 
 
 
 

 ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 2.  บุคลากรสายวิชาการและ 
 สายสนบัสนุน สามารถ 
 บูรณาการองค์ความรู ้
 ด้านการวิจัยเพื่อสรา้ง 
 ความเป็นธรรมทางสังคม 
 

2.1  จ านวนโครงการบรูณาการการวิจยัด้านการเรียนการสอนและ/หรือการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นธรรม 
 ทางสังคม  1 โครงการต่อปี 

 

 ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ  

-  ร้อยละของงานวิจัยที่ชุมชนตอบเป็นลายลักษณ์อกัษรวา่  
ได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั (สมศ6 ก าหนด) 
 

-  มกีารบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน  
(สกอ.ก าหนดให้ม ีแต่ไม่ได้ระบุว่าจ านวนเท่าไร เฉพาะสายวิชาการ) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 3) นโยบายดา้นบริการวิชาการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนนุการน านวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการเชิงสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมการให้บริการวิชาการเชิงพาณชิย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  บูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
สนับสนุนการน านวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อให้บริการ
วิชาการเชิงสาธารณะ             
ทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 
 

1.  มีนวัตกรรมทางสังคม และ 
 ประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการ 
 วิชาการเชิงสาธารณะที ่
 สอดคล้องกับความต้องการ 
 ของท้องถิ่นและสังคม  
 

1.1  มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการเชิงสาธารณะตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 อย่างน้อย 1 ช้ินต่อป ี
 
 
 

 ≥ 1 ช้ินงาน ≥ 1 ช้ินงาน 
 

 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยบริการวิชาการ
แก่สังคม 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
สร้างเสริมการให้บริการ 
วิชาการเชิงพาณิชย์             
ทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 
 

1.  มีการให้บริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้องกับ 
 ความต้องการของท้องถิ่น 
 และสังคม  

1.1 มีการบริการวิชาการเชิงพาณิชยต์ามความต้องการของทอ้งถิ่นและสงัคม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี  ≥ 2 ครั้ง 
 

≥ 2 ครั้ง 
 

 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยบริการวิชาการ
แก่สังคม 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3         
บูรณาการองค์ความรูจ้าก
การบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

1.  มีการบูรณาการองค์ความรู้
 จากการบริการวิชาการ 
 กับการเรยีนการสอนและ 
 การวิจัย 

1.1 มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั                     
 อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

 ≥ 1 โครงการ/ 
 กิจกรรม 

≥ 1 โครงการ/         
 กิจกรรม 

 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยบริการวิชาการ
แก่สังคม 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

 4) นโยบายดา้นการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ท านบุ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.  ศิลปะ วัฒนธรรม และ/หรือ  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับ 
 การท านุบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 

1.1  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 

    รองคณบดีฝ่าย 
บัณฑิตศึกษา/ 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

งานธุรการ   1.2 มีโครงการ/กิจกรรม  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุและภมูิปัญญาท้องถิน่ ทุกปี  
 อย่างน้อย ปีละ 5 ครั้ง 
 
 

 ≥ 5 ครั้ง 
 

≥ 5 ครั้ง 
 

 

  
 

 

1.3 มีความร่วมมือของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรมด้านการฟื้นฟู /อนุรักษ์ /สบืสาน/ พัฒนา   
 ศิลปะ วัฒนธรรม และ/หรือ ภูมิปญัญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ  
 
 

 ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ  

 2. มีฐานข้อมูลที่สะท้อน 
 ความหลากหลายทาง 
 วัฒนธรรม และ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

2.1 มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิก/เว็บไซตเ์พื่อเผยแพร่ข้อมลูที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ               
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างน้อย 1  ฐานข้อมูล 

 
 

 ≥ 1 ฐานข้อมูล ≥ 1 ฐานข้อมูล  รองคณบดีฝ่าย 
บัณฑิตศึกษา/ 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

งานธุรการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม/ 
หน่วยเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

งานธุรการ 
 

จัดท าโครงการ 
ให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

(สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ 4.1, 4.6) 
(สอดคล้องกับเกณฑ์ สมศ. 16 - 2.2.1) 
 

(สอดคล้องกับ เกณฑ์ สมศ. 15 - 2.2.2) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

 5) นโยบายดา้นการบริหารจัดการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
 เป้าหมาย (Target)  ผู้ก ากับ ควบคุม/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 ปี 2558 ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
เป็นองค์กรที่มีระบบ
บริหารงานแบบ                      
ธรรมาภิบาล 

1.  มีระบบการบริหารจดัการ
 อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1.1  ผลประเมินการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  อยูใ่นระดับดมีาก 
 

 ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
งานธุรการ 

 

 2.  พัฒนาให้มีระบบประกัน 
 คุณภาพที่เอื้ออ านวย 
 ต่อการตรวจสอบตนเอง   
 การประเมินคณุภาพ 
 โดยหน่วยงานภายนอก  
 และมีการน าผลการประเมิน 
 การประกันคณุภาพมาใช้ใน
 การพัฒนาการบรหิาร 
 จัดการองค์กร  
 
 

2.1 มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 

    รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานธุรการ 

 2.2 มีนวัตกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 นวัตกรรม  ≥ 1 นวัตกรรม ≥ 1 นวัตกรรม  รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานธุรการ 

 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 ที่มีการน าการจัดการ 
 ความรู้มาใช้ในการบริหาร
 จัดการองค์กร 
 

3.1  มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ในด้านการบริหารจัดการองคก์ร อย่างต่อเนื่องทุกปี                
 ปีละ 5 โครงการ/กิจกรรมต่อป ี
 
 

 ≥ 5 โครงการ/ 
 กิจกรรม 

≥ 5 โครงการ/         
 กิจกรรม 

 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานธุรการ 

(สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ 5.7) 
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ภาคผนวก 
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คณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517  ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดบริการ การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 

ต่อมา ใน ปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทาน นามว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" คณะ
สังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้รวมกันและได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไป ท าให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้
จัดโครงสร้างคณะใหม่ เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชา ซึ่งมีธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง และได้
ด าเนินการนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546) เป็นต้นมา  โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในออกเป็น  4  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
จิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  และสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ต่อมา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  (วันที่ 16 มกราคม 2553)  สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และให้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น             
5 หน่วยงาน  คือ  ส านักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2557 คณะสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินให้เป็นคณะวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพของบัณฑิต
และการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  และมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยตามตัวบ่งชี้ เรื่อง คุณภาพของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  คณะฯ  ได้คะแนนสูงสุดใน 3 มิติ  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และตัวบ่งชี้  เรื่อง ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์  คณะฯ  ได้คะแนนสูงสุดใน 4 มิติ  คือ  ด้านเก่งคน  ด้านเก่งคิด  ด้านเก่งครองชีวิต  ด้านเก่งพิชิตปัญหา  

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะสังคมศาสตร์ จะครบรอบการก่อตั้ง 41 ปี  และพร้อมๆ กันนี้ จะเป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 25 ปี  คณะสังคมศาสตร์            
จึงมุ่งมั่นสู่การเป็นคณะวิชาที่เน้นการศึกษาวิจัยประเด็นด้านสังคมศาสตร์อย่างเข้มข้น การสร้างนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  เพื่อให้บัณฑิตของคณะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสืบต่อไป 

ประวตัคิวามเป็นมา 
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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  10  หน่วยงาน  ดังนี้ 
 

 
     

  
  
 

   

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

  

 7) หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 8) หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 9) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 10) หน่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การจดัองคก์ร โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบรหิาร 
 

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

 
 5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  1)  หน่วยกิจการนิสิต 
  2)  หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 
 6. งานวิจัยและบริการวิชาการ   แบ่งเป็น   6 หน่วยงาน  ดังนี ้
  1)  หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  2)  หน่วยนวัตกรรมทางสังคม 
  3)  หน่วยห้องอ่านหนังสือ 
  4)  หน่วยห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  5)  หน่วยวารสารสังคมศาสตร์ 
  6)  หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 ภาควิชา   
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมและสัมมนา    

การพัฒนาวิชาการ   การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการ  และการบริหารจัดการด าเนินงานภายในภาควิชา 
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 โครงสร้างองคก์ร 
คณะสังคมศาสตร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  5 หน่วยงาน  คือ  ส านักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์     
   และในส่วนส านักงานเลขานุการคณะ  มีการแบ่งสายงานภายในส านักงานออกเป็น  6  งาน  ได้แก่   งานธุรการ   งานบริการการศึกษา   งานนโยบายและแผน   งานการเงินและพัสดุ    
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   งานวิจัยและบริการวิชาการ    
 
   

โครงสร้างองคก์รและโครงสรา้งการบรหิาร 

โครงสรา้งองคก์ร 
คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

 

 
ภาควิชาจิตวิทยา 

 

ภาควิชารัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร ์

 

ส านักงาน 
เลขานุการคณะฯ 

งานธุรการ 

งานการเงินและพัสด ุ

งานนโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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 โครงสร้างการบริหารงาน 
   คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการและด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ในรูปของคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมศาสตร์  โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน  ในแต่ละภาควิชา 
มีหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงาน   ในส านักงานเลขานุการคณะมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะร่วมบริหารงาน   และมีหัวหน้างานธุรการ   หัวหน้างานบริการการศึกษา  หัวหน้างานนโยบายและแผน   
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ   หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมรับผิดชอบการบริหารงานภายในส านักงาน 
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 คณะผู้บริหาร 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
  ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
  ดร.วัชรพล พุทธรักษา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
  ดร.กันตพัฒน์  อนุศักดิ์เสถียร  รักษาการในต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ  ผู้ช่วยคณบดี 
  นางจิระประภา  ศรีปัตตา  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 
 

 
 หัวหน้าภาควิชา 

   ดร.กุณฑล  ตรียะวรางพันธ์    หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 
  ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์  
  ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 



 

 

 




