
รหัส เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง/

อางอิง กลยุทธ - วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาหมายเชิงนโยบาย :

คนไทยทุกกลุมทุกวัยไดรับการ

ศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

สากล ต้ังแตระดับปฐมวัยจนตลอด

ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต

ประกอบอาชีพ และเสริมสราง

ขีดความสามารถของประเทศ

ในการเปนศูนยกลางการศึกษา

ฝกอบรม การวิจัย และพัฒนา

ในระดับภูมิภาค รวมท้ังเสริมสราง

สังคมแหงการเรียนรู

กลยุทธ-วิธีการ : ยุทธศาสตรกระทรวง :

จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับ สรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริม

คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู การเรียนรูตลอดชีวิต

ท้ังระบบอยางบูรณาการ โดยยึด

พื้นท่ี และยึดประเด็นสําคัญของ ยุทธศาสตรหนวยงาน :

การพัฒนา เพื่อสรางสังคมแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคน ถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหแก

ทุกชวงวัย และตอเนื่องตลอดชีวิต ชุมชนและสังคม

รวมท้ังเรงยกระดับคุณภาพของ

โรงเรียน สถานศึกษาท่ีตํ่ากวา คณะสังคมศาสตร

เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาตรฐานตามเกณฑการประเมิน เปนคณะท่ีเปนศูนยกลางแหงการ 1. มุงเสริมสรางการบริการแลกเปลี่ยน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาคเหนือ เรียนรูเชิงวิชาการกับชุมชน

และประเมินคุณภาพการศึกษา ตอนลาง  - จัดกิจกรรมการบริการวิชาการและ

1. เปนศูนยกลางของการบริการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาการ การเรียนรู การพัฒนาสังคม ในชุมชนและทองถิ่น เพื่อใหบุคลากรและ

รวมถึงเปนแหลงฐานขอมูลทางดาน นิสิตไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการ

สังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง กับชุมชน

2. เปนศูนยกลางการจัดประชุม 2. มุงสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน

สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงาน  - จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขาย

วิจัยทางสังคมศาสตร ในระดับชาติ กับองคกร ชุมชน เพื่อสรางความรวมมือ

และ/หรือนานาชาติ และพัฒนาทองถิ่นในทองถิ่นภาคเหนือ

ตอนลาง

กลยุทธ-วิธีการ (กรม)

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ   

หนวยงาน : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รหัส เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง/

อางอิง กลยุทธ - วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน
กลยุทธ-วิธีการ (กรม)

3. เปนคณะท่ีใหบริการวิชาการใน 3. มุงใหบริการ/ชวยเหลือชุมชน

เชิงรุก มีระบบการบริหารจัดการ  -  จัดกิจกรรมดานการบริการวิชาการ

อยางมีคุณภาพ มีการใชเทคโนโลยี ประชุม  สัมมนา ฝกอบรม  และเสนอผลงาน

ท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับใน วิจัยทางสังคมศาสตร  เพื่อการเรียนรู 

ระดับสากล การพัฒนาชุมชน และทองถิ่น

4. สรางความรวมมือกับชุมชนใน  -  ใหบริการขอมูลดานตางๆ และการให

ทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง ตลอดจน คําปรึกษาทางวิชาการทางดานสังคมศาสตร

มีเครือขายการบริการวิชาการ ใน ของภาคเหนือตอนลาง

ระดับชาติและนานาชาติ  -  การใหบริการวิชาการในเชิงรุก  มีระบบ

การจัดการอยางมีคุณภาพ มีการใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับ

ในระดับสากล

กลยุทธ-วิธีการ : ยุทธศาสตรกระทรวง :

สรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน การพัฒนาขีดความสามารถของ

การศึกษาและศูนยการศึกษาวิจัย ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน

โดยสงเสริมใหมีการจัดกลุม

สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ยุทธศาสตรหนวยงาน :

ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุมพื้นที่อาทิ กลุมสรางองค ผลิตกําลังคนที่สอดคลองกับความ

ความรู และสรางสรรคนวัตกรรม ตองการของประเทศดวยระบบและ

ที่หลากหลายเชื่อมโยงกับภาค วิธีการที่หลากหลาย

การผลิตและบริการควบคูกับการ

พัฒนาและเชื่อมโยงการดําเนิน คณะสังคมศาสตร

งานของศูนยความเปนเลิศใน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่มีศักยภาพ  - เปนคณะท่ีมีความเปนเลิศทาง 1. มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม

วิชาการ  พัฒนาศักยภาพของมนุษย จริยธรรม มีคุณภาพและมีความเขมแข็ง

ใหมีความเปนสากล และมีความ ทางวิชาการ

รับผิดชอบตอสังคม 2. มุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

 - เปนคณะท่ีมีการผลิตบัณฑิตท่ีมี การสอน

ศักยภาพในการสรางงาน การมี 3. มุงพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนอก

งานทํา ตอบสนองตอความตองการ หลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตมีวิสัยทัศนกวางไกล

ของผูใชบัณฑิต การศึกษาตอใน และเขาใจบริบทวัฒนธรรม

สถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ ท้ังในและ 4. มุงพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอ

ตางประเทศ ความตองการของสังคมและมีมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ
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 - เปนคณะท่ีผลิตหลักสูตร 5. มุงสงเสริมใหนิสิตถึงพรอมดวยคุณธรรม

หลากหลายที่ครอบคลุมท้ังดาน และจริยธรรมเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

ศาสตรบริสุทธิ์ และศาสตรประยุกต สังคมอุดมปญญา

ท่ีสอดคลองกับความตองการและ 6. มุงม่ันใหนิสิตมีประสบการณ สามารถ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประยุกตใชความรูและทักษะดานวิชาชีพ 

การเมือง และสังคม  ในระดับชาติ ดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนานาชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

1. ผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางปญญา 7. มุงสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรม

มีทักษะทางวิชาชีพท่ีโดดเดน  ของสาขาวิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย และ

มีศักยภาพในการแขงขัน มีคุณธรรม สังคมโดยรวมเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

และจริยธรรม สังคมอุดมปญญา

2. เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน 8. มุงสนับสนุนดานสวัสดิการ ทุนการศึกษา

ท่ีมีลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให ใหกับนิสิตท่ีเรียนดีมีความประพฤติดี

สอดคลองกับความตองการและ 9. มุงม่ันในการสรางสรรคใหนิสิตและ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ มีการประเมินผลและ

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการ นําผล ท่ีไดมาปรับปรุง

สรางงาน การมีงานทํา ตอบสนองตอ

ความตองการของผูใชบัณฑิต การ

ศึกษาตอในสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ

ท้ังในและตางประเทศ

4. มีการขยายโอกาสและใหความ

เสมอภาคทางการศึกษา ท้ังในระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ-วิธีการ : ยุทธศาสตรกระทรวง :

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา การพัฒนาขีดความสามารถของ

โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

อุดมศึกษา และการพัฒนา ยุทธศาสตรหนวยงาน :

องคความรู นวัตกรรม มุงเนน มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเพิ่มขีดความสามารถดาน สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยท่ีมี

การวิจัยและพัฒนา สงเสริม คุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

การสรางนักวิจัยมืออาชีพ และ สังคมของทองถิ่นและประเทศ

สนับสนุนการดําเนินการวิจัยใน

ลักษณะ Research Program ใน

ประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ
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รหัส เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง/

อางอิง กลยุทธ - วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน
กลยุทธ-วิธีการ (กรม)

คณะสังคมศาสตร 1. มุงสงเสริมงานวิจัยของคณาจารยและ

มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิต เพื่อประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ และ

1. มีความเปนเลิศทางการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การสราง

พื้นฐาน (Basic  Research)  เสริม นวัตกรรม และสงเสริมเจาหนาท่ีใหทํา

ความแข็งแกรงและองคความรูใหม การวิจัยในงานประจําท่ีรับผิดชอบ

ทางวิชาการ และการวิจัยประยุกต  - สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรและนิสิต

(Applied Research) สามารถนําไป ทํางานวิจัยพัฒนาองคความรู  พัฒนา

แกปญหา และชี้นําการพัฒนาสังคม ศักยภาพของตน เพื่อนําไปใชประโยชนใน

เพื่อมุงสูสังคมสันติประชาธรรม การเรียนการสอน การสรางนวัตกรรม

2. มีศูนย/ สถาบันการวิจัยทางดาน การพัฒนาชุมชนและสังคม

สังคมศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู 2. การสรางนักวิจัย และทีมวิจัยรุนใหม

และพัฒนาศักยภาพของมนุษย  - สงเสริม สนับสนุนพัฒนาการวิจัยพื้นฐาน

3.มีเครือขาย และมีการเผยแพร (Basic Research) และการวิจัยประยุกต 

ผลงานการทําวิจัยระดับทองถิ่น (Applied Research) เพื่อสรางองคความรู

ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ ใหม

 -  ผลักดันใหมีการทําวิจัยและจัดเวที
สัมมนาวิชาการเผยแพรผลงานวิจัยรวมกัน

ระหวางบุคลากร  เครือขายทองถิ่น ชาติ 

และนานาชาติ 

3. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการ

 - สงเสริม สนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกัน

ระหวางศาสตรแตละศาสตร เพื่อพัฒนา

องคความรู การสรางนวัตกรรม การพัฒนา

ชุมชนและสังคม

เปาหมายเชิงนโยบาย :

สังคมและคนไทยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม ยุทธศาสตรกระทรวง :

การปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิด

กลยุทธ-วิธีการ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนใน

ชุมชนทองถิ่นเกิดความตระหนัก ยุทธศาสตรหนวยงาน :

มีความต่ืนตัว และเขามามีสวนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการฟนฟู เผยแพร และสืบสาน สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคา ศิลปวัฒนธรรมไทย

ความหลากหลายของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต

คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย
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รหัส เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง/

อางอิง กลยุทธ - วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน
กลยุทธ-วิธีการ (กรม)

คณะสังคมศาสตร 1. มุงสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาและ

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิเคราะหในภารกิจการทํานุบํารุง

1. เปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชาติพันธุ  - เปนศูนยกลางความรูดานประวัติศาสตร

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ ภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือ

มีการเผยแพรสูระดับชาติ และ/หรือ ตอนลางและเผยแพรสูระดับสากล

ระดับนานาชาติ  - การสรางเครือขายดานการทํานุบํารุง

2. มีการนําศิลปวัฒนธรรมมา ศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยและ

บูรณาการในการเรียนการสอน องคกรสวนทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ พัฒนา

การวิจัย  และการบริการวิชาการ สงเสริมและเผยแพรตามหลักวิชาการ

ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม 2. มุงสงเสริมใหคณาจารย บุคคลากร 

3. สงเสริม ฟนฟู อนุรักษ พัฒนา และนิสิตของคณะสังคมศาสตร ไดเขาถึง

และมีเครือขายดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย  - จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสํานึกในการ

และองคกรสวนทองถิ่น ทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมใหแก

4. มุงผลิตและสงเสริมบุคลากร คณาจารย บุคคลากร และนิสิต 

ทุกระดับใหมีจิตสํานึก ในการทํานุ 3. มุงเนนการสรางคุณคาของภูมิปญญา

บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมเพื่อ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทาง  - สรางระบบและกลไกในการนํา

สังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม ศิลปวัฒนธรรมมาเพื่อบรูณาการการเรียน

การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ

ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม

4. มุงทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อใหคณาจารย บุคคลากร และนิสิต

ไดเขารวม เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และ

พัฒนา
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วิสัยทัศน

สรางคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเขมแข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ในระดับสากล มีความเปนเลิศดานการวิจัยและ

มีสํานึกเพื่อสังคม

พันธกิจ

ดําเนินการตามภารกิจ 4 ดาน ดังนี้

1.  ดานการผลิตบัณฑิต

2.  ดานการวิจัย

3.  ดานการบริการวิชาการ

4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ในแผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายที่ 3  นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 :

นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบาย :

3.1.1 คนไทยทุกกลุม ทุกวัย เปาหมายการใหบริการกระทรวง :

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ

ไดมาตรฐานสากล ต้ังแตระดับ ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสราง

ปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพ การแขงขันของประเทศ

ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

และเสริมสรางขีดความสามารถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ของประเทศในการเปนศูนยกลาง 1. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

การศึกษา ฝกอบรม การวิจัย และ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบ

พัฒนาในระดับภูมิภาค รวมท้ัง สนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. มุงผลิตบัณฑิตท่ีถึงพรอมดวยคุณธรรมและ

จริยธรรม มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มีความเขมแข็งทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติ

งานในแตละศาสตร มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนา

ประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร

แผนการบริหารราชการแผนดิน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ในแผนบริหารราชการแผนดิน

แผนการบริหารราชการแผนดิน

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการ

ศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจาง

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก >>

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายในระยะเวลา 1 ป >>

3.1.25  สรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน

การศึกษา และศูนยการศึกษาวิจัย โดย

สงเสริมใหมีการจัดกลุมสถาบันการศึกษา

ตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาท

ของกลุมพื้นท่ี อาทิ กลุมสรางองคความรู

และสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย

เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ

ควบคูกับการพัฒนาและเชื่อมโยง

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการ

ของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. มุงพัฒนาศักยภาพนิสิต ใหมีคุณลักษณะ

ดังตอไปนี้

 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยตอ

ตนเอง และสังคม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

 2.2 มีมนุษยสัมพันธ มีความเอื้ออาทรตอ

เพื่อนมนุษย  มีความเสียสละ และมีจิตสํานึก

เพื่อสังคม

 2.3 มีประสบการณ สามารถประยุกตใชความรู

และทักษะวิชาชีพ

 2.4 มีทักษะทางปญญา  มีความรู  ทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การบริหารจัดการ
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ในแผนบริหารราชการแผนดิน

แผนการบริหารราชการแผนดิน

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจาง

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก >>

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป >>

3.1.25  สรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน

การศึกษา และศูนยการศึกษาวิจัย โดย

สงเสริมใหมีการจัดกลุมสถาบันการศึกษา

ตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาท

ของกลุมพื้นท่ี อาทิ กลุมสรางองคความรู

และสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย

เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ

ควบคูกับการพัฒนาและเชื่อมโยง

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :

1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรู ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สงเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการสังคม

ในรูปแบบตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

สอดคลองกับความตองการของสังคมกับสภาพ

ปญหาในทองถิ่น

1. สรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่น 

โดยมุงเนนเขตภาคเหนือตอนลาง ในดาน

ประวัติศาสตร ภูมิปญญา สังคมและวัฒนธรรม

ทองถิ่น จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาการเมือง

การปกครองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

กาวหนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ

วิจัย และบริการสูสังคม
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ในแผนบริหารราชการแผนดิน

แผนการบริหารราชการแผนดิน

2. สงเสริม สนับสนุน ใหมีแหลงการเรียนรู

ชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่น เชน การจัดทํา

พิพิธภัณฑทองถิ่นแกบุคคล รวมกับองคกร

ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังเปนแหลงอนุรักษ

มรดกทางวัฒนธรรมไทย

3. สรางจิตสํานึก ในการอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการ

พัฒนาอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ดานการบริการวิชาการตามแผน >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการ

อยูในระดับมาก >>

3.1.23 จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และการเรียนรูท้ังระบบ

อยางบูรณาการ โดยยึดพื้นท่ี และยึด

สําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหง

การเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัย

และตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเรงยกระดับ

คุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาท่ีตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม

เกณฑการประเมินของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการ

เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ึน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อวิจัยและพัฒนา  รวมท้ังถายทอดองคความรู

และสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น และประเทศ
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ในแผนบริหารราชการแผนดิน

แผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนางานวิจัย เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหง

การวิจัย และสอดคลองความตองการของสังคม

โดยสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นิสิต ไดผลิต

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เผยแพรในเวทีวิชาการและ

ตีพิมพในวารสาร/สิ่งพิมพท่ีไดมาตรฐานทั้งใน

และตางประเทศ

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย/

ผลงานวิจัย โดยคณาจารยภายในคณะ >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ นําไป

ใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารยประจํา >>

3.1.24  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

ปญญา โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา

และการพัฒนาองคความรู นวัตกรรม

มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถดานการ

วิจัยและพัฒนา สงเสริมการสรางนักวิจัย

มืออาชีพ และสนับสนุนการดําเนินการวิจัย

ในลักษณะ Research Program ในประเด็น

สําคัญๆ ของประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 : นโยบาย เปาหมายการใหบริการกระทรวง :

นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และ ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจและเห็นความ

วัฒนธรรม สําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมายเชิงนโยบาย : เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

3.4.1  สังคมและคนไทยมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เพื่อปลูกฝงใหนิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม

ท่ีดีงาม อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/วิธีดําเนินการที่กําหนด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ในแผนบริหารราชการแผนดิน

แผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สงเสริม สนับสนุน การวิจัย การฟนฟู การอนุรักษ

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหแก บุคลากร

นิสิต และสังคม

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผน >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่มีการบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียน

การสอนตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม >>

3.4.4  ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนใน

ชุมชน ทองถิ่นเกิดความตระหนัก  มีความ

ต่ืนตัว และเขามามีสวนรวมในการฟนฟู

เผยแพร และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น

และคุณคาความหลากหลายของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต คานิยม

ท่ีดีงาม และความเปนไทย

 หมายเหตุ :   (เกณฑตัวชี้วัด ไดแนวทางมาจาก เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา กพร.)
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/

ตัวช้ีวัด

1. มุงผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอมดวย 1. ดานการเรียนการสอน ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพ 1.1 มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม เชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จ

ระดับมาตรฐานสากล มีความเขมแข็ง จริยธรรม มีคุณภาพและมีความเขมแข็ง การศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

ทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงาน ทางวิชาการ (รอยละ 30.19)

ในแตละศาสตร มีจรรยาบรรณแหง 1.2  มุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจาง

วิชาชีพ ตอบสนองตอความตองการ การสอน ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา อยูในระดับมาก

ของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทาง 1.3 มุงพัฒนารูปแบบของกิจกรรมนอก (ระดับมาก // ไดคะแนนเฉลี่ย 3.98) 

สังคม และการพัฒนาประเทศ หลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตมีวิสัยทัศนกวางไกล เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

2. มุงพัฒนาศักยภาพนิสิต ใหมี และเขาใจบริบทวัฒนธรรม ที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

คุณลักษณะดังตอไปนี้ 1.4 มุงพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอ อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ ความตองการของสังคมและมีมาตรฐาน (รอยละ 62.96)

ซื่อสัตยตอตนเอง และสังคม และ เปนท่ียอมรับ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 2. ดานกิจกรรมพัฒนานิสิต

 2.2 มีมนุษยสัมพันธ มีความเอื้ออาทร 2.1 มุงสงเสริมใหนิสิตถึงพรอมดวยคุณธรรม

ตอเพื่อนมนุษย  มีความเสียสละ และ และจริยธรรมเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

มีจิตสํานึกเพื่อสังคม สังคมอุดมปญญา

 2.3 มีประสบการณ สามารถประยุกต 2.2 มุงม่ันใหนิสิตมีประสบการณ สามารถ

ใชความรูและทักษะวิชาชีพ ประยุกตใชความรูและทักษะดานวิชาชีพ 

 2.4 มีทักษะทางปญญา มีความรู ทักษะ ดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานภาษาตางประเทศ  เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สารสนเทศ และการบริหารจัดการ 2.3 มุงสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรม

ของสาขาวิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย และ

เชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จ สังคมโดยรวมเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

การศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา สังคมอุดมปญญา

(รอยละ 30) 2.4 มุงสนับสนุนดานสวัสดิการ ทุนการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจาง ใหกับนิสิตท่ีเรียนดีมีความประพฤติดี

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา อยูในระดับมาก 2.5 มุงม่ันในการสรางสรรคใหนิสิตและ

(ระดับมาก = ระดับความพึงพอใจมี บัณฑิตมีคุณภาพ มีการประเมินผลและ

คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50) นําผล ท่ีไดมาปรับปรุง

เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

(รอยละ 60)

กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน / กลยุทธ / ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/

ตัวช้ีวัด

กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

3. สงเสริม สนับสนุน งานบริการ ดานการบริการวิชาการ เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม

วิชาการสังคมในรูปแบบตางๆ ใหเกิด 1. มุงเสริมสรางการบริการแลกเปลี่ยน ดานการบริการวิชาการตามแผน

ประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับ เรียนรูเชิงวิชาการกับชุมชน (59 โครงการ/กิจกรรม) 

ความตองการของสังคมกับสภาพ  - จัดกิจกรรมการบริการวิชาการและ เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวม

ปญหาในทองถิ่น กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการ

 3.1 สรางระบบฐานขอมูลเก่ียวกับ ในชุมชนและทองถิ่น เพื่อใหบุคลากรและ อยูในระดับมาก

ทองถิ่น โดยมุงเนนเขตภาคเหนือ นิสิตไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการ (ระดับมาก // รอยละ 88.24) 

ตอนลางในดานประวัติศาสตร กับชุมชน

ภูมิปญญา สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 2. มุงสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาการเมือง  - จัดกิจกรรมสงเสริมการสรางเครือขายกับ

การปกครองโดยใชเทคโนโลยี องคกร ชุมชน เพื่อสรางความรวมมือและ

สารสนเทศที่กาวหนา เพื่อสนับสนุน พัฒนาทองถิ่นในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง

การพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการ 3. มุงใหบริการ/ชวยเหลือชุมชน

สูสังคม  -  จัดกิจกรรมดานการบริการวิชาการ

 3.2 สงเสริม สนับสนุน ใหมีแหลง ประชุม  สัมมนา ฝกอบรม  และเสนอผลงาน

การเรียนรูชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่น วิจัยทางสังคมศาสตร  เพื่อการเรียนรู 

เชน การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นแก การพัฒนาชุมชน และทองถิ่น

บุคคล รวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน  -  ใหบริการขอมูลดานตางๆ และการให

รวมทั้งเปนแหลงอนุรักษมรดกทาง คําปรึกษาทางวิชาการทางดานสังคมศาสตร

วัฒนธรรมไทย ของภาคเหนือตอนลาง

 3.3 สรางจิตสํานึก ในการอนุรักษ  -  การใหบริการวิชาการในเชิงรุก  มีระบบ

ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการอยางมีคุณภาพ มีการใช

ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางมี เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับ

ดุลยภาพและย่ังยืน ในระดับสากล

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ดานการบริการวิชาการตามแผน

(51 โครงการ/กิจกรรม)

(คิดจาก รอยละ 20 ของจํานวนโครงการ/

กิจกรรมตามแผน)

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการ

อยูในระดับมาก

(ระดับมาก = ระดับความพึงพอใจอยูใน

ชวงระหวาง มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 85)
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/

ตัวช้ีวัด

กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

4. พัฒนางานวิจัย เพื่อสรางองคความรู ดานการวิจัย เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย/

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนอนโยบาย 1. มุงสงเสริมงานวิจัยของคณาจารยและ ผลงานวิจัย โดยคณาจารยภายในคณะ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสูการ นิสิต เพื่อประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ และ (40 ผลงาน) 

เปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  และ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การสราง เชิงคุณภาพ : รอยละของงานวิจัยและ

สอดคลองความตองการของสังคม นวัตกรรม และสงเสริมเจาหนาท่ีใหทํา งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร

โดยสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นิสิต การวิจัยในงานประจําท่ีรับผิดชอบ และ/หรือ นําไปใชประโยชนท้ังในระดับ

ไดผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เผยแพร  - สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรและนิสิต ชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน

ในเวทีวิชาการและตีพิมพในวารสาร/ ทํางานวิจัยพัฒนาองคความรู  พัฒนา อาจารยประจํา

ส่ิงพิมพที่ไดมาตรฐานทั้งในและ ศักยภาพของตน เพื่อนําไปใชประโยชนใน (รอยละ 65.00)

ตางประเทศ การเรียนการสอน การสรางนวัตกรรม

การพัฒนาชุมชนและสังคม

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย/ 2. การสรางนักวิจัย และทีมวิจัยรุนใหม

ผลงานวิจัย โดยคณาจารยภายในคณะ  - สงเสริม สนับสนุนพัฒนาการวิจัยพื้นฐาน

(24 ผลงาน) (Basic Research) และการวิจัยประยุกต 

(คิดจาก รอยละ 60 ของอาจารยประจํา) (Applied Research) เพื่อสรางองคความรูใหม

เชิงคุณภาพ : รอยละของงานวิจัยและ  -  ผลักดันใหมีการทําวิจัยและจัดเวที

งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร สัมมนาวิชาการเผยแพรผลงานวิจัยรวมกัน

และ/หรือ นําไปใชประโยชนท้ังในระดับ ระหวางบุคลากร  เครือขายทองถิ่น ชาติ 

ชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน และนานาชาติ 

อาจารยประจํา 3. สรางงานวิจัยเชิงบูรณาการ

(มากกวาหรือเทากับ รอยละ 40)  - สงเสริม สนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกัน

ระหวางศาสตรแตละศาสตร เพื่อพัฒนา

องคความรู การสรางนวัตกรรม การพัฒนา

ชุมชนและสังคม

5. สงเสริม สนับสนุน การวิจัย ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม

การฟนฟู การอนุรักษ และเผยแพร 1. มุงสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาและ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผน

ศิลปวัฒนธรรมไทยใหแก บุคลากร วิเคราะหในภารกิจการทํานุบํารุง (33 โครงการ/กิจกรรม)

นิสิต  และสังคม ศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนโครงการ/

 - เปนศูนยกลางความรูดานประวัติศาสตร กิจกรรมที่มีการบูรณาการดานทํานุบํารุง

ภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือ การเรียนการสอนตอจํานวนโครงการ/

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผน ตอนลางและเผยแพรสูระดับสากล กิจกรรมที่ดําเนินการดานทํานุบํารุง

(26 โครงการ/กิจกรรม)  - การสรางเครือขายดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม

(คิดจาก รอยละ 10 ของจํานวนโครงการ/ ศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยและ (รอยละ 78.78)

กิจกรรมตามแผน) องคกรสวนทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ พัฒนา

สงเสริมและเผยแพรตามหลักวิชาการ
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน/

ตัวช้ีวัด

กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

เชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนโครงการ/ 2. มุงสงเสริมใหคณาจารย บุคคลากร 

กิจกรรมที่มีการบูรณาการดานทํานุบํารุง และนิสิตของคณะสังคมศาสตร ไดเขาถึง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดาน ศิลปวัฒนธรรม

การเรียนการสอนตอจํานวนโครงการ/  - จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสํานึกในการ

กิจกรรมที่ดําเนินการดานทํานุบํารุง ทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมใหแก

ศิลปวัฒนธรรม คณาจารย บุคคลากร และนิสิต 

(รอยละ 60) 3. มุงเนนการสรางคุณคาของภูมิปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

 - สรางระบบและกลไกในการนํา

ศิลปวัฒนธรรมมาเพื่อบรูณาการการเรียน

การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ

ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม

4. มุงทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อใหคณาจารย บุคคลากร และนิสิต

ไดเขารวม เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา กพร.)

 หมายเหตุ :   (เกณฑตัวชี้วัด ไดแนวทางมาจาก เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 หลัก)

รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 : นโยบายการศึกษา 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 18.7323 73.4232 92.1555  - รองคณบดีฝาย

ภารกิจพื้นฐาน วิชาการ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  - งานบริการ

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต การศึกษา

 ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการแขงขันของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ม.นเรศวร) :  - รองคณบดีฝาย

เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ กิจการนิสิต

ประเทศ  - งานกิจการนิสิต

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (คณะฯ) : 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 18.7323 73.4232 92.1555 และศิษยเกา

1. มุงผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมและ สัมพันธ

จริยธรรมมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีความ

เขมแข็งทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานในแตละ

ศาสตร มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ตอบสนองตอ

ความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและการพัฒนาประเทศ

2. มุงพัฒนาศักยภาพนิสิต ใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยตอตนเอง

และสังคม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

 2.2 มีมนุษยสัมพันธ มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย

มีความเสียสละ และมีจิตสํานึกเพื่อสังคม

 2.3 มีประสบการณ สามารถประยุกตใชความรูและ

ปงบประมาณ 2552-2555

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

กระทรวงศึกษาธิการ /หนวยงาน คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

ทักษะวิชาชีพ

 2.4 มีทักษะทางปญญา  มีความรู  ทักษะดานภาษา

ตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร

จัดการ

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 30 35 40

ที่ไดงานทําตรงสาขา >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจาง ระดับ มาก มาก มาก

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับมาก >> คุณภาพ

(ระดับมาก = ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย

มากกวาหรือเทากับ 3.50)

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จ รอยละ 60 60 60

การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป >>

ผลผลิต/โครงการ : 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 18.7323 73.4232 92.1555

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา >> คน 292 360 431

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 100 100 100

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร >>

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 73 75 77

จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

ที่กําหนด >>

<< ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุนการผลิตบัณฑิตตาม ลานบาท

งบประมาณที่ไดรับ >>

กิจกรรม : 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 6.2441 24.4744 30.7185 18.7323 73.4232 92.1555

จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

<< ตัวชี้วัด : จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม >> คน 400 480 560

<< ตัวชี้วัด : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู >> คน 2297 2377 2457
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

<< ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา >> คน 292 360 431

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 1.0872 2.1900 3.2772  - รองคณบดีฝาย

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต กิจการทั่วไป

ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ  - หนวยบริการ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  (ม.นเรศวร): วิชาการ

เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชน

และสังคม ใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (คณะฯ) : 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 1.0872 2.1900 3.2772

สงเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการสังคมในรูปแบบ

ตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมกับสภาพปญหาในทองถิ่น

1. สรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่น โดยมุงเนน

เขตภาคเหนือตอนลาง ในดานประวัติศาสตร 

ภูมิปญญา สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น จิตวิทยา

เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่กาวหนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

วิชาการ  วิจัย  และบริการสูสังคม

2. สงเสริม สนับสนุน ใหมีแหลงการเรียนรูชุมชน 

เพื่อพัฒนาทองถิ่น เชน การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น

แกบุคคล รวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

เปนแหลงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย

3. สรางจิตสํานึก ในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางมี

ดุลยภาพและยั่งยืน

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/ 31 33 35

ดานการบริการวิชาการตามแผน >> กิจกรรม
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

(คิดจาก รอยละ 20 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

ตามแผน)

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารวม ระดับ มาก มาก มาก

โครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการ อยูใน คุณภาพ

ระดับมาก >>

(ระดับมาก = ระดับความพึงพอใจอยูในชวงระหวาง

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 85)

ผลผลิต/โครงการ : 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 1.0872 2.1900 3.2772

ผลงานการใหบริการวิชาการ

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละจํานวนผูเขารวม รอยละ 80 80 80

โครงการ/กิจกรรม ดานบริการวิชาการตามแผน >>

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการไดรับความรู/ รอยละ 80 80 80

ประโยชนของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ดาน

บริการวิชาการ >>

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละโครงการ/กิจกรรม รอยละ 90 90 90

ดานบริการวิชาการที่แลวเสร็จตามแผน >>

<< ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุนของการใหบริการ ลานบาท 1.0924 1.0924 1.0924

วิชาการตามงบประมาณที่ไดรับ >>

กิจกรรม : 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 0.3624 0.7300 1.0924 1.0872 2.1900 3.2772

เผยแพรความรูและบริการวิชาการ

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/ โครงการ/ 31 33 35

กิจกรรม ดานการบริการวิชาการตามแผน >> กิจกรรม

(คิดจาก รอยละ 20 ของจํานวนโครงการ/

กิจกรรมตามแผน)

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 7.9485 7.9485  - รองคณบดีฝาย

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรหรือ วางแผนและ

นําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น พัฒนา

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  (ม.นเรศวร):  - หนวยวิจัย

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถายทอดองคความรูและ
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (คณะฯ) : 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 7.9485 7.9485

พัฒนางานวิจัย เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหมๆ

เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาไปสู

การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และสอดคลองความ

ตองการของสังคม โดยสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร

นิสิต  ไดผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ  เผยแพรในเวที

วิชาการและตีพิมพในวารสาร/สิ่งพิมพที่ไดมาตรฐาน

ทั้งในและตางประเทศ

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย/ผลงาน โครงการ/ 24 26 28

วิจัย โดยคณาจารยภายในคณะ >> ผลงาน

(คิดจาก รอยละ 60 ของอาจารยประจํา)

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของงานวิจัยและ ไมนอยกวา 40 40 40

งานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ นําไป รอยละ

ใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตอจํานวนอาจารยประจํา >>

(มากกวาหรือเทากับ รอยละ 40)

ผลผลิต/โครงการ : 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 7.9485 7.9485

ผลงานวิจัย

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย/ โครงการ/ 24 26 28

ผลงานวิจัย โดยคณาจารยภายในคณะ>> ผลงาน

(คิดจาก รอยละ 60 ของอาจารยประจํา)

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัย/ ผลงาน 5 5 6

บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal

หรือในฐานขอมูล >>

(คิดจาก รอยละ 20 ของจํานวนโครงการวิจัย/
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

ผลงานวิจัย โดยคณาจารยภายในคณะ)

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของโครงการ/ผลงานวิจัย รอยละ 60 65 70

ที่แลวเสร็จตามแผน >>

<< ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุนของการวิจัยตาม ลานบาท 2.6495 2.6495 2.6495

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร >>

กิจกรรม : 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 2.6495 2.6495 0.0000 7.9485 7.9485

ดําเนินการวิจัย

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย/ โครงการ/ 24 26 28

ผลงานวิจัยโดยคณาจารยภายในคณะ >> ผลงาน

(คิดจาก รอยละ 60 ของอาจารยประจํา)

นโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 1.1301 0.3000 1.4301  - รองคณบดีฝาย

ภารกิจพื้นฐาน กิจการทั่วไป

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  - หนวยทํานุบํารุง

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญ ศิลปวัฒนธรรม

ของศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  (ม.นเรศวร):

เพื่อปลูกฝงใหนิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม

อนุรักษ เผยแพร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน (คณะฯ) : 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 1.1301 0.3000 1.4301

สงเสริม สนับสนุน การวิจัย การฟนฟู การอนุรักษ

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหแก บุคลากร

นิสิต และสังคม 

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/ 16 18 20

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผน >> กิจกรรม

(คิดจาก รอยละ 10 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

ตามแผน)

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนโครงการ/ ไมนอยกวา 60 60 60
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

กิจกรรมที่มีการบูรณาการดานทํานุบํารุง รอยละ

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียนการสอน

ตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม >>

ผลผลิต/โครงการ : 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 1.1301 0.3000 1.4301

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/ 16 18 20

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผน >> กิจกรรม

(คิดจาก รอยละ 10 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม

ตามแผน)

<< ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการ/ รอยละ 90 90 90

กิจกรรม ที่บรรลุตามวัตถุประสงค >>

<< ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละโครงการ/กิจกรรม รอยละ 90 90 90

ที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด >>

<< ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุนของการทํานุบํารุง ลานบาท 0.4767 0.4767 0.4767

ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร >>

กิจกรรม : 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 0.3767 0.1000 0.4767 1.1301 0.3000 1.4301

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

<< ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/ โครงการ/ 16 18 20

กิจกรรม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม

ตามแผน >>

(คิดจาก รอยละ 10 ของจํานวนโครงการ/

กิจกรรมตามแผน)

  หมายเหตุ :    เงินงบประมาณ  หมายถึง  งบประมาณแผนดิน, นอกงปม. หมายถึง งบประมาณรายไดฯ

(เกณฑตัวชี้วัด ไดแนวทางมาจาก เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และ คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา กพร.)    
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รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวย 2552 2553 2554 2555 งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2552-2555

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ปงบประมาณ 2555ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554
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คณะสังคมศาสตร ไดจัดทําแผนการดําเนินงานโดยใหความสําคัญของการวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยมุงผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางดาน

สังคมศาสตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีพี้นฐานความรูที่เขมแข็งทั้งดานทฤษฎีและการประยุกต  สามารถเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน และ

การแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฎิบัติไดจริง การวางแผนการดําเนินงานที่ดีและเปนระบบนั้น จะชวยกําหนดกรอบของการวางแผนไดรัดกุม

ชัดเจน และเปนผลในเชิงปฏิบัติ การกําหนดเปาหมายการพัฒนาสําหรับการดําเนินการในอนาคตเพื่อใหบรรลุเปาหมายและการกําหนดมาตรฐานการทํางานเพื่อ

ประโยชนในการควบคุมเพื่อเปนหลักประกันวากิจกรรมหรือโครงการจะเปนไปตามแผนที่วางไว

การวางแผนการดําเนินงาน  คณะสังคมศาสตร ไดจัดทําโดยใชหลักการมีสวนรวม จากการระดมความคิดของบุคลากร  และไดสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยในการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน  คือ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และไดทําการวิเคราะหความสอดคลอง

แผนการดําเนินงาน

ุ ุ

ระหวางยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนนโยบายรัฐบาล   มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน   การกําหนดปรัชญา  ปณิธาน

วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค  เพื่อกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของคณะฯ ใหบุคคลากรมีแนวทางในการดําเนินงานไดชัดเจน   และสามารถ

นําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติ      ไดจริงและเปนผลในเชิงปฏิบัติ   เพื่อใหคณะฯ บรรลุผลตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

1. ดานการเรียนการสอน

1.1 มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนอาจารยผูเขารวมโครงการ

มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย

และมีความเขมแข็งทาง คนและการศึกษา จากแบบประเมิน

วิชาการ 3. จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

และหลังปริญญาเอก

4. จํานวนอาจารยที่ไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ

5.  จํานวนคณาจารยและนิสิตที่เขารวมโครงการ

ฝกอบรมองคความรูและวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา

6. จํานวนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองคความรู

และวิชาชีพเฉพาะดาน

7.  จํานวนคณาอาจารย และนิสิตที่เขารับฝกอบรม

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยี 

8. จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกที่สอบผาน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ในแตละปการศึกษา



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

9. จํานวนนิสิตที่เขาโครงการสหกิจศึกษา

ภายในประเทศ และตางประเทศ

10. จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่สราง

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

11. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการฝกอบรมการ

ทําวิจัยทางสังคมศาสตรสําหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา

1.2  มุงพัฒนากระบวนการ 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนอาจารยที่ใชสื่อการสอน มาประกอบ

จัดการเรียนการสอน วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา การเรียนการสอน

คนและการศึกษา 2. จํานวนและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนคนและการศกษา 2. จานวนและคุณภาพของสอการเรยนการสอน

3. จํานวนและคุณภาพของบทเรียนที่ปรากฏอยู

ในเวปไซด

4. จํานวนโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

และฝกปฏิบัติจริง



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

5. ผลการประเมินความเพียงพอ และ

ประสิทธิภาพของอุปกรณในการเรียนการสอน

6. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการกิจกรรม

ที่มีวัตถุประสงคในการสรางจิตสํานึกดานสังคม

สันติประชาธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

7. จํานวนอาจารย และเจาหนาที่ เขารับการ

ฝกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ในการผลิตสื่อการสอน 

และผลงานทางวิชาการ

8. จํานวนหนังสือ และสิ่งพิมพ ภายในหอง

อานหนังสือ  ปริมาณและคุณภาพหองคอมพิวเตอร

และหองอานหนังสือคณะสังคมศาสตร

9. ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย

โดยนิสิต

10. แผนการเรียนการสอนที่ไดมีการปรับปรุง



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

1.3 มุงพัฒนารูปแบบของ 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ

กิจกรรมนอกหลักสูตร วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. จํานวนโครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น

เพื่อใหบัณฑิตมีวิสัยทัศน คนและการศึกษา 3. จํานวนบุคลากรสายบริการที่ผานการฝกอบรม

กวางไกล และเขาใจบริบท 4. ประสิทธิภาพของงานที่พัฒนาขึ้นทุกดาน

วัฒนธรรม

1.4 มุงพัฒนาหลักสูตรให 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนเครือขายการจัดการศึกษาที่รวมกับ

ตอบสนองตอความตองการ วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยเครือขาย ทั้งใน และตางประเทศ

ของสังคมและมีมาตรฐาน คนและการศึกษา 2. จํานวนอาจารยและนิสิตที่ไดไปในโครงการ

เปนที่ยอมรับ แลกเปลี่ยนทั้งในระดับประเทศ และตางประเทศเปนทยอมรบ แลกเปลยนทงในระดบประเทศ และตางประเทศ

3. จํานวนอาจารยและนิสิตที่เขารวมโครงการ

4. งบประมาณวิจัยสถาบัน

5. จํานวนหลักสูตรที่ผานการประเมิน

6. จํานวนหลักสูตรที่ไดทําการปรับปรุง



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

2. ดานกิจกรรมพัฒนานิสิต

2.1 มุงสงเสริมใหนิสิตถึงพรอม 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมและโครงการ

ดวยคุณธรรมและจริยธรรม วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. จํานวนงบประมาณของคณะฯที่สนับสนุน

เพื่อนําไปสูการสรางสรรค คนและการศึกษา โครงการ

สังคมอุดมปญญา 3. จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศนียบัตร ประกาศ

เกียรติคุณ และรางวัล

4. นิสิตที่ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย

2.2 มุงมั่นใหนิสิตมีประสบการณ 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมและโครงการ

สามารถประยุกตใชความรูและ วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. จํานวนงบประมาณของคณะฯที่สนับสนุนสามารถประยุกตใชความรูและ วชาการ ก. การพฒนาศกยภาพของ และมาตรฐานการศกษา 2. จานวนงบประมาณของคณะฯทสนบสนุน

ทักษะดานวิชาชีพ ดานภาษา คนและการศึกษา โครงการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3. จํานวนนิสิตที่ไดรับประกาศนียบัตร ประกาศ

ตลอดจนการบริหารจัดการ เกียรติคุณ และรางวัล

ที่มีประสิทธิภาพ



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

4. จํานวนวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน

ภายในคณะที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะในดานตางๆ

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

2.3 มุงสงเสริมใหนิสิตมี 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนชมรมวิชาการ

สวนรวมในกิจกรรมของ วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. โครงการของชมรมวิชาการ

สาขาวิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย คนและการศึกษา 3. จํานวนนิสิตที่เปนสมาชิกในชมรมวิชาการ

และสังคมโดยรวมเพื่อนํา 4. จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมและโครงการ

ไปสูการสรางสรรคสังคม 5. จํานวนนิสิตที่แตงกายถูกระเบียบู ู

 อุดมปญญา 6. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมโครงการ



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

2.4 มุงสนับสนุนดานสวัสดิการ 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนทุนการศึกษาและประเภทของทุนที่ไดรับ

ทุนการศึกษาใหกับนิสิตที่ วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. จํานวนเงินที่ไดรับเปนทุนการศึกษา

เรียนดีมีความประพฤติดี คนและการศึกษา 3. จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษา

4. จํานวนเงินของทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดรับ

5. จํานวนนิสิตที่ไดรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

6. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการสวัสดิการนิสิต

2.5 มุงมั่นในการสรางสรรค 3.3 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมโครงการ

ใหนิสิตและบัณฑิตมีคุณภาพ  วิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ

มีการประเมินผลและนําผล คนและการศึกษา 3. จํานวนบัณฑิตที่เขารวมโครงการมการประเมนผลและนาผล คนและการศกษา 3. จานวนบณฑตทเขารวมโครงการ

ที่ไดมาปรับปรุง 4. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

5. ผลประเมินโครงการ



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

3. ดานการวิจัย 

3.1 มุงสงเสริมงานวิจัยของ 3.4 แผนพัฒนาการวิจัย 5. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 7. การสงเสริมและ 1. จํานวนงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัย

คณาจารยและนิสิตเพื่อ และนวัตกรรม ก. การพัฒนาศักยภาพของ สนับสนุนการวิจัยและ 2. จํานวนงบประมาณที่สนับสนุนการจัดพิมพและ

ประโยชน ทั้งในเชิงวิชาการ คนและการศึกษา พัฒนาถายทอดองค เผยแพรงานวิจัย

และเพื่อพัฒนาการเรียน ความรูและเทคโนโลยี 3. จํานวนงบประมาณที่ที่สนับสนุนใหอาจารย

การสอน  การสรางนวัตกรรม เดินทางไปเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ

และสงเสริมเจาหนาที่ใหทํา 4. จํานวนงานวิจัยที่แลวเสร็จ

การวิจัยในงานประจํา 5. จํานวนผลงานวิจัย/ความคิดสรางสรรคของนิสิต

ที่รับผิดชอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

6. จํานวนผลงานวิจัยของคณาจารย และเจาหนาที่

7. จํานวนบุคลาการที่ไดรับรางวัล

8. จํานวนงานวิจัยโดยสาขาวิชา

9. รอยละของจํานวนอาจารยที่รวมทําวิจัยตอ

อาจารยทั้งหมดในสาขาวิชา

10. รอยละของจํานวนนักวิจัยรุนใหมตอจํานวน

นักวิจัยใหมในแตละสาขาวิชา



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

3.2 การสรางนักวิจัย และ 3.4 แผนพัฒนาการวิจัย 5. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 7. การสงเสริมและ 1. จํานวนโครงการดานการพัฒนางานวิจัย

ทีมวิจัยรุนใหม และนวัตกรรม ก. การพัฒนาศักยภาพของ สนับสนุนการวิจัยและ 2. จํานวนวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ

คนและการศึกษา พัฒนาถายทอดองค ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ความรูและเทคโนโลยี 3. จํานวนผลงานผลงานวิจัย/ความคิดสรางสรรค

ของนิสิตระดับปริญญาตรี

4. จํานวนผูเขารวมโครงการดานการพัฒนางานวิจัย

5. จํานวนโครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก

แหลงทุนตางๆ

3.3 สรางงานวิจัย 3.4 แผนพัฒนาการวิจัย 5. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 7. การสงเสริมและ 1. จํานวนชุดโครงการ ที่พรอมจะเสนอขอรับทุน

 เชิงบูรณาการ และนวัตกรรม ก. การพัฒนาศักยภาพของ สนับสนุนการวิจัยและ สนับสนุน เชงบูรณาการ และนวตกรรม ก. การพฒนาศกยภาพของ สนบสนุนการวจยและ สนบสนุน

คนและการศึกษา พัฒนาถายทอดองค 2. จํานวนโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ

ความรูและเทคโนโลยี 3. จํานวนโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

แกปญหาของชุมชน/สังคม



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

3.4 สรางเครือขายวิจัย รวมกับ 3.4 แผนพัฒนาการวิจัย 5. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 7. การสงเสริมและ 1. จํานวนเครือขายวิจัย

หนวยงานตางๆ และการให และนวัตกรรม ก. การพัฒนาศักยภาพของ สนับสนุนการวิจัยและ 2. จํานวน TOR ระหวางคณะสังคมศาสตรกับ

ความรวมมือ กับประชาคม คนและการศึกษา พัฒนาถายทอดองค หนวยงานตางประเทศ

ทองถิ่น ดานวิจัยทั้งในระดับ ความรูและเทคโนโลยี 3. จํานวนงานวิจัย

ประเทศและระหวางประเทศ 4. จํานวนนักวิจัยภายในคณะสังคมศาสตรที่เปน

ที่ปรึกษางานวิจัยแกทองถิ่น

3.5 มุงสนับสนุนการเผยแพร 3.4 แผนพัฒนาการวิจัย 5. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 7. การสงเสริมและ 1. จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพเผยแพร 

งานวิจัยทั้งระดับประเทศและ และนวัตกรรม ก. การพัฒนาศักยภาพของ สนับสนุนการวิจัยและ ระดับประเทศ

ตางประเทศ คนและการศึกษา พัฒนาถายทอดองค 2. จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพเผยแพร ตางประเทศ คนและการศกษา พฒนาถายทอดองค 2. จานวนบทความวจย ทตพมพเผยแพร 

ความรูและเทคโนโลยี  ระดับตางประเทศ



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

4. ดานการบริการวิชาการ

4.1 มุงเสริมสรางการบริการ 3.5 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1. จํานวนผูเขารับบริการ (คน)

แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการ การบริการวิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ การศึกษา และการเรียนรู 2. จํานวนการจัดอบรมและสัมมนา (เรื่อง)

กับชุมชน คนและการศึกษา ตลอดชีวิต 3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

4. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

5. จํานวน อาจารย/บุคลากร ของคณะ เปนผูให

คําปรึกษากับชุมชน

             

4.2 มุงสรางเครือขายความ 3.5 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1. จํานวนเครือขายความรวมมือ4.2 มุงสรางเครอขายความ 3.5 แผนพฒนาทางดาน 2. สงคมและคุณภาพชวต ขอ 4 การพฒนาสงคมเชงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1. จานวนเครอขายความรวมมอ

รวมมือกับชุมชน การบริการวิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ การศึกษา และการเรียนรู

คนและการศึกษา ตลอดชีวิต



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

4.3 มุงใหบริการ/ชวยเหลือ 3.5 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1. จํานวนเครือขายความรวมมือ

 ชุมชน การบริการวิชาการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ การศึกษา และการเรียนรู

คนและการศึกษา ตลอดชีวิต

5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5.1  มุงสงเสริมใหมีการศึกษา 3.6 แผนพัฒนาการทํานุ 1. ฟนฟูความเชื่อมั่นของ ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 4. การพัฒนาการศึกษา 1. มีคณะกรรมการฯกําหนดทิศทาง

คนควาและวิเคราะหในภารกิจ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเทศ ก. การพัฒนาศักยภาพของ เพื่อความมั่นคงของรัฐ 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางดานภูมิปญญา

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คนและการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน

3. มีโครงการพัฒนา คณาจารยและบุคคลากร

ทางดานศิลปวัฒนธรรม

4. มีโครงการบูรณาการองคความรูสูสังคม

ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยทงภายในมหาวทยาลยและนอกมหาวทยาลย

5. มีโครงการพัฒนาองคกรดวยการสรางบรรยากาศ

ของความรักความสามัคคี ความมุงมั่นและ

 ความอดทน



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

5.2 มุงสงเสริมใหคณาจารย 3.6 แผนพัฒนาการทํานุ 1. ฟนฟูความเชื่อมั่นของ ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 4. การพัฒนาการศึกษา 1. มีแผนกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลากร

บุคคลากร และนิสิตของ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเทศ ก. การพัฒนาศักยภาพของ เพื่อความมั่นคงของรัฐ 2. มีแผนใหคณาจารย เจาหนาที่และนิสิต เขารวม

คณะสังคมศาสตร ไดเขาถึง คนและการศึกษา โครงการ/กิจกรรม ทางดานศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม 3. มีโครงการใหคณาจารย เจาหนาที่ ทุกคนทํางาน

รวมกันภายใตวัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน 

และภูมิปญญา  อยางนอยปละ 1 โครงการ

4. มีโครงการรณรงคใหคณาจารย เจาหนาที่ ทุกคน

มีแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม

5. มีแผนคณะสังคมศาสตรในการกําหนด

กระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนที่ประสาน

สัมพันธกับวัฒนธรรม

6. มีโครงการใหนิสิตของคณะสังคมศาสตร ตองผาน

การเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และกิจกรรมตางๆ 

ที่ประสานสัมพันธกับวัฒนธรรมในชุมชนและ

ในสังคม



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

5.3  มุงเนนการสรางคุณคาของ 3.6 แผนพัฒนาการทํานุ 1. ฟนฟูความเชื่อมั่นของ ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 4. การพัฒนาการศึกษา 1. มีโครงการพัฒนาทักษะของคณาจารย เจาหนาที่ 

ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเทศ ก. การพัฒนาศักยภาพของ เพื่อความมั่นคงของรัฐ และนิสิต  ในการเห็นคุณคาและภูมิปญญาทองถิ่น

ทองถิ่น คนและการศึกษา อยางนอย ปละ 1 โครงการ

2. มีโครงการที่กอใหเกิดพลังความรู ความคิด 

สติปญญา  อุดมการ  จิตสาํนึก  มโนธรรม

นําไปสูการปฏิบัติ  อยางนอยปละ 1 โครงการ

3. มีแผนที่เนนกระบวนการเรียนรูของนิสิตที่เกิดจาก

การแสวงหาความรูและสามารถพัฒนาตน 

พัฒนาคน  พัฒนางาน  ไดตลอดชีวิต

4. มีรายวิชาที่บัณฑิตสามารถผสานการแสวงหา 

ความรู และประสบการณเขากับการพัฒนาคุณธรรม 

นําปญญา  กอใหเกิดจริยธรรม ศาสนาธรรม ญญ

วัฒนธรรม  และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร

อยางนอย 1 รายวิชา



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

5.4 มุงทําโครงการทํานุบํารุง 3.6 แผนพัฒนาการทํานุ 1. ฟนฟูความเชื่อมั่นของ ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 4. การพัฒนาการศึกษา 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ (คน)

ศิลปวัฒนธรรม บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเทศ ก. การพัฒนาศักยภาพของ เพื่อความมั่นคงของรัฐ 2. จํานวนโครงการ/จัดกิจกรรม เปนไปเปาหมาย

คนและการศึกษา ที่กําหนด  ไมนอยกวารอยละ 80

3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

อยูในระดับดี - ดีมาก

4. รอยละของการดําเนินโครงการที่แลวเสร็จ

ตามระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80

5. จํานวนผูเขาประกวดรวมโครงการ (คน)

6. ดานการบริหารและจัดการ

6.1 มุงพัฒนาหนวยงาน 3.2 แผนพัฒนาทางดาน 8. การบริหารจัดการที่ดี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 5. การพัฒนาระบบ 1. รูปแบบและจํานวนครั้งของการเผยแพร 

ดานการบริหารทั่วไป การบริหาร ก. การพัฒนาศักยภาพของ บริหารจัดการและ 2. การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็วดานการบรหารทวไป การบรหาร ก. การพฒนาศกยภาพของ บรหารจดการและ 2. การปฏบตงานเปนไปอยางถูกตองและรวดเรว

ใหมีความคลองตัวเกิด คนและการศึกษา กฏหมายดานการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ 3. จํานวนคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทํา

บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

6.2 การพัฒนาระบบฐาน 3.2 แผนพัฒนาทางดาน 8. การบริหารจัดการที่ดี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 5. การพัฒนาระบบ 1. มีฐานขอมูลครบถวนตามภารกิจ

ขอมูลเพื่อการบริหาร การบริหาร ก. การพัฒนาศักยภาพของ บริหารจัดการและ 2. สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลมาใชในการ

3.2.2 แผนพัฒนา คนและการศึกษา กฏหมายดานการศึกษา ตัดสินใจ

เทคโนโลยี 3. จํานวนโครงการวิจัยสถาบัน

6.3  การบริหารโดยหลัก 3.2 แผนพัฒนาทางดาน 8. การบริหารจัดการที่ดี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 5. การพัฒนาระบบ 1. มีการประชุมเปนประจํา

ธรรมาภิบาล การบรหิาร ก. การพัฒนาศักยภาพของ บริหารจัดการและ 2. ความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

คนและการศึกษา กฏหมายดานการศึกษา และตัดสินใจของบุคคลากร

3. การพัฒนาตนเองของบุคลากรจากผล

การประเมินการประเมน

 4. ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอองคกร



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

6.4 การบริหารงานบุคคล 3.2 แผนพัฒนาทางดาน 8. การบริหารจัดการที่ดี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 5. การพัฒนาระบบ 1. จํานวนบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

โดยใชระบบคุณธรรม การบริหาร ก. การพัฒนาศักยภาพของ บริหารจัดการและ 2. จํานวนโครงการและบุคลากรที่เขารวมโครงการ

สนับสนุนบุคลากรใหมี 3.2.1 แผนพัฒนา คนและการศึกษา กฏหมายดานการศึกษา ศึกษาดูงานและเขารับการอบรม สัมมนาตอป

โอกาสพัฒนาตนเอง  และ บุคลากร 3. จํานวนเงินที่บุคลากรสังกัดคณะฯ ที่เบิกคารักษา

ดูแลสวัสดิการบุคลากร พยาบาลลดลง

อยางทั่วถึง 4. จํานวนคนและจํานวนครั้งที่ไดรับความชวยเหลือ

จากคณะฯ

7. ดานการเงินและงบประมาณ

7.1 บริหารจัดการโดยยึดหลัก 3.2 แผนพัฒนาทางดาน 8. การบริหารจัดการที่ดี ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 5. การพัฒนาระบบ 1. ความถูกตองของระบบบัญชี

นิติธรรม และหลักความโปรงใส การบริหาร ก. การพัฒนาศักยภาพของ บริหารจัดการและ 2. ความสม่ําเสมอในการรายงานการเงินตอคณะฯ

ใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อความ คนและการศึกษา กฏหมายดานการศึกษา  เปนรายเดือนใหมประสทธภาพ  เพอความ คนและการศกษา กฏหมายดานการศกษา  เปนรายเดอน

คลองตัวในการบริหารจัดการ 3. ความเสี่ยงดานการเงินลดนอยลง

สามารถตรวจสอบได 4. มีขอมูลคาใชจายในการผลิตนิสิต



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

8. ดานการประกันคุณภาพ

และการพัฒนาองคกร

8.1  สงเสริมและสนับสนุน  - 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1.  จํานวนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยไมมีการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา SAR/CAR

ของสํานักงานเลขานุการคณะ กําหนดนโยบายไวใน คนและการศึกษา 2.  มีระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ

สังคมศาสตร เพื่อประสานงาน รูปแบบของแผนกลยุทธ 

ดานการประกันคุณภาพ แตเปนการดําเนินงาน 

การศึกษากับหนวยงานตางๆ โดยการตั้งเปนหนวย

ทั้งภายในและภายนอกคณะ ประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยมี

แผนการดําเนินงานของ

หนวยประกันคุณภาพุ

การศึกษาที่ชัดเจน



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

8.2  สนับสนุนและสงเสริมให  - 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนโครงการ

บุคลากรทุกฝายใหเขาใจ มหาวิทยาลัยไมมีการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ

เรื่องการคุณภาพและนําผล กําหนดนโยบายไวใน คนและการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบของแผนกลยุทธ 

มาใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุง แตเปนการดําเนินงาน 

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยการตั้งเปนหนวย

ประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยมี

แผนการดําเนินงานของ

หนวยประกนัคุณภาพ

การศึกษาที่ชัดเจน

8.3  สงเสริมใหบุคลากรมี 3.2 แผนพัฒนาทางดาน 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 2. การยกระดับคุณภาพ 1. จํานวนโครงการ

จิตสํานึก “คุณภาพ” การบริหาร ก. การพัฒนาศักยภาพของ และมาตรฐานการศึกษา 2. คุณภาพของการจัดเก็บเอกสาร

ในการปฏิบัติงานประจํา 3.2.1 แผนพัฒนา คนและการศึกษา 3. จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินการเรียนการสอน

 บุคลากร 4. จํานวนงานวิจัยสถาบัน

5. ปริมาญและคุณภาพของปจจัยเกื้อหนุน



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

9. ดานการบริหารจัดการ

องคความรู (KM)

9.1 การนําการจัดการ  - 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1. บุคลากรทุกทาน ไดรูเขาใจในเรื่อง การจัดการ

องคความรู (KM)  มาเปน มหาวิทยาลัยไมมีการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ การศึกษาและการเรียนรู องคความรู (KM) เพื่องานบริหาร และทุกคนนํามา

สวนหนึ่งในการบริหารงาน กําหนดนโยบายไวใน คนและการศึกษา ตลอดชีวิต เปนสวนหนึ่งในการพัฒนางานใหดีขึ้น

และงานประกันคุณภาพ รูปแบบของแผนกลยุทธ 2. จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น

การศึกษา แตเปนการดําเนินงาน 3. จํานวนคนที่เขารวมกิจกรรม

โดยการตั้งเปนหนวย 4. กลุมสังคมศาสตร ผานเกณฑดัชนีชี้วัดของ 

ประกันคุณภาพของ การประกันคุณภาพ  สมศ.

มหาวิทยาลัย โดยมี

แผนการดําเนินงานของ

การจัดการองคความรู 

(KM) ที่ชัดเจน



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

9.2  การนําการจัดการ  - 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1.  บุคลากรทุกทาน ไดรูและเขาใจในเรื่อง 

องคความรู (KM)  มาเปน มหาวิทยาลัยไมมีการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ การศึกษาและการเรียนรู การจัดการองคความรู (KM) เพื่อการสนับสนุน

สวนหนึ่งในการสนับสนุน กําหนดนโยบายไวใน คนและการศึกษา ตลอดชีวิต การเรียนการสอนและนํามาเปนสวนหนึ่งในการ

การเรียนการสอน รูปแบบของแผนกลยุทธ พัฒนาเรียนการสอนใหดีขึ้น

แตเปนการดําเนินงาน 

โดยการตั้งเปนหนวย

ประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยมี

แผนการดําเนินงานของ

การจัดการองคความรู 

(KM) ที่ชัดเจน



แผนกลยุทธคณะ แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร ระดับอุดมศึกษา และสังคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร

9.3  การนําการจัดการ  - 2. สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 4 การพัฒนาสังคมเชิงรุก 1. การสรางโอกาสทาง 1.  จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้น

องคความรู (KM) มหาวิทยาลัยไมมีการ ก. การพัฒนาศักยภาพของ การศึกษาและการเรียนรู 2.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

มาพัฒนาบุคลากรของคณะฯ กําหนดนโยบายไวใน คนและการศึกษา ตลอดชีวิต 3.  จํานวนประเภทของสื่อที่เผยแพร

รูปแบบของแผนกลยุทธ 4.  จํานวนผูเขามาใช Web Board

แตเปนการดําเนินงาน 

โดยการตั้งเปนหนวย

ประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย โดยมี

แผนการดําเนินงานของ

การจัดการองคความรู 

(KM) ที่ชัดเจน


