
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสังคมศาสตร  ระยะยาว 15  ป   
(พ.ศ. 2551 – 2565) 

ตามกรอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร  
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

 
 
 
 
ประวัติความเปนมา 

 

คณะสังคมศาสตร เปนคณะที่มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแตเมื่อวันที่ 28 มิถนุายน 2517  

ซึ่งเปนวันที่วิทยาลัยวิชาการศกึษาไดรับการยกฐานะ เปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตพษิณุโลก  และได
เปดบรกิาร การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะพลศกึษา คณะมนุษยศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลยั 
ตอมา ใน ป พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก ไดรับการยก

ฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศและไดรับพระราชทาน  นามวา  "มหาวิทยาลยันเรศวร"  คณะสังคมศาสตร  และ

คณะมนุษยศาสตร จึงไดรวมตัวกนัและไดรบัการจดัตั้งใหเปนคณะใหมในนาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ในระยะเวลาตอมา ภายใตการนาํของ รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบด ี

ไดเล็งเหน็วาโครงสรางของคณะมนษุยศาสตร และสังคมศาสตรมีขนาดใหญเกินไปไมวาจะมองในมิติใด ทําใหการ

บริหาร เปนไปอยางลาชา ขาดความคลองตัว จึงเห็นสมควรใหจัดโครงสรางคณะใหม เพื่อใหมีขนาดกะทัดรัดและมี

ความคลองตัวสูง โดยจัดสาขาวิชา ซึ่งมีธรรมชาตทิี่คลายคลึงกันใหอยูในกลุมเดยีวกัน คณะสังคมศาสตรจึงไดรับ

การจัดตั้งเปนคณะใหมอีกครั้ง และไดดําเนินการนับแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546)  เปนตนมา โดย
คณะสังคมศาสตรไดจัดการเรียนการสอน ออกเปน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา  

สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  และ สาขาวิชาพัฒนาสงัคม 

 

 



 
 
 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสังคมศาสตร   
ระยะยาว   ป   พ ศ     

 
         

 

2 

 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 
 
  ปรัชญา 

สังคมศาสตร  เปนศาสตรแหงปญญาเพื่อสรางคนสรางสังคม  ใหมีความเขมแข็งทางคุณธรรม 

และองคความรูสูเปาหมายแหงความเปนไท และสังคมสันติประชาธรรม 

 
ปณิธาน 

มุงมั่นสรางคน  สรางสังคมอุดมปญญา     ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม  กาวไกลสูสังคม

โลก  

 

วิสัยทัศน 
สรางคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความเขมแข็งทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ในระดับสากล  มี

ความเปนเลิศดานการวิจัย และมีสํานึกเพื่อสังคม 
 

พันธกิจ 
ดําเนินการตามภารกิจ  4 ดาน ดังนี้ 

1  .  ดานการผลิตบัณฑิต 

2  .  ดานการวิจัย 

3  .  ดานการบริการวิชาการ 

4 .  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เปาประสงค 
1 .   มุงผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม  มีคุณภาพระดับมาตรฐาน  สากล  มี

ความเขมแข็งทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานในแตละศาสตร และมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  

 2  . มุงพัฒนาศักยภาพนิสิต ใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

  2 .1   มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตยตอตนเอง  และสังคม  และจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

  2 .2  มีมนุษยสัมพันธ  มีความเอ้ืออาทรตอเพื่อนมนุษย     มีความเสียสละ  และมี

จิตสํานึก เพื่อสังคม 

  2 .3   มีประสบการณ สามารถประยุกตใชความรูและทักษะวิชาชีพ 

  2 .4   มีความรูและทักษะดานภาษาตางประเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ   และการ

บริหารจัดการ 

 3. พัฒนางานวิจัย  เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหมๆ  เพื่อตอบสนองนโยบาย

มหาวิทยาลัย  ในการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย   โดยสงเสริมใหคณาจารย  บุคลากร  นิสิต  ไดผลิต

งานวิจัย  ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  เผยแพรในเวทีวิชาการและตีพิมพในวารสาร /  สิ่งพิมพที่เปนที่ยอมรับทั้งในและ

ตางประเทศ 

 4. สงเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการสังคมในรูปแบบตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุด  และ

สอดคลองกับความตองการกับสภาพปญหาของทองถิ่น 
  4 .1  สรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่น  โดยมุงเนนเขตภาคเหนือตอนลาง  ในดาน

ประวัติศาสตร  ภูมิปญญา  สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา  การเมืองการปกครอง  โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการสูสังคม 

  4.2   สงเสริม  สนับสนุน  ใหมีแหลงการเรียนรูชุมชน  เพื่อพัฒนาทองถิ่น  เชน  การ

จัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นแกบุคคล  รวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งเปนแหลงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ไทย 

 5.  สงเสริม  สนับสนุน  การวิจัย  การฟนฟู  และการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ไทย ใหแก คณาาจารย บุคลากร นิสิต และสังคม 
 6.   มุงพัฒนาหนวยงาน ดานการบริหารทั่วไป บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ  ใหมีความ

คลองตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  6.1    บริหารจัดการโดยใชหลักวิชาการบริหาร  หลักประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิ

บาล  

  6 .2   มีโครงสรางองคกรและการบริหารชัดเจน  เพื่อความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
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  6 .3  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลของงานวิชาการ งานวิจัย 

งานบริการวิชาการสูสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีขอมูลที่เปนปจจุบัน   

  6 .4   สนับสนุน บุคลากรใหไดรับการพัฒนาใหกาวหนา มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ

อยางเสมอภาค 

  6.5   สงเสริม  สนับสนุน  ใหคณาจารย  บุคลากร  ไดผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน

วิทยฐานะที่สูงขึ้นตามสายงานตาง ๆ 

  6.6   จัดสวัสดิการแกคณาจารย  บุคลากร  การพิจารณาความดี  ความชอบ  มีระเบียบ

ชัดเจน โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได  

 7.    บริหารจัดการงบประมาณตามหลักนิติธรรม หลักความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 8  . มุงพัฒนาใหมีระบบการประกันคุณภาพที่  เอื้ออํานวยตอการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพโดยหนวยงานภายนอก และการพัฒนาการบริหารจัดการ 

  8.1   จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขาใจ  ใหตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  8.2   มีระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจน  ตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ 

ใหมีการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพมาใชเพื่อปรับปรุง พัฒนางานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

  8 .3  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ  ให

เปนปจจุบันอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 9  . สงเสริม  สนับสนุน  การนําการบริหารจัดการองคความรู    ) KM)  มาเปนสวนหนึ่งในการ

บริหาร 

  9 .1   เสริมสรางความรู ความเขาใจในดานการบริหารจัดการองคความรู    ) KM) ใหแก 

บุคลากร 

  9 .2   สงเสริม  สนับสนุน  ใหนําการบริหารจัดการองคความรู    ) KM)  มาใชในกระบวน 

การเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ และการวิจัย 

  9 .3   นําระบบการบริหารจัดการองคความรู    ) KM)  มาใชในการพัฒนา

องคกร เครือขาย และงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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คณะผูบริหารคณะสังคมศาสตร 
 

 1.  รองศาสตราจารยพรรณยุพา  นพรัก คณบดีคณะสังคมศาสตร 

 2.  นายชาญชัย  รัตนวิบูลย รองคณบดีฝายบริหาร  

 3.  ดร.สุกิจ  ขอเช้ือกลาง รักษาการในตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 

 4. นายราม  วัชรประดิษฐ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
 5. รองศาสตราจารยสุทธิชัย  ยังสุข รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 
 6. ดร.ธนัช  กนกเทศ  ผูชวยคณบดี 

 7. รองศาสตราจารย ดร.จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ หัวหนาสาขาวิชาประวัติศาสตร 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาดี  กาญจนกิจสกุล หัวหนาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 9. นางสาวพุฒิธาดา  เดชพิทักษ หัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยา 

 10. ดร.นภิสา  ไวฑูรเกียรติ หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตรและ 

    รัฐประศาสนศาสตร 

 11. นางจิระประภา  ศรีปตตา หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร 

    

 

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

 

  1. โครงสรางองคกร 

  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย และมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 107 (3/2546)  วันที่ 

31 พฤษภาคม 2546   เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2539  

คณะสังคมศาสตรมีการแบงหนวยงานภายในออกเปนสํานักงานเลขานุการ  สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร  

สาขาวิชาพัฒนาสังคม  และสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร   ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการประจํา

คณะฯ 
  ในสวนสํานักงานเลขานุการ มีการแบงสายงานภายในสํานักงานเปน 4 งาน ไดแก งานธุรการ    

งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพัสดุ  และงานนโยบายและแผน  ในแตละงานจะมีหัวหนางานเปนผูชวย

บริหารงาน   
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2. โครงสรางการบริหารงาน 

 

คณะสังคมศาสตร มีระบบการบริหารงานโดยมี คณบดีเปนผูบังคับบัญชา  รองคณบดีฝาย

บริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายวิจัยและวางแผน  รวมรับผิดชอบบริหารงาน  

ในการบริหารงานของสํานักงานเลขานุการคณะฯ มีหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนผูบริหาร  

และหัวหนางานฝายตางๆ  รวมรับผิดชอบการบริหารงานสํานักงาน 

สาขาวิชาประวัติศาสตร 

สาขาวิชาจิตวิทยา 

สาขาวิชารัฐศาสตรและ 
รัฐประศาสนศาสตร 

สาขาวิชาพัฒนาสงัคม 

ศูนยศกึษาบทบาทหญิง

และชาย 
 

สาขาวิชา 

1. งานธุรการ 
2. งานบริการการศึกษา 
3. งานการเงินและพัสด ุ
4. งานนโยบายและแผน 

คณบดีคณะสังคมศาสตร

หัวหนาสํานกังาน 
เลขานุการคณะฯ 

แผนภูมิที ่1     โครงสรางองคกรคณะสังคมศาสตร



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 2    โครงสรางการบริหารคณะสังคมศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ 

งานธุรการ งานการเงินและพัสด ุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศกึษา 

-  หนวยสารบรรณ 
-  หนวยประชุมและพิธีการ 
-  หนวยบุคคล 
-  หนวยอาคารสถานที่ 

-  หนวยผลิตเอกสาร 

-  หนวยยานพาหนะ 
-  หนวยประชาสัมพันธ 
-  หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  หนวยบริการวิชาการแกสังคม 

- หนวยประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 

 

-  หนวยจัดการเรียนการสอน 
-  หนวยพัฒนาหลักสูตร 
-  หนวยบริการวิชาการ 
-  หนวยสงเสริมและ 

   สนับสนุนการศึกษา 
-  หนวยกิจการนิสิต 
-  หนวยวิเทศสัมพันธ 

-  หนวยแผนงานและ 
   งบประมาณ 
-  หนวยวิจัย 

-  หนวยการเงิน

-  หนวยบัญชี 
-  หนวยพัสดุ 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายกจิการทั่วไป 

 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
รองคณบดีฝายกจิการนิสิต

 

หัวหนาสาขาวิชา 
 

 

ศูนยศกึษาบทบาท 
หญิงและชาย 

 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและวางแผน 

 

คณบดคีณะสังคมศาสตร 



งบประมาณ 

  

คณะสังคมศาสตร  มีแหลงงบประมาณจําแนกเปน  2  ประเภท  คือ 

1. งบประมาณแผนดิน  เปนงบประมาณที่จัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ โดยกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรใหกับคณะเพื่อเปนเงินเดือนและคาจางประจํา คารักษา พยาบาล และคาตอบแทน ใชสอย

และวัสดุ 
2. งบประมาณรายได  เปนงบประมาณที่ไดรับจากคาบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียน  

จากการเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ, ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ และ

ปริญญาเอก ภาคปกติ  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดสรรเงินสํารองใหคณะฯ รอยละ 20  งบกลางรอยละ 5  

กองทุนพัฒนาบุคคลากร รอยละ 5  และกองทุนวิจัยรอยละ 5  สวนที่เหลือจัดสรรเปนรายได คณะฯ เพื่อนํามา

บริหารจัดการในแตละปงบประมาณ โดยแบงออก กองทุนเพื่อการศึกษา  กองทุนวิจัย  กองทุนบริการวิชาการ  

กองทุนกิจการนิสิต  กองทุนสินทรัพยถาวร  และกองทุนศิลปวัฒนธรรม 
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• แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสงัคมศาสตร  ระยะยาว 15  ป  (พ.ศ. 2551 – 2565) 
 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสังคมศาสตร  ระยะยาว 15  ป  (พ.ศ. 2551 – 2565) เกิดจาก

การระดมความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร โดยจากการระดมความคิดเห็นสามารถกําหนด

เปาประสงครวม (Goal) ของคณะสังคมศาสตรในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) ไดเปน  5  ประเด็น  ดังนี้ 
1.   เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ  พัฒนาศักยภาพของมนุษย ใหมีความเปนสากล 

และมีความรับผิดชอบตอสังคม  
2.   เปนคณะชั้นนําทางวิชาการ ดานสังคมศาสตร 1 ใน 10 ของประเทศ และมีเครือขายเขมแข็ง 

3.   เปนคณะที่เปนศูนยกลางแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับภาคเหนือตอนลาง 

4.   เปนคณะที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งใน

และตางประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

5.   เปนคณะที่ผลิตหลักสูตรหลากหลายที่ครอบคลุมทั้งทางดานศาสตรบริสุทธิ์ และศาสตร

ประยุกต ที่สอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  ในระดับชาติ และ

นานาชาติ 
 
 

การจัดลําดบัความสําคัญของเปาประสงคตามความเรงดวน 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ  พัฒนาศักยภาพของมนุษย ใหมีความเปนสากล 

และมีความรับผดิชอบตอสังคม 2.82 

2. เปนคณะชั้นนําทางวิชาการ ดานสงัคมศาสตร 1 ใน 10 ของประเทศ และมีเครือขายเขมแข็ง 2.39 

3. เปนคณะที่เปนศนูยกลางแหงการแลกเปลีย่นเรยีนรูในระดับภาคเหนือตอนลาง 2.39 

4. เปนคณะที่มกีารผลิตบัณฑิตที่มศีกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งใน

และตางประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
2.68 

5. เปนคณะที่ผลติหลักสตูรหลากหลายที่ครอบคลุมทัง้ทางดานศาสตรบริสุทธิ์ และศาสตร

ประยุกต ที่สอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม  ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.21 
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การจัดลําดบัความสําคัญของเปาประสงคตามโอกาสความสําเร็จ 
 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ  พัฒนาศักยภาพของมนุษย ใหมีความเปนสากล 

และมีความรับผดิชอบตอสังคม 2.61 

2. เปนคณะชั้นนําทางวิชาการ ดานสงัคมศาสตร 1 ใน 10 ของประเทศ และมีเครือขายเขมแข็ง 2.11 

3. เปนคณะที่เปนศนูยกลางแหงการแลกเปลีย่นเรยีนรูในระดับภาคเหนือตอนลาง 2.50 

4. เปนคณะที่มกีารผลิตบัณฑิตที่มศีกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งใน

และตางประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
2.36 

5. เปนคณะที่ผลติหลักสตูรหลากหลายที่ครอบคลุมทัง้ทางดานศาสตรบริสุทธิ์ และศาสตร

ประยุกต ที่สอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม  ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.21 

 

 

 

การจัดลําดบัความสําคัญของเปาประสงคในภาพรวม 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ  พัฒนาศักยภาพของมนุษย ใหมีความเปนสากล 

และมีความรับผดิชอบตอสังคม 7.39 

2. เปนคณะชั้นนําทางวิชาการ ดานสงัคมศาสตร 1 ใน 10 ของประเทศ และมีเครือขายเขมแข็ง 5.21 

3. เปนคณะที่เปนศนูยกลางแหงการแลกเปลีย่นเรยีนรูในระดับภาคเหนือตอนลาง 6.14 

4. เปนคณะที่มกีารผลิตบัณฑิตที่มศีกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งใน

และตางประเทศ ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
6.46 

5. เปนคณะที่ผลติหลักสตูรหลากหลายที่ครอบคลุมทัง้ทางดานศาสตรบริสุทธิ์ และศาสตร

ประยุกต ที่สอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม  ในระดับชาติ และนานาชาติ 

5.25 
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• เปาหมายการบรรลุเปาประสงค )Time Line) 
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เปนคณะที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ  พัฒนาศักยภาพของมนุษย  

ใหมีความเปนสากล และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

เปนคณะชั้นนําทางวิชาการ ดานสังคมศาสตร 1 ใน 10 ของประเทศ  

และมีเครือขายเขมแข็ง 

เปนคณะที่เปนศูนยกลางแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในระดับภาคเหนือตอนลาง 

เปนคณะที่มีการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา  

การศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

เปนคณะที่ผลิตหลักสูตรหลากหลายที่ครอบคลุมท้ังทางดานศาสตรบริสุทธิ์  

และศาสตรประยุกต ท่ีสอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทาง 

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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การกําหนดเปาประสงครวมของคณะสังคมศาสตร ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ

สังคมศาสตร  ระยะยาว 15  ป  (พ.ศ. 2551 – 2565) ตามกรอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

นเรศวร  5 ดานหลัก  คือ   ดานการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การบริหารจัดการองคกร  โดยไดกําหนดเปาประสงครวมที่ไดจากการระดมความในแตละดานไวดังนี้ 

 

 

ดานการผลิตบัณฑิต  

1.  ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางปญญา  มีทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเดน มีศักยภาพในการ

แขงขันมีคุณธรรม จริยธรรม  

2.  มีการขยายโอกาสทางการศึกษา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  

3.  เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีลักษณะสหวิทยาการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

4.  ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ ให

เปนที่ยอมรับในระดับสากล  

 
 
การจัดลําดบัความสําคัญตามความเรงดวน 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. ผลิตบัณฑิตทีเ่ปนผูนําทางปญญา  มีทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเดน  มีศักยภาพในการ

แขงขัน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.81 

2. มีการขยายโอกาสทางการศกึษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในระดับชาต ิและนานาชาติ 2.31 

3. เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่มลีักษณะสหวิทยาการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปลีย่นแปลงทางสังคม 
2.31 

4. ผลิตบัณฑิตที่มศีกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  

ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
2.50 
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การจัดลําดบัความสําคัญตามโอกาสความสําเร็จ 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. ผลิตบัณฑิตทีเ่ปนผูนําทางปญญา  มีทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเดน  มีศักยภาพในการ

แขงขัน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.25 

2. มีการขยายโอกาสทางการศกึษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในระดับชาต ิและนานาชาติ 2.06 

3. เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่มลีักษณะสหวิทยาการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปลีย่นแปลงทางสังคม 
2.38 

4. ผลิตบัณฑิตที่มศีกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  

ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
2.06 

 

 
 
การจัดลําดบัความสําคัญในภาพรวม 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. ผลิตบัณฑิตทีเ่ปนผูนําทางปญญา  มีทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเดน  มีศักยภาพในการ

แขงขัน  มีคุณธรรม จริยธรรม 
6.38 

2. มีการขยายโอกาสทางการศกึษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในระดับชาต ิและนานาชาติ 4.88 

3. เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่มลีักษณะสหวิทยาการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

และการเปลีย่นแปลงทางสังคม 
5.75 

4. ผลิตบัณฑิตที่มศีกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  

ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
5.38 
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• เปาหมายการบรรลุเปาประสงค )Time Line) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                
       

ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางปญญา  มีทักษะเฉพาะสาขาวิชาท่ีโดดเดน 

มีศักยภาพในการแขงขันมีคุณธรรม จริยธรรม

มีการขยายโอกาสทางการศึกษา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

เพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีลักษณะสหวิทยาการ  

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอ 

ท้ังในและตางประเทศ ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
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ดานการผลิตบัณฑิต  

 

ประเด็น ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางปญญา  มีทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเดน  มีศักยภาพในการแขงขัน   

มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- รองคณบดี /ผูชวยคณบดี 

- หัวหนาสาขาวิชา  

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

- งานบริการการศึกษา  

ภาคีรวม 

 

- คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลยั 

- กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

- หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- ผูใชบัณฑิต  /หนวยงานภายนอก 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายดานวิชาการ หลกัสูตร โครงการ  กิจกรรมเสริมหลักสตูร

เพื่อสนบัสนนุ  การเรียนการสอน  โดยมุงผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 เพื่อสนบัสนนุกิจการนิสิต เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

 และจิตสํานกึเพื่อสังคม  

- กําหนดมาตรการกํากับดูแล และสงเสริมคุณภาพทางวิชาการ และ 

 การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย 

- มุงพัฒนาและกําหนดวิสัยทัศนดานการผลิตบัณฑติ ใหเทาทันตอ 

 การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมุงสงเสริมใหสังคมภายในและภายนอก 

 มหาวิทยาลยัมีทศันคติเชิงบวกตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลยั 

- กํากับและติดตามกระบวนการเพือ่ใหไดมาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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บทบาทภาคีรวม - กําหนดสมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะสังคมศาสตร 

- สรางกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อใหไดมาซึ่งเปาประสงค 

- ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

- สงเสริม สนับสนนุ โครงการ กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร และติดตามการ

ดําเนินงานเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกเพื่อสังคม  

 

 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 90  

 ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

- มีจํานวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีงานทํา 

 และ/หรือศึกษาตอ  ไมนอยกวา รอยละ 90 

- ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรก 

 คุณธรรม จริยธรรม และการสรางจิตสํานึกเพื่อสังคม 

- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพรผลงานทางวชิาการ 

ในวารสารที่มี refereed journal และ/หรือการประชุม 
วิชาการในระดับชาติ  และ/หรือนานาชาติ 
 

 

- กองบริการการศกึษา 

- งานบริการการศกึษา  

- หนวยงานผูใชบณัฑิต 

 

เชิงคุณภาพ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ อยูระดับดี – ดีมาก  
 ตอคุณภาพของบณัฑิต 

- บัณฑิต ศิษยเกา ที่สําเร็จการศกึษาเปนผูนําในองคกร 
 ระดับทองถิน่ และ/หรือภูมิภาค  ทั้งในระดับชาติ  

 และ/หรือนานาชาติ 

- บัณฑิต ศิษยเกา ไดรับรางวัล การยกยอง เชดิชูกยีรติ  

 ในดานการเปนผูนําทางปญญา และ/หรือทกัษะเฉพาะ

 สาขาวิชา และ/หรือคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

- สกอ. 

- กพร. 

- สมศ. 

- สถานศกึษา 

- หนวยงานผูใชบณัฑิต 
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ดานการผลิตบัณฑิต  

 

ประเด็น มีการขยายโอกาสทางการศึกษา ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- หัวหนาสาชาวิชา 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

- งานบริการการศกึษา  

ภาคีรวม - คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลยั 

- กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

- เครือขายภาครัฐ และเอกชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบาย  ,ยุทธศาสตร ,โครงการและกิจกรรมเพื่อสรางโอกาส 

 ทางการศึกษากับกลุมเปาหมายทุกระดับ 

- ดําเนินการตามนโยบาย, ยุทธศาสตร ,โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว 

- มุงสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการทั้งภายใน และภายนอก  

มหาวิทยาลัย ทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศ 

บทบาทภาคีรวม - สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภายใน  

 และภายนอกหนวยงาน 

- สนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพือ่สรางโอกาสทางการศึกษากบั 

กลุมเปาหมายทกุระดับ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

-    มีจํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
 ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ในระดับชาต ิ

     และ/หรือนานาชาติ ไมนอยกวา 1 องคกร 
- มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเพื่อขยายโอกาส 
 ทางการศึกษา สําหรับเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ตองการ 
 ศึกษาตอ ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  ทั้งในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
 อยางนอย 1 หลกัสูตร 
- มีจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษามากกวา รอยละ 90  

 ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 

 

-  กองบริการการศึกษา 

-  งานบริการการศึกษา  

 

เชิงคุณภาพ 

- การไดรับความยอมรับในศักยภาพและความสามารถ 

ของคณะสังคมศาสตรจากเครือขายทางวิชาการ 

 ทั้งภายใน และ/หรือภายนอก ทั้งในระดับชาติ  

 และ/หรือนานาชาติ 
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ดานการผลิตบัณฑิต  

 

ประเด็น เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีลักษณะสหวทิยาการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ 

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- งานบริการการศกึษา  

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

- สาขาวิชาทุกสาขาฯ 

ภาคีรวม - คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลยั 

- กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

- สถาบันการศกึษาทั้งภายใน และภายนอก 

- ผูใชบัณฑิต  /หนวยงานภายนอก )ภาครัฐ เอกชน และชุมชน( 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบาย,มาตรการการดําเนินงานดานการบรูณาการหลักสูตร

แบบสหวิทยาการ 

- สํารวจขอมูลของตลาดแรงงานของทุกสาขาวิชาที่จะนํามาประกอบการ 

         พัฒนาหลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรและ ประเมินหลกัสูตรที่มีลกัษณะสหวิทยาการ ให 

 สอดคลองกับความตองการและการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

- เปดโอกาสใหผูมี สวนได-สวนเสยี ไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลกัสูตร 

- ดําเนินการและกาํกับการประเมินทุกหลกัสตูรอยางเครงครัด 

-     พัฒนาอาจารยใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามการเปลีย่นแปลงของ

 สังคม  และตลาดแรงาน 

บทบาทภาคีรวม - สงเสริมนโยบายและมาตรการพฒันาหลักสตูรของคณะสังคมศาสตร  

- สนุบสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการและการเปลีย่นแปลงทางสังคม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีลักษณะสหวิชาการ 

ไมนอยกวา  2 หลักสูตร 
- มีจํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาที่มีลักษณะสหวิทยาการ  
 ไมนอยกวา รอยละ 80 

- มีจํานวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา  
ไดนําความรูจากรายวิชาที่เรียนไปใชในการทํางาน 

   ไมนอยกวา รอยละ 80 
- มีจํานวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา 

 ไดคาตอบแทนสอดคลองกับคุณวุฒิการศึกษาที่สําเร็จ 

 ไมนอยกวา รอยละ 80  
 

 

 

-   กองบริการการศกึษา 

-   งานบริการการศึกษา  

-    กองแผนงาน  

 -   หนวยงานผูใชบณัฑิต 

   

 

 

เชิงคุณภาพ 

- หลักสูตรมกีารจัดโครงการสหกิจศึกษาทั้งใน  

 และ/หรือตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

- ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจ อยูระดับดี – ดีมาก    

 ตอคุณภาพของบณัฑิต และเนื้อหาของหลักสูตร 

 

 

-   งานบริการการศกึษา  

-    กองแผนงาน  

-   หนวยงานผูใชบณัฑิต   
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ดานการผลิตบัณฑิต  

 

ประเด็น ผลิตบัณฑิตทีม่ีศกัยภาพในการสรางงาน การมีงานทํา การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  

ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- รองคณบดี /ผูชวยคณบดี 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

- สาขาวิชาทุกสาขาฯ 

- งานบริการการศึกษา  

ภาคีรวม - คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลยั 

- กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

- ผูใชบัณฑิต  /หนวยงานภายนอก 

- ศิษยเกา 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายดานวิชาการ หลกัสูตร โครงการและกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนการสอน เพือ่ใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค   

- ดําเนินการและประเมินตามนโยบายดานวิชาการ หลักสตูร โครงการและ

กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค   

- กําหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรม ดานกิจการนิสิตเพื่อใหไดมาซึ่ง

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

- ดําเนินการตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม ดานกิจการนสิิตเพือ่ให

ไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กําหนดมาตรการกํากับดูแล และสงเสริมคุณภาพทางวิชาการของอาจารย 

และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มุงสรางวิสยัทัศนดานการผลิตบัณฑิตที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

และมีทัศนคติเชงิบวกตอคุณภาพบัณฑิตของมหาวทิยาลยั 

- กํากับและติดตามกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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บทบาทภาคีรวม - สงเสริมการกําหนดนโยบายดานวิชาการ หลักสตูร โครงการและกจิกรรม

สงเสริมการเรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค   

- สงเสริมการดําเนนิการและประเมนิตามนโยบายดานวิชาการ หลักสตูร 

โครงการและกิจกรรมสงเสรมิการเรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึง

ประสงค   

- สงเสริมการกําหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรมดานกิจการนิสติเพื่อให

ไดมาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กําหนดสมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะสังคมศาสตร 

- สรางกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อใหไดมาซึ่งเปาประสงค 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 90  

 ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

- มีจํานวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีงานทํา 

 และ/หรือศึกษาตอ  ไมนอยกวา รอยละ 90 

 
 

 

-  งานบริการการศึกษา 

 

เชิงคุณภาพ 

- ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจอยูระดับดี – ดีมาก    

 ตอคุณภาพของบณัฑิต  และเนื้อหาของหลักสูตร 

- ไดรับการยกยองเชิดชูกยีรติระดับภูมิภาค 

 ทั้งจากภาครัฐและ/หรือเอกชน 

 

 

 

 

- สกอ. 

- กพร. 

- สมศ. 

- หนวยงานผูใชบณัฑิต 

- สถานศกึษา 
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ดานการวิจัย   

1.  มีศูนย/ สถาบันการวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู  และพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย 

2.   มีความเปนเลิศทางการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต (Applied 

Research) เพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถนําไปใชในการสรางสังคมสันติประชาธรรม 

3.   มีเครือขายการทําวิจัยระดับทองถิ่น ชาติ และ/หรือนานาชาติ 

4.   มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น ชาติ และ/หรือนานาชาติ  

 

การจัดลําดบัความสําคัญตามความเรงดวน 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. มีศูนย/ สถาบันการวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู  และพัฒนาศกัยภาพ 

ของมนุษย 
2.35 

2. มีความเปนเลศิทางการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวจิัยประยกุต (Applied 

Research) เพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถนําไปใชในการสรางสังคมสนัติประชาธรรม 
2.71 

3. มีเครือขายการทาํวิจัยระดับทองถิน่ ชาติ และ/หรือนานาชาต ิ 2.47 

4. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น ชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ 2.35 

 

 

การจัดลําดบัความสําคัญตามโอกาสความสําเร็จ 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. มีศูนย/ สถาบันการวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู  และพัฒนาศกัยภาพ 

ของมนุษย 
2.41 

2. มีความเปนเลศิทางการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวจิัยประยกุต (Applied 

Research) เพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถนําไปใชในการสรางสังคมสนัติประชาธรรม 
2.47 

3. มีเครือขายการทาํวิจัยระดับทองถิน่ ชาติ และ/หรือนานาชาต ิ 2.24 

4. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น ชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ 2.12 
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การจัดลําดบัความสําคัญในภาพรวม 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. มีศูนย/ สถาบันการวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู  และพัฒนาศกัยภาพ 

ของมนุษย 
5.88 

2. มีความเปนเลศิทางการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวจิัยประยกุต (Applied 

Research) เพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถนําไปใชในการสรางสังคมสนัติประชาธรรม 
6.76 

3. มีเครือขายการทาํวิจัยระดับทองถิน่ ชาติ และ/หรือนานาชาต ิ 5.53 

4. มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น ชาต ิและ/หรือนานาชาต ิ 5.06 

 

 

 

 

• เปาหมายการบรรลุเปาประสงค )Time Line) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                
       

ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65

 
 

 

 

 

 

 

 

มีความเปนเลิศทางการวิจัยพ้ืนฐาน )Basic Research) และการวิจัยประยุกต )Applied Research) 

เพ่ือสรางองคความรูใหม และสามารถนําไปใชในการสรางสังคมสันติประชาธรรม 

มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น ชาติ และ/หรือนานาชาติ 

มีศูนย /สถาบันการวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพ่ือพัฒนาองคความรู   

และพัฒนาศักยภาพของมนุษย 

มีเครือขายการทําวิจัยระดับทองถิ่น ชาติ และ/หรือนานาชาติ 
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ดานการวิจัย  

 

ประเด็น มีศูนย /สถาบันการวิจยัทางดานสังคมศาสตรเพือ่พัฒนาองคความรู และพัฒนาศักยภาพของมนุษย 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ผูชวยคณบดี 

- คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ  

- งานนโยบายและแผน (หนวยวิจัย) 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายการบริหารจัดการสถาบันทางดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนา

องคความรู และพัฒนาศักยภาพของมนุษย 

- กําหนดงบประมาณเพื่อผลักดันใหเกิดสถาบันฯ/ศูนยฯ 

- ดําเนินงานตามนโนบายการบริหารจัดการของสถาบันฯ/ศูนยฯ 

บทบาทภาคีรวม - ผลิตผลงานวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อพัฒนาองคความรู และพฒันา

ศักยภาพของมนษุย 

 

 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- เกิดศนูย/สถาบนัการวิจัยทางดานสังคมศาสตร 

 เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาศักยภาพของมนษุย 

 

 

- งานนโยบายและแผน  

(หนวยวิจัย) 

เชิงคุณภาพ 

- มีการบริหารจัดการศูนย/สถาบันดงักลาวจนเกิดงานวิจัย 

 เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาศักยภาพของมนษุย  

 และมีการนําไปใชประโยชนหรือเผยแพรในระดับชาติ 

และ/หรือนานาชาติ 
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ดานการวิจัย  

 

ประเด็น มีความเปนเลิศทางการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวจิัยประยุกต (Applied Research) 

เพื่อสรางองคความรูใหม และสามารถนําไปใชในการสรางสังคมสันติประชาธรรม 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ผูชวยคณบดี 

- คณะกรรมการวจิัยประจําคณะ 

- งานนโยบายและแผน (หนวยวิจัย) 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- คณาจารยและเจาหนาที ่

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเปนทุนสนับสนุนและ

พัฒนาการวิจัยพืน้ฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต 

(Applied Research) เพื่อสรางองคความรูใหม 

- มีการกําหนดตัวชี้วัด “การสรางสงัคมสันตปิระชาธรรม” 

- ดําเนินการจัดทําโครงการตางๆ เพือ่เผยแพรผลงานวิจัย และนําไปใช

ประโยชนในชุมชนและสังคม 

บทบาทภาคีรวม - ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เพื่อสรางองคความรูใหม 

- ผลิตผลงานวิจัยประยุกต (Applied Research) เพื่อสรางองคความรูใหม 

 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีผลงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เพื่อสรางองคความรูใหม 

 ไมนอยกวา รอยละ 50 ของอาจารยประจํา 

- มีผลงานวิจัยประยุกต (Applied Research) เพื่อสรางองคความรู

ใหม  ไมนอยกวา รอยละ 50  ของอาจารยประจํา 

- มีเงินทุนสนับสนนุการวิจัย มากกวา 100,000 บาท/อาจารยประจํา 

 

 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยวิจัย( 

- ภาคีรวม  

- กพร. 

เชิงคุณภาพ 

- การยอมรับของงานวิจัยของคณะสังคมศาสตรไดนําไปใช 

ในการสรางสังคมสันติประชาธรรม 
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ดานการวิจัย  

 

ประเด็น มีเครือขายการทาํวิจัยระดับทองถิน่ ชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ผูชวยคณบดี 

- คณะกรรมการวจิัยประจําคณะ 

- งานนโยบายและแผน )หนวยวิจัย( 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายเพื่อเปนการผลักดันใหมีการทํางานวิจัยรวมกับเครอืขาย

ทองถิ่น ชาติ และนานาชาต ิ

- จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทนุสนบัสนุนการทําวิจัยหรือโครงการหรือ

เผยแพรผลงานวิจัยรวมกับเครือขายทองถิ่น ชาติ และนานาชาต ิ

บทบาทภาคีรวม - ทํางานวิจัยรวมกบัเครือขายทองถิน่ ชาติ และนานาชาติ 

- มีการเผยแพรผลงานวิจัยดังกลาว ในระดับทองถิ่น ชาติ และนานาชาติ 

 

 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีผลงานวิจัยที่เกดิจากการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายทองถิ่น 

และ/หรือชาติ  และ/หรือนานาชาติ ไมนอยกวา รอยละ 10   

 ของอาจารยประจํา 
- มีการจัดโครงการ/เผยแพรผลงานวิจัยที่ทํารวมกบัเครือขายฯ  

อยางนอย 1 โครงการ/ปงบประมาณ 

 

 

- งานนโยบายและแผน   

(หนวยวิจัย) 

 

 

เชิงคุณภาพ 

- มีเครือขายความรวมมือดานการวจิัยในระดับทองถิ่น  

 และ/หรือชาติ  และ/หรือนานาชาติ  
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ดานการวิจัย  

 

ประเด็น มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น ชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ผูชวยคณบดี 

- คณะกรรมการวจิัยประจําคณะ 

- งานนโยบายและแผน (หนวยวิจัย) 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- คณาจารยและเจาหนาที ่

บทบาทเจาภาพหลัก - จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยระดับทองถิ่น  

 ชาติ  และนานาชาติ 
- สงเสริม และสนบัสนุนใหมกีารจัดเวทีสัมมนาวิชาการระดับทองถิ่น  ชาติ  

 และนานาชาต ิ
- จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการทั้งระดบัทองถิ่น หรือชาติ หรือนานาชาต ิ

บทบาทภาคีรวม - มีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งระดับทองถิ่น หรือชาติ หรือนานาชาติ 

- รวมเปนคณะกรรมการ  สนับสนนุ  ใหความรวมมือในการจัดสัมมนา 

ทางวิชาการ 

 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีการจัดเวทสีัมมนาวิชาการระดับทองถิ่น  ชาติ และ/หรือนานาชาติ  

 อยางนอย 1 ครั้ง  /ปงบประมาณ 
- มีผลงานวิจัยที่ตพีิมพเผยแพร หรือไปนําเสนอในประชุมวิชาการ 

 ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ  ไมนอยกวา รอยละ 50  

 ของจํานวนอาจารยประจํา 

 

 

- งานนโยบายและแผน  

(หนวยวิจัย) 

- กพร. 

เชิงคุณภาพ 

- บทความวิจัยไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานะขอมลูระดับชาติและนานชาต ิ
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ดานการบริการวชิาการ  

1.   เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู พัฒนาสังคม เปนแหลงฐานขอมูลทางดาน

สังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง 
2.   มีเครือขายการบริการวิชาการ  ในระดับชาติและนานาชาติ  สรางความรวมมือกับชุมชน   

ในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

3.   เปนศูนยกลางการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  และเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

4.   เปนคณะที่ใหบริการวิชาการในเชิงรุก มีระบบการจัดการอยางมีคุณภาพ มีการใชเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 

 

การจัดลําดบัความสําคัญตามความเรงดวน 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู พัฒนาสังคม เปนแหลงฐานขอมลู 

ทางดานสังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง 
2.82 

2. มีเครือขายการบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ สรางความรวมมือกับชุมชน 

ในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 
2.29 

3. เปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร  

ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ
2.54 

4. เปนคณะที่ใหบรกิารวิชาการในเชงิรุก มีระบบการจัดการอยางมีคณุภาพ มีการใชเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรบัในระดับสากล 
2.39 

 
 

การจัดลําดบัความสําคัญตามโอกาสความสําเร็จ 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู พัฒนาสังคม เปนแหลงฐานขอมลู 

ทางดานสังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง 
2.61 

2. มีเครือขายการบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ สรางความรวมมือกับชุมชน 

ในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 
2.25 

3. เปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร  

ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ
2.29 

4. เปนคณะที่ใหบรกิารวิชาการในเชงิรุก มีระบบการจัดการอยางมีคณุภาพ มีการใชเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรบัในระดับสากล 
2.25 
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การจัดลําดบัความสําคัญในภาพรวม 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู พัฒนาสังคม เปนแหลงฐานขอมลู 

ทางดานสังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง 
7.39 

2. มีเครือขายการบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ สรางความรวมมือกับชุมชน 

ในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 
5.29 

3. เปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร  

ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ
5.86 

4. เปนคณะที่ใหบรกิารวิชาการในเชงิรุก มีระบบการจัดการอยางมีคณุภาพ มีการใชเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรบัในระดับสากล 
5.43 

 

 

 

• เปาหมายการบรรลุเปาประสงค )Time Line) 

 
 

 

 

 

 

 

                
       

ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65

 
 

 

 

 

 

 

เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู พัฒนาสังคม เปนแหลงฐานขอมูลทางดานสังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง 

มีเครือขายการบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ  

สรางความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง

เปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม และเสนอผลงานวิจัย 

ทางสังคมศาสตร ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

เปนคณะที่ใหบริการวิชาการในเชิงรุก มีระบบการจัดการอยางมีคุณภาพ  

มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
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ดานการบริการวชิาการ  

 

ประเด็น เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู พัฒนาสังคม เปนแหลงฐานขอมูลทางดาน

สังคมศาสตร ของภาคเหนือตอนลาง 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- รองคณบดีฝายกจิการนิสิต 

- งานธุรการ )หนวยบริการวิชาการแกสังคม) 

- หัวหนาสาขาวิชา 

ภาคีรวม - หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา  )Mobile  Unit( 

- สถาบันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ใหบริการทางวิชาการ 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการบรกิารวิชาการใหกับบุคลากร ทั้งในและนอก

มหาวิทยาลยั 

- กําหนดงบประมาณเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการบรกิารวิชาการ  

 การเรียนรู  พัฒนาสังคม   

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรการใหบรกิารทางวิชาการ 

 การเรียนรู  พัฒนาสังคม  

- ใหบริการขอมูลดานตางๆ และการใหคําปรึกษาทางวิชาการทางดาน

สังคมศาสตรของภาคเหนือตอนลาง 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการบรกิารวิชาการของคณะ 

- ผลักดันคณะสังคมศาสตรใหเปนศูนยกลางการบรกิารวิชาการ 

บทบาทภาคีรวม - สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการบริการวิชาการ 

- สนับสนุนการบรกิารขอมูลทางดานสังคมศาสตร 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อดําเนนิงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีจํานวนผูรับบรกิารดานการบริการวิชาการ 

 ไมนอยกวารอยละ 80  ตามเปาหมายของ 

 โครงการ 

- มีอาจารย/บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือก และ/หรือ

แตงตั้งเปนที่ปรกึษา/กรรมการทางวิชาการ  

ไมนอยกวา รอยละ 25  ของอาจารยประจํา 

 

 

- งานธุรการ  

(หนวยบริการวิชาการแกสงัคม) 

- งานนโยบายและแผน  

(หนวยแผนงานและงบประมาณ) 

- สาขาวิชา 

 

เชิงคุณภาพ 

- มีหนวยงานของคณะสังคมศาสตรที่รับผิดชอบและ

ดําเนินการดานบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม 

- การไดรับการยอมรับในศักยภาพทางดานการเปน 

 ศูนยกลางของการบริการวิชาการ  การเรียนรู   

 พัฒนาสังคม  เปนแหลงฐานขอมลูในเขต 

 ภาคเหนือตอนลาง 

- ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการใหบริการ 

 ในระดับดี – ดีมาก 

 

 

 

- งานธุรการ  

(หนวยบริการวิชาการแกสงัคม) 
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ดานการบริการวชิาการ  

 

ประเด็น มีเครือขายการบริการวิชาการ  ในระดับชาติและนานาชาติ  สรางความรวมมือกบัชุมชน    

ในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- รองคณบดีฝายกจิการนิสิต 

งานธุรการ (หนวยบริการวิชาการแกสังคม) 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ใหบริการทางวิชาการในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

- กําหนดเครือขายการบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสราง

ความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

- กําหนดงบประมาณเพื่อสรางเครือขายการบรกิารวิชาการ 

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ใหบริการทางวิชาการในระดับชาติ

และ  นานาชาติ 

- ประสานเครือขาย องคกร ชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

- ติดตามและประเมินผลการสรางเครือขายการบรกิารวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาตเิพือ่สรางความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

บทบาทภาคีรวม - ใหขอมูลดานตางๆ และเพื่อสรางความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่นภาคเหนือ

ตอนลางเพื่อรวมเปนเครือขายการบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

- สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมการสรางความรวมมือ 

- สงเสริมการสรางเครือขาย องคกร ชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือ

ตอนลาง 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อดําเนนิงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนโครงการดานการบรกิารวิชาการที่ดําเนินการ

รวมกับเครือขาย ไมนอยกวา 1 โครงการ/

ปงบประมาณ 

- จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลยั

กับองคกรภายนอกดานบรกิารวิชาการ   

 ไมนอยกวา 2 องคกร 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบริการวิชาการแกสงัคม( 

- หัวหนาสาขาวิชา 

- ภาคีรวม 

 

เชิงคุณภาพ 

- การไดรับการยอมรับและความรวมมือ 

 ทางดานบริการวิชาการจากเครือขาย 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบริการวิชาการแกสงัคม( 

- ภาคีรวม 
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ดานการบริการวชิาการ  

 

ประเด็น เปนศูนยกลางการจัดประชุม  สัมมนา  ฝกอบรม  และเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร  

ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- รองคณบดีฝายกจิการนิสิต 

- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา/ผูชวยคณบดี 

- งานธุรการ )หนวยบริการวิชาการแกสังคม( 

- งานนโยบายและแผน )หนวยวิจัย( 

ภาคีรวม - หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- งานธุรการ )หนวยอาคารสถานที่( 

- งานบริการการศกึษา 

- หัวหนาสาขาวิชา 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร การใหบริการทางวิชาการดานศูนยกลาง

การจัดประชุม  สัมมนา ฝกอบรม  และเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร

ในระดับชาติ  และนานาชาต ิ

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร การใหบรกิารทางวิชาการดาน

ศูนยกลางการจัด ประชุม  สัมมนา ฝกอบรม  และเสนอผลงานวิจัยทาง

สังคมศาสตรในระดับชาติ  และนานาชาติ 

- จัดโครงการเพื่อใหบริการทางวิชาการ  จัดประชุม  สัมมนา ฝกอบรม  และ

เสนอผลงานวิจัยทางสงัคมศาสตรในระดับชาติ  และนานาชาต ิ

- สงเสริมใหผลงานวิจัยของบุคลากรและนกัศึกษาของคณะสังคมศาสตรเปน

ที่ยอมรับและ/หรอืสามารถนําไปใชประโยชนได                

- ติดตามและประเมินผล 

บทบาทภาคีรวม - สนับสนุน อํานวยความสะดวก ดานอาคารสถานที ่

- สงเสริมการจัด ประชุม  สัมมนา ฝกอบรม  และเสนอผลงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อดําเนนิงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีโครงการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในระดับชาติ 

 ไมนอยกวา 1 โครงการ/ปงบประมาณ 

- มีโครงการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในระดับ

นานาชาต ิ ไมนอยกวา 1 โครงการ/ 2 ปงบประมาณ 

- มีการจัดประชุม สัมมนา เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยทาง 

 สังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ/ปงบประมาณ 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบรกิารวิชาการแกสงัคม( 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยวิจัย( 

เชิงคุณภาพ 

- มีหนวยงานของคณะสังคมศาสตรที่รับผิดชอบและ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

- การไดรับการยอมรับในศักยภาพทางดานความพรอมใน

การเปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม   

และ/หรือ เสนอผลงานวิจัยทางสงัคมศาสตร 

ในระดับชาติ  และ/หรือนานาชาติ 

 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบริการวิชาการแกสงัคม( 

- ภาคีรวม 
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ดานการบริการวชิาการ  

 

ประเด็น เปนคณะที่ใหบริการวิชาการในเชิงรุก มีระบบการจัดการอยางมีคณุภาพ มีการใชเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

- งานธุรการ )หนวยบริการวิชาการแกสังคม( 

- งานบริการการศกึษา 

- งานธุรการ )หนวยเทคโนโลยีและสารสนเทศ( 

ภาคีรวม - งานธุรการ )หนวยอาคารสถานที่( 

- หัวหนาสาขาวิชา 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และงบประมาณ  การใหบริการวิชาการ 

 ในเชิงรุก  มีระบบการจัดการอยางมีคุณภาพ มีการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

 และเปนที่ยอมรบัในระดับสากล 

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร การใหบรกิารวิชาการในเชงิรุก  

 มีระบบการจัดการอยางมีคุณภาพ มีการใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  

 และเปนที่ยอมรบัในระดับสากล 

- กําหนดงบประมารณ และจัดหาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม เพื่อใชประโยชน  

 ใหเปนที่ยอมรับ 
- มีการใชเทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการ โดยคํานงึถึงความเหมาะสม 

- ติดตามและประเมินผล 

บทบาทภาคีรวม - สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเหมาะสมเพื่อใชในการบริการวิชาการ 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อดําเนนิงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการบริการวิชาการ 

 ที่ดําเนินการตามความตองการของผูรับบริการ  

 ไมนอยกวา  4  โครงการ/ปงบประมาณ 

 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบริการวิชาการแกสงัคม( 

- งานบริการการศกึษา 

 

เชิงคุณภาพ 

- ไดรับการยอมรบัในการใหบริการวชิาการในเชิงรุก 

 มีระบบการจัดการอยางมีคุณภาพในระดับสากล 

- ผูเขารับบริการยอมรับในการนําระบบเทคโนโลย ี

 ไปใชอยางเหมาะสมอยางเปนรูปธรรม 

- มีโครงการสํารวจความตองการผูรบับริการ 

 กอนดําเนินโครงการ 

- ความพึงพอใจของผลการประเมินตรวจสอบ 

 ดานระบบการจัดการของการบรกิารวิชาการ 

จากผูรับบริการอยูในระดับดี - ดีมาก 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบริการวชิาการแกสงัคม( 

- งานธุรการ  

 )หนวยเทคโนโลยีและสารสนเทศ( 
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ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

1.   เปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง  เผยแพรสูระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

2.   มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีจิตสํานึก ในการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

3.   มีการนําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการ

วิชาการ ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม 

 4.   มีเครือขายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรสวนทองถิ่น 

เพื่อการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา  

 
การจัดลําดบัความสําคัญตามความเรงดวน 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนศูนยขอมลูดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชาติพนัธุ ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง  เผยแพรสูระดบัชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาต ิ

2.53 

2. มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีจิตสํานกึ ในการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอความเปลีย่นแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
2.35 

3. มีการนําศลิปวัฒนธรรมมาบูรณาการ  ในการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  และ 

การบริการวิชาการ ใหสอดคลองกบับริบทของสังคม 
2.53 

4. มีเครือขายดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลยัและองคกรสวนทองถิ่น 

เพื่อการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา 
2.53 

 

การจัดลําดบัความสําคัญตามโอกาสความสําเร็จ 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนศูนยขอมลูดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชาติพนัธุ ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง  เผยแพรสูระดบัชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาต ิ

2.59 

2. มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีจิตสํานกึ ในการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอความเปลีย่นแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
2.18 

3. มีการนําศลิปวัฒนธรรมมาบูรณาการ  ในการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  และ 

การบริการวิชาการ ใหสอดคลองกบับริบทของสังคม 
2.53 

4. มีเครือขายดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลยัและองคกรสวนทองถิ่น 

เพื่อการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา 
2.53 
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การจัดลําดบัความสําคัญในภาพรวม 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนศูนยขอมลูดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชาติพนัธุ ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง  เผยแพรสูระดบัชาติ และ/หรือ

ระดับนานาชาต ิ

6.71 

2. มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีจิตสํานกึ ในการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองตอความเปลีย่นแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
5.24 

3. มีการนําศลิปวัฒนธรรมมาบูรณาการ  ในการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  และ 

การบริการวิชาการ ใหสอดคลองกบับริบทของสังคม 
6.53 

4. มีเครือขายดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลยัและองคกรสวนทองถิ่น 

เพื่อการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา 
6.53 

 

 

 

• เปาหมายการบรรลุเปาประสงค )Time Line) 

 
 

 

 

 

 

 

                
       

ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65

 
 

 

 

 

 

 

เปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม  

และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง  เผยแพรสูระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีจิตสํานึก ในการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

มีการนําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ  ในการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  และการบริการวิชาการ ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม 

มีเครือขายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย 

และองคกรสวนทองถิ่น เพ่ือการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนา 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ประเด็น เปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิน่ กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลาง  เผยแพรสูระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

- งานธุรการ )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- หัวหนาสาขาวิชาประวัติศาสตร 

- หัวหนาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- สํานักศลิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ศูนยวัฒนธรรมจงัหวัดภาคเหนือตอนลาง 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและกําหนดงบประมาณการเปนศูนยกลาง 

 ความรูดานประวัติศาสตร  ภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรม 

 และประเพณีของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลางและเผยแพรสู 

 ระดับสากล 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับบุคลากร 

 ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ผลักดันคณะสังคมศาสตรใหเปนศูนยกลางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร  การเปนศูนยกลางความรูดาน 

 ประวัติศาสตร  ภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

 ของทองถิ่นในระดับภาคเหนือตอนลางและเผยแพรสูระดับสากล 

บทบาทภาคีรวม - รวมเปนคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานจัดตั้งศูนยกลางดานการ 

 ศิลปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสารและรวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเขารวมรับบริการหรือกิจกรรม  

 ไมนอยกวา รอยละ 80  ตามเปาหมายของโครงการ 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

 

เชิงคุณภาพ 

- มีหนวยงานของคณะสังคมศาสตรที่รับผิดชอบและ

ดําเนินการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปน

รูปธรรม 

- การไดรับการยอมรับในศักยภาพทางดานศูนยกลาง

ความรูดานประวตัิศาสตร  ภูมิปญญา กลุมชาติพันธุ 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นในระดับ

ภาคเหนือตอนลาง 

 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ประเด็น มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับใหมีจติสํานึก ในการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

- รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- งานธุรการ )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- งานธุรการ )หนวยบุคคล( 

- งานบริการการศึกษา )หนวยกิจการนิสิต( 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- ศูนยศลิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร มุงผลิตและสงเสริมบุคลากรทุกระดับ 

 ใหมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงรกัษาศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอ

 ความเปลีย่นแปลงทางสังคมในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร มุงผลิตและสงเสริมบุคลากร 

ทุกระดับใหมีจิตสํานึกในการทํานบุํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ตอบสนองตอความเปลีย่นแปลงทางสงัคมในปจจุบนัไดอยางเหมาะสม 

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสํานกึในการทํานุบํารุงรกัษาศิลปวัฒนธรรม 

ใหแก บุคลากร  คณาจารย  และนิสิต 

- สงเสริม สนับสนนุและติดตามการดําเนินงานเพื่อใหสงเสริมบุคลากรทุก

ระดับใหมีจิตสํานึกในการทํานบุํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม 

บทบาทภาคีรวม - ใหการสนับสนุนงบประมาณ หรือรวมดําเนินงานในการจัดกิจกรรม 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- นิสิตไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละปการศึกษาเขารวม

กิจกรรมสงเสริมการสรางจิตสํานกึดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- บุคลากรไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละ 

ปการศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสรมิ 

 การสรางจิตสํานกึดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- มีงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมสรางจิตสํานึกดานการ

ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สรางจิตสํานึก 

 ดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 

 10 โครงการ/ปงบประมาณ 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- งานบริการการศกึษา  

 )หนวยกิจการนสิติ( 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยแผนงานและงบประมาณ( 

- หัวหนาสาขาวิชา 

 

 

เชิงคุณภาพ 

- คณาจารย บุคลากร และนิสติคณะสังคมศาสตรไดรับการ

ยอมรับจากสังคม และ/หรือไดรับรางวัล ยกยอง  

 เชิดชูเกียรติในดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

- คณะสังคมศาสตรไดรับการยอมรบัจากหนวยงาน

ภายนอกคณะในฐานะที่เปนผูปลกูฝงจิตสํานึกดานการ

ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม  

 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- งานบริการการศกึษา  

 )หนวยกิจการนสิติ( 

- งานธุรการ  

 )หนวยประชาสัมพันธ( 

- สื่อมวลชนชุมชน 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ประเด็น มีการนําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

ใหสอดคลองกบับริบทของสังคม 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- ผูชวยคณบดี 

- งานธุรการ )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- งานบริการการศึกษา 

- งานนโยบายและแผน )หนวยวิจัย( 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- ศูนยศลิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร การนําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการใน

การจัดการเรยีนการสอน  งานวิจัยและการบริการวิชาการ ใหสอดคลอง

กับบริบทของสังคม 

- สรางระบบและกลไกเพื่อบรูณาการการเรยีนการสอน งานวิจัยและการ

บริการวิชาการใหสอดคลองกับบรบิทของสังคม 

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร การนําศลิปวัฒนธรรมมา 

 บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัยและการบรกิารวิชาการ  

 ใหสอดคลองกับบริบทของสังคม 

- ติดตามและประเมินผล 

บทบาทภาคีรวม - สงเสริมสนบัสนนุการการดําเนินงาน เพื่อบรูณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน  งานวิจัย  และการบริการวิชาการ 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- หลักสูตรที่มกีารสอดแทรกการสรางจิตสํานึก 

 ดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม  

 ไมนอยกวารอยละ 80 ของหลักสตูรที่เปดสอน 

- มีการทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 

อยางนอย 1 โครงการ/ปงบประมาณ 

- มีจํานวนโครงการดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ไมนอยกวา 6 โครงการ/ปงบประมาณ 

 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- งานบริการการศกึษา 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยวิจัย( 

- หัวหนาสาขาวิชา 

 

เชิงคุณภาพ 

- การไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกคณะ  

 ในการนําการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ  

 ในการจัดการเรยีนการสอน  และ/หรืองานวิจัย  

 และ/หรือการบรกิารวิชาการ ใหสอดคลองกบับริบท

 ของสังคม 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- งานบริการการศกึษา 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยวิจัย( 

- หัวหนาสาขาวิชา 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ประเด็น มีเครือขายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรสวนทองถิ่น  

เพื่อการสงเสริม อนุรักษ และพฒันา 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

- งานธุรการ )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

ภาคีรวม - งานบริการการศกึษา )หนวยกิจการนิสิต( 

- งานธุรการ )หนวยบริการวิชาการแกสังคม( 

- หัวหนาสาขาวิชา 

- ศูนยศลิปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ภาคีภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และงบประมาณ การสรางเครือขายดานการ

ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมระหวางมหาวิทยาลยัและองคกรสวนทองถิ่น  

 เพื่อการอนุรกัษ  พัฒนา  สงเสริมและเผยแพรตามหลักวิชาการ 

- กําหนดเครือขายดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 

- ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร และการสรางเครือขายดานการ

ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมระหวางมหาวิทยาลยัและองคกรสวนทองถิ่น  

 เพื่อการอนุรกัษ  พัฒนา  สงเสริมและเผยแพรตามหลักวิชาการ 

- ติดตามและประเมินผลการสรางเครือขาย 

บทบาทภาคีรวม - ใหขอมูลดานตางๆ และเพื่อสรางความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่น

ภาคเหนือตอนลางเพื่อรวมเปนเครอืขายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

- ใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมการสรางความรวมมือสงเสริมและ

ประสานเครือขาย องคกร ชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง 

- รวมเปนคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI( ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- จํานวนโครงการเกี่ยวกับการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรม 

 หรือที่สอดคลองกับการพัฒนาความเขมแข็งของชมุชน 

 ที่ทํารวมกับเครือขาย  ไมนอยกวา 1 โครงการ/ 

 ปงบประมาณ 

- จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลยั 

 กับองคกรภายนอกดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ไมนอยกวา  2  องคกร 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม( 

- งานบริการการศกึษา  

 )หนวยกิจการนสิติ( 

- ภาคีรวม 

 

เชิงคุณภาพ 

- การไดรับการยอมรับและความรวมมือทางดาน 

ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมจากเครอืขายในทองถิ่น 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม( 

- ภาคีรวม 
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ดานการบริหารจดัการองคกร  

1.   เปนคณะที่มีการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

2.   มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองคกรเชิงรุก เพิ่มศักยภาพในการแขงขันให

สอดคลองกับสภาพการณ  เพื่อพัฒนาองคกรสูประสิทธิภาพ 

3.  มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

4.   มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

การจัดลําดบัความสําคัญตามความเรงดวน 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนคณะที่มกีารบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล 2.94 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการองคกรเชิงรกุ เพิ่มศกัยภาพในการแขงขันให

สอดคลองกับสภาพการณ  เพื่อพฒันาองคกรสูประสิทธิภาพ 
2.63 

3. มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
2.87 

4. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมี

ประสิทธภิาพ 
2.75 

 

 

การจัดลําดบัความสําคัญตามโอกาสความสําเร็จ 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนคณะที่มกีารบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล 2.50 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการองคกรเชิงรกุ เพิ่มศกัยภาพในการแขงขันให

สอดคลองกับสภาพการณ  เพื่อพฒันาองคกรสูประสิทธิภาพ 
2.19 

3. มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
2.25 

4. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมี

ประสิทธภิาพ 
2.44 
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การจัดลําดบัความสําคัญในภาพรวม 

 ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 

1. เปนคณะที่มกีารบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล 7.38 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการองคกรเชิงรกุ เพิ่มศกัยภาพในการแขงขันให

สอดคลองกับสภาพการณ  เพื่อพฒันาองคกรสูประสิทธิภาพ 
5.81 

3. มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
6.50 

4. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมี

ประสิทธภิาพ 
6.81 

 

 

 

 

• เปาหมายการบรรลุเปาประสงค )Time Line) 

 
 

 

 

 

 

 

                
       

ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65

 
 

 

 

 

 

 

เปนคณะที่มีการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองคกรเชิงรุก เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

ใหสอดคลองกับสภาพการณ  เพ่ือพัฒนาองคกรสูประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ดานการบริหารจดัการองคกร  
 

ประเด็น เปนคณะที่มีการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- รองคณบดี 

- หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

- หัวหนางานสํานักงานเลขานุการคณะ 

ภาคีรวม -     คณาจารยและเจาหนาที ่

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการ 

 โดยใชหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง 

- สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเพื่อเปนองคกรที่มี 

 การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง 

- ดําเนินการบริหารงานอยางมีสวนรวม โปรงใส และตรวจสอบได 

บทบาทภาคีรวม - ดําเนินงานเพื่อพฒันาหนวยงานใหมีการบรหิารจัดการองคกร 

 โดยหลกัธรรมาภบิาลอยางแทจริง 

- ดําเนินการบริหารงานภายในหนวยงานอยางมสีวนรวม 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประจําปของ 

 บุคลากรไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป 

- มีการประเมินผูบริหารทุกระดับอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

- มีชองทางใหบุคลากรไดแสดงความคิดเหน็  

 อยางนอย 2 ชองทาง 

 

 

- งานธุรการ )หนวยธุรการ( 

- งานธุรการ )หนวยบุคคล( 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยแผนงานและงบประมาณ( 

  

เชิงคุณภาพ 

- มีผลการประเมินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดทุกป 

- ผูบริหารของคณะไดรับการยอมรบัทั้งจากบุคลากร

ภายในและหนวยงานภายนอกในดานการบริหารงาน

จัดการ และคุณธรรม จริยธรรม 
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ดานการบริหารจดัการองคกร  

 

ประเด็น มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการองคกรเชิงรุก เพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหสอดคลองกบั

สภาพการณ  เพื่อพัฒนาองคกรสูประสิทธิภาพ 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- รองคณบดี 

- หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรในการบริหารจัดการองคกรเชิงรุก 

ใหสอดคลองกับสภาพการณเพื่อพัฒนาองคกรสูประสิทธิภาพ 

 ระดับสากล 

- สรางระบบการบริหารงานใหมีความกระชับและรวดเร็ว 

- กําหนดภาระงานที่เหมาะสมในทุกภารกิจ 

- สงเสริมสับสนุน และติดตามการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ

องคกรเชิงรุก 

บทบาทภาคีรวม - ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรในการบรหิารจัดการองคเชิงรุก

ใหสอดคลองกับสภาพการณเพื่อพัฒนาองคกรสูประสิทธิภาพระดบั

สากล 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทกุภารกิจของคณะ 

- มีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรเพื่อพฒันาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

การสรางทศันคตเิชิงบวก และการเปลีย่นแปลงกรอบความคิดเดิมๆ  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุในการจัด

กิจกรรม 

- มีคูมือปฏิบตัิงานทุกงาน 

- ผลการประเมินการบริหารจัดการองคกรและ 

การกําหนดภาระงานที่เหมาะสมจากบุคลากร 

 ภายใน  ไมนอยกวา  รอยละ 70 

 

 

 

- หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- หนวยงานราชการ/บุคคลที่ใชบริการ 

- สื่อมวลชล/หนวยงานภายนอก 

 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 อยูในระดับด-ีดีมาก 

- ไดรับรางวัล /การยกยองในการบริหารจัดการ 

 เชิงรุก 

- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุในการพัฒนา

บุคลากรตอเนื่องทุกป 
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ดานการบริหารจดัการองคกร  

 

ประเด็น มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

เจาภาพหลัก - คณบดี 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

- หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- งานธุรการ )หนวยบุคคล( 

ภาคีรวม - รองคณบดี 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

บทบาทเจาภาพหลัก - กําหนดนโยบาย และมาตราการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธภิาพอยางแทจริง 

- สงเสริม และสนบัสนุนนโยบายและมาตราการในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

บทบาทภาคีรวม - ดําเนินงานตามนโยบาย และมาตราการในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

 ที่มีประสทิธิภาพอยางแทจริง 

- มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีงบประมาณสนบัสนุนในการจัดกิจกรรม 

- ผลประเมนิการปฏิบัติงานจากบุคลากรภายในและ

ภายนอก ไมนอยกวา  รอยละ 90 

- ความพึงพอใจของการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร

มนุษยจากบุคลากรภายใน  ไมนอยกวา  รอยละ 70 

 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยบุคคล( 

- งานนโยบายและแผน  

 )หนวยแผนงานและงบประมาณ( 

 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรมีประสทิธิภาพในการทํางานระดับดี - ดีมาก 

- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุในการพัฒนา

บุคลากรตอเนื่องทุกป 

 

 

 



 
 
 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสังคมศาสตร   
ระยะยาว   ป   พ ศ     

 
         

 

56 

 

 

ดานการบริหารจดัการองคกร  

 

ประเด็น มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจดัการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เจาภาพหลัก - รองคณบดีฝายบริหาร 

- คณะกรรมการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 

- หัวหนาสํานกังานเลขานกุารคณะ 

- งานธุรการ )หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ( 

ภาคีรวม - หัวหนาสาขาวิชา 

- หัวหนางานสํานกังานเลขานกุารคณะ 

บทบาทเจาภาพหลัก - สราง และพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจดัการ

องคกรอยางมปีระสิทธิภาพ 

บทบาทภาคีรวม - สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใน

การบริหารจัดการองคกรอยางมปีระสิทธิภาพ 

- จัดทําขอมูลเพื่อใชในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ )KPI) ที่มาของตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการองคกรอยางมปีระสทิธิภาพ 

 อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 

 

- งานธุรการ  

 )หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ( 

เชิงคุณภาพ 

- ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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การจัดทําแผนผังยทุธศาสตรการพัฒนาคณะสังคมศาสตร   
ระยะยาว 15  ป  )พ.ศ  .2551 –  2565(  

 

Mind Mapping  
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• เปาประสงครวม (Goal) 
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• พันธกิจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสังคมศาสตร  ระยะยาว 15  ป 
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• ดานการผลิตบัณฑิต  
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• ดานการวิจัย   
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• ดานการบริการวิชาการ  
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• ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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• ดานการบริหารจัดการองคกร  
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