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 ปรชัญา 
 

 เป็นคณะที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างคน สร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม  
 ความเท่าเทียมและความสงบสุข เพื่อความเป็นไทจากอวิชชา 
 
 

 ปณิธาน 
 

 มุ่งพัฒนาคณะ เพื่อสร้างคน สร้างสังคมแห่งปัญญา และบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
 

 มุ่งสู่การเป็นคณะที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2564 
 

  

แผนยทุธศาสตร ์แผนกลยทุธ ์แผนพฒันาการศกึษา 
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 พันธกิจ 
 

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

 ค่านิยมหลัก 
 

 เลิศล้ าวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ   
 ประทีปคุณธรรม  ชี้น าจิตอาสา 
 พัฒนานวัตกรรม  เพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมอย่างยั่งยืน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 

 นโยบายด้านการเรียนการสอน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ 
   2  ยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  
   3  สร้างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
   4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 

 นโยบายด้านการวิจัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล 
   2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานของการวิจัย 
   3  พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนบนพื้นฐานของการวิจัย 
   4  บูรณาการความรู้ด้านการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และกับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กร 
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 นโยบายด้านบริการวิชาการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการน านวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
   2  บูรณาการความรู้ด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

 

 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

 นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
   2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
   3  ส่งเสริมการเป็นองค์กรอารยสถาปัตย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4 สร้างองค์กรแห่งความสุข 
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 เป้าประสงค์  
 
 

1. มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
3. มีนวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
4. มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. เป็นองค์กรแห่งความสุข  มีหลักธรรมาภิบาล อารยสถาปัตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน 

 
 

 วัตถุประสงค์ 
 
 

คณะสังคมศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความเข้มแข็งวิชาการ  
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมทางสังคม  
3. เพื่อให้บริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
4. เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข มีหลักธรรมาภิบาล อารยสถาปัตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อน าระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล 
7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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 ตัวชีวัดแผน (KPI) 
 
 
 

1. คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของอัตราอาจารย์ประจ า   

2. มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของรายวิชาที่คณะสังคมศาสตร์จัดการเรียนการสอน  
3. มีความรู้ ผลการวิจัย และนวัตกรรม ที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของจ านวนอัตราอาจารย์ประจ า 

และที่ได้รับการ Citations ในรอบ 5 ปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวนการเผยแพร่ทั้งหมด 
4. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคมท่ีให้บริการเชิงสาธารณะตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
5. มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความร่วมมือของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

และ/หรือรูปแบบการด าเนินชีวิต และ/หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกปี อย่างน้อยปีงบประมาณละ 3 ครั้ง 
6. มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิก/เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก  
8. มีการปรับปรุงอาคารคณะสังคมศาสตร์ครบตาม 7 องค์ประกอบอารยสถาปัตย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2564 
9. ประชาคมคณะสังคมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาให้มีความสมดุลย์ของการใช้ชีวิตและการท างาน ในด้านต่างๆ ครบท้ัง 8 ประการ ภายในปี 2564 

 
 

 
 

  



  

   7   
 
 
 

  
 

 

แผนยทุธศาสตร ์แผนกลยทุธ ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   

สูแ่ผนการด าเนนิงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
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 ความเชือ่มโยง  
 ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ 
 

คณะสังคมศาสตร์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ที่มีปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์  มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  มีทิศทางและมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน โดยมีพันธกิจที่ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานหลัก มุ่งเน้น 
บทบาทและหน้าที่ที่จะต้องท าเพ่ือให้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน   

 
  
  ปรชัญา 

 เป็นคณะที่มีความลุ่มลึกทางวชิาการด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสรา้งคน สร้าง
สังคม ให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม ความเท่าเทียมและ
ความสงบสุข เพื่อความเป็นไทจากอวิชชา 

 

 ปณิธาน 

 มุ่งพัฒนาคณะ เพื่อสร้างคน สรา้งสังคมแห่งปญัญา 
และบูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืน 
 

 วสิยัทศัน ์

 มุ่งสู่การเป็นคณะที่มีความเข้มแข็งทางวชิาการ  
 และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม  
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2564 

 

 พนัธกจิ 
 ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี ้
 1. ด้านการผลิตบณัฑิต  
 2. ด้านการวิจัย  
 3. ด้านการบริการวิชาการ  
 4. ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

1) นโยบายด้านการเรียนการสอน  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของคณาจารย์ 
   2  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  
   3  สร้างเสริมมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
   4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
ยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการของคณาจารย ์

 

1.  คณาจารย์มีการยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  

1.1) คณาจารย์มผีลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเผยแพร่ในเวทีวิชาการ  

 หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน 
 ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   
 ของอัตราอาจารย์ประจ า   
 (เมื่อน ามาเทียบผลการด าเนินงาน 
 แต่ละปีงบประมาณ) 
1.2) คณาจารย์มีการยื่นขอการด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ                
ร้อยละ 15 ของอาจารย์ประจ า
ภายในปี 2564 

1.3) มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือที่มีวุฒิระดับ
ปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ร้อยละ 70 
ของอาจารย์ประจ า 

 ภายในปี 2564 

 1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการด้านการเรียนการสอน
และ การวิจยัอย่างต่อเนื่อง 

 
 

1) จัดให้คณาจารยไ์ดเ้ข้ารับการ
อบรม/ สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการวจิัย 

 
   

1)  คณาจารย์มีองค์ความรู้ใหม่ที่
จากการอบรมน ามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยัเพิ่มมากขึ้น  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
อาจารย์ประจ า 

 
 

1)  การจัดการเรยีน 
 การสอนได้รับ 
 การปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (บุคคล/วิชาการ/วจิัย) 

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

 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพ       
สายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 
 
 
 

1) คณาจารย์ไปศึกษา
ต่อ และ/หรือยื่น
เสนอโครงการ 

 วิจัย และ/หรือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นทุก
ปีงบประมาณ 

 
 
 

ค านิยาม 
อัตราอาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ นบัรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

2) จัดท าขั้นตอนการลาศึกษาต่อ
และการขอต าแหน่งทาง
วิชาการประชาสมัพันธ์ให้ 

 คณาจารย์ในทุกภาคการศึกษา 
 

3) จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร/การลาศึกษาต่อ 

 

2) คณาจารย์ได้รับทราบข้อมูล 
 การลาศึกษาต่อและการขอ 
 ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา 
 

3) มีฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร/การลาศึกษาต่อ  

 

2)  มีขั้นตอนการลา
ศึกษาต่อและการ
ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

3)  มีฐานข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากร/
การลาศึกษาต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2         
ยกระดับมาตรฐาน               
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา                   
ให้อยู่ในระดับสากล 
 
 
 
 

 1.  มีการยกระดับมาตรฐาน               
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาให้อยู่
ในระดับสากล                    

1.1) จ านวนผลงานทางวิชาการของ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้รับ          
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ร้อยละ 60 ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจบการศึกษา 

1.2) นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ส าเรจ็
การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา
ได้รับการประกาศเกยีรตคิุณยก
ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทาง
วิชาการหรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพบณัฑิตในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า  

 ร้อยละ 1 จากจ านวนนิสิตหรือ
ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา 

 ในรอบ  5 ปีท่ีผ่านมา 

 1.1 มีระบบและกลไกเพื่อยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการของนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษาให้อยู่ใน
ระดับสากล 

 
 

1)  จัดท าระบบและกลไกพัฒนา
นิสิตให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

 
2)  มีโครงการกจิกรรมเสริม

หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

1)  มีระบบและพัฒนานสิิตให้ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
 
2.1)  มีโครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน และพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนสิิต
ระดับบณัฑติศึกษา อย่างน้อย
ปีละ 2 โครงการ 

2.2) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.3)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

1)  มีนิสิตไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาต ิ

 และ/หรือนานาชาต ิ
 
2.1) นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา  
 ได้รับความรู ้
2.2) นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 ทุกคนสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษ 
 ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานสากล 
 ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

1.3) นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา              
ตามหลักสูตร TQF สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากลที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ร้อยละ 60 ภายใน               
2 ปีการศึกษา 

 
1.4) มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาและ/

หรือส่งนิสติไปศึกษาต่างประเทศ 

 

3)  โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่
ระดับบณัฑติศึกษา 

 
 
 
 
 

4)  การจัดประชุมประจ าปี     
ของชมรมคณะสังคมศาสตร์  

 
  
5)  มีการท าความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

 
 

6) มีการประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้นสิิตคณะฯ 
และนิสติต่างชาต ิ

 
 

7) มีโครงการภูมภิาคศึกษา 
 หรือโครงการศึกษาดูงาน  
 ณ ต่างประเทศระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

 

3.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

3.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

4)   มีตัวแทนของสมาชิกชมรมเข้า
ร่วมประชุมประจ าปีของชมรม
คณะสังคมศาสตร์ทุกชมรม 

 

5)  มีการท าความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ อย่างน้อย   

 1 สถาบัน 
 

6)  มีนิสิตระดับบัณฑติศึกษา
ต่างชาติเข้ามาศึกษาและ/หรือ
ส่งนิสิตไปศึกษาต่างประเทศ  

 อย่างน้อย 1 คนต่อ 2 ปี
การศึกษา 

 

7)  มีนิสิตเข้าร่ามโครงการ 
 และมีงบประมาณสนับสนุน 

โครงการภูมิภาคศึกษาหรือ
โครงการศึกษาดูงาน      

 ณ ต่างประเทศ  

 

3)  นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาไดร้ับ
ความรู้เพื่อเตรียม
ตัวในการศึกษา 
และปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้  

 

4)  มีการจัดประชุม
ของชมรมคณะ
สังคมศาสตร ์

 

5)  มีความร่วมมือ     
ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยั 

 ต่างประเทศ 
 

6)  มีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
แลกเปลีย่น 

 ทางการศึกษา
ระหว่างประเทศ 

 

7)  นิสิตได้ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงาน  

 ณ ต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3         
สร้างเสริมมาตรฐาน                  
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับปริญญาตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะ              
ที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
1.2) บัณฑิตปริญญาตรี ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 70 ของนิสิตที่จบ
การศึกษา 

 
1.3) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ                 

ในคุณภาพของบัณฑติ                    
ไม่น้อยกว่า 3.51 

 
1.4) มีการจัดการเรียนการสอนที่

ครอบคลมุผลการเรียนรู้                  
ทั้ง 5 ด้าน   

 
1.5)  มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาและ/

หรือส่งนิสติไปศึกษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 1.1  ผลิตบัณฑติระดับปรญิญาตรี             
ที่มีความเข้มแข็งวิชาการ 
ครอบคลมุผลการเรียนรู้ทั้ง  

 5 ด้าน  เป็นท่ีต้องการของ 
 ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 (ให้เก็บข้อมูล โดยเก็บหนว่ยงาน 
 ที่อยู่ในกลุ่มที่ก าหนด) 
 

1)  โครงการประเมินผลการเรียน
การสอนของอาจารยโ์ดยนสิิต 

 
 
 
 
 

2)  การน าผลประเมินมาพัฒนา 
การเรยีนการสอนในแต่ละ
รายวิชา 

 
3) โครงการติดตามและ 
 ประเมินผลหลักสูตร และ 
 ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
4)  โครงการสหกิจศึกษาใน 
 ประเทศและตา่งประเทศ 
 
 
 

1)  มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนไม่ต่ ากว่า 3.51 

 
 
 
 
 

2)  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน   
ทุกหลักสูตร 

 
3.1)  มีผลการประเมินหลักสตูรจาก

คณะกรรมการประจ าหลักสตูร 
บัณฑิต  และผู้ใช้บัณฑิต 

3.2) มีผลการประเมินบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
4)  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ

ศึกษา และมีงบประมาณ
สนับสนุนการเข้าอบรม ประชุม 
สัมมนาท่ีเกีย่วกับสหกจิศึกษา 

 

1) นิสิตมีความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียน
การสอนของ
อาจารย์ อยูใน 

 ระดับดีขึ้นไป 
 ทุกรายวิชา 
 

2)  มีการน าผลประเมิน
ไปปรับ มคอ.3  

 
 
3)  บัณฑิตและ

หลักสตูรทุก
หลักสตูรได้รับการ
ประเมินพร้อมน า
ผลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑติ 

 ที่มีคุณภาพ 
 
4) นิสิตได้รับการ

ปฏิบัติงานเสมือน
จริงกับหน่วยงาน
ภายนอก  

 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
เพื่อการผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพ  คือ  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
2. ด้านความรู้   
3. ด้านทางทักษะปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล  
    และความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์เชิงตัวเลข    
   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5)  โครงการอบรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการ
เขียนงานทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตร ี

 
 

6)  โครงการปฐมนิเทศและสาน
สัมพันธ์นิสติใหม ่

 
 
 
 

7)  โครงการปัจฉมินิเทศและ
ปฐมนิเทศนิสติสหกิจศึกษา 

 
 
 
 

8)  โครงการผู้น านิสติและการ
ประกันคณุภาพดา้น 

 กิจกรรมนสิิต 
 
 
 
 
 

 

5)  มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ และมี
งบประมาณสนับสนุนการเข้า
อบรม ประชุม สัมมนาท่ี
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

 
 

6.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

6.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 

7.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

7.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 

8.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

8.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 
 

 

5)  นิสิตได้รับความรู้ใน
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมการท า
วิทยานิพนธ์ระดับ 

 ปริญญาตร ี
 

6)  นิสิตได้รับความรู้
เพื่อเตรียมตัวใน
การศึกษา และ
ปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้  

 

7) นิสิตมีความพร้อม 
 เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 

8) นิสิตสามารถน าได้
ความรู้ความเข้าใจ
ในทักษะการเป็น
ผู้น าและน าเอา
หลักการประกัน
คุณภาพไปวางแผน
งานกิจกรรมนสิิตได้
อย่างมีระบบ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
 
9)  โครงการอบรมทักษะและ

พัฒนานิสิต 
 
 
 
 
 
10) โครงการกิจกรรมชมรม

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) มีการประชาสัมพันธ์

การศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ให้นิสิตคณะฯ และนิสติ
ต่างชาติ 

 
9) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะทางด้านภาษาและ
คอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
10.1)  ทุกชมรมมีกิจกรรม          

เชิงวิชาการ อย่างน้อย 
 ปีละ 1 โครงการ 
10.2) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 ของกลุ่มเป้าหมาย 
10.3) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 มีความพึงพอใจใน 
 โครงการ อยู่ในระดับ 
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
  
11) มีนิสิตระดับปริญญาตร ี
 ต่างชาติเข้ามาศึกษาและ/หรือ

ส่งนิสิตไปศึกษาต่างประเทศ  
 อย่างน้อย 1 คนต่อ 2 ปี 
 การศึกษา 
 
 

 
9)  นิสิตมีแนวทาง 
 ในการเตรยีมความ

พร้อม  เพื่อสอบ 
 วัดความรูด้้าน

ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร ์

 
10) นิสิตได้น าความรู้

จากการศึกษา    
มาประยุกต์ใช้      
ในการจัดกิจกรรม 

 เชิงวิชาการ     
และ/หรือ    
กิจกรรม 

 เสรมิหลักสูตร 
 
 
 
11) มีนิสิตระดับ

ปริญญาตรี
แลกเปลีย่น 

 ทางการศึกษา
ระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4         
พัฒนานวัตกรรมด้าน                  
การเรยีนการสอน 
 

1. มีนวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน 

 
 

1.1) มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
 ของรายวิชาที่คณะสังคมศาสตร์             

จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

 1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้านการเรียนการสอน 

 

1)  โครงการพัฒนานวัตกรรม    
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การเรยีนการสอน 

 
 
 

1.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
1.3)  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอนได ้

 

1) มีนวัตกรรมด้าน  
การเรยีนการสอน  

 ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 20  
 ของรายวิชาที ่
 คณะสังคมศาสตร์             

จัดการเรียน 
 การสอน 

 2. พัฒนาการเรียนการสอน 
ผ่านชมรมสังคมศาสตร์ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของนิสิต 
ศิษย์เก่า บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

 

2.1) มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้าง        
ความเข้มแข็งทางวิชาการที่มี
สมาชิกของชมรมสังคมศาสตร์              
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ครั้ง 

 

 2.1  ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
ภายใต้ชมรมสังคมศาสตร์    
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการที่มีสมาชิกของ 

 ชมรมสังคมศาสตร์  
 มีส่วนร่วมในการพัฒนา        

การเรยีนการสอน 
 
 

1) มีโครงการ/กิจกรรม  
 ภายใต้ชมรมสังคมศาสตร์  
 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการที่มีสมาชิกของชมรม
สังคมศาสตร์ มสี่วนร่วม     
ในการพัฒนาการเรยีน            
การสอน 

1.1) มีโครงการ/กิจกรรม  
 ภายใต้ชมรมสังคมศาสตร์  
 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาการที่มีสมาชิกของชมรม
สังคมศาสตร์ มสี่วนร่วม              
ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ครั้ง 

 

1) มีการพัฒนาการ
เรียนการสอนผา่น
ชมรมสังคมศาสตร์
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ของนิสิต ศิษย์เก่า 
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
2) มีเครือข่ายศิษย์

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

2) นโยบายด้านการวิจัย  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล 
   2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนพืน้ฐานของการวิจัย 
   3  พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนบนพื้นฐานของการวิจัย 
   4  บูรณาการความรู้ดา้นการวิจยักับการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
พัฒนาเครือข่ายและ
ยกระดับมาตรฐานการ
วิจัยให้อยู่ในระดับสากล 

1. มีเครือข่ายด้านการวิจยั  
ในระดับประเทศ                 
และ/หรือต่างประเทศ 

 

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

 
 
 

 1.1 สร้างเสริมและขยายเครือข่าย
ด้านการวิจัย ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ท้ังในระดับประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

 

1)  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ 

 
 
 

2)  จัดประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

1)  มีบันทึกความร่วมมือ 
(Memorandum of 
Understanding : MoU)  

 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน  
 
 
 

2) มีการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

 อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 
 5 ป ีของแผนยุทธศาสตร์  
 แผนกลยุทธ์ 
 

1) มีความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ         
ทั้งในระดับ   
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

  

2.1)  มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2.2) มีรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมฯ 
(Proceedings) 

 2.3) มีคณาจารย์ และ/
หรือบุคลากรสาย 

 สนับสนุน และ/ 
 หรือนิสติระดับ

บัณฑติศึกษา
น าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
สร้างสรรค์นวตักรรม    
ทางสังคมบนพื้นฐานของ
การวิจัย 
 

1.  มีความรู้ ผลการวิจัย  
 และนวัตกรรมทางสังคม  
 ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 และได้รับการเผยแพร่          
 ในระดับประเทศ                  
 และ/หรือต่างประเทศ 

 

1.1) คณาจารย์มีความรู้ ผลการวิจัย                 
 และนวัตกรรม เผยแพร่  
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
 ของอัตราอาจารย์ประจ า 
 
1.2)  มีความรู้ ผลการวิจัย                 
 และนวัตกรรมทีม่ีการตีพมิพ์ใน
 ระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี   
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
 ของจ านวนอัตราอาจารย์ประจ า  
 
1.3)  มีความรู้ ผลการวิจัย                 
 และนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการ 
 Citations ในรอบ 5 ปี   
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
 ของจ านวนการเผยแพร่ทั้งหมด 
 

 1.1 สนับสนุนการเผยแพร ่
 องค์ความรู้ ผลการวิจัยและ 
 นวัตกรรมทางสังคม ท้ังใน
 ระดับประเทศและ/หรือ 
 ต่างประเทศ 

 

1) มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานส าหรับ
คณาจารย ์

 

1.1)  มีหน่วยงานเพื่อสนับสนุน               
การเผยแพร่ผลงานส าหรับ
คณาจารย ์

1.2)  มีประกาศเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน
ส าหรับคณาจารย์  

1.3)  บทความวิชาการ และ
บทความวิจัยได้รับการ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ 
และการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ  

 คิดเป็น ร้อยละ 80  
 ของอัตราอาจารย์ประจ า 
 
 

1.1) มีระบบและกลไก
สนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงาน
ส าหรับคณาจารย ์

1.2) มีคณาจารย ์
 ขอรับทุนเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
 ตามประกาศ 
 ที่ก าหนดขึ้น 
1.3) คณาจารย์  
 มีการเผยแพร่

ผลงานในท่ีประชุม
วิชาการ และ/  

 หรือ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

 
 

  
 
 
 
 
 

  1.2 สนับสนุนการสร้างความรู้  
 ผลการวิจัย และนวัตกรรมทาง 
 สังคมบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
 ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 
 

1) จัดโครงการอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุน 

 
 
 
 

1)  มีการจัดโครงการอบรม        
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ต่อ 2 ปีงบปะมาณ 

 
  

1)  คณาจารย์  
 ยื่นข้อเสนอ

โครงการวิจัย  
 เพื่อขอรับ

ทุนอุดหนุน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

      
2)  จัดโครงการอบรมการเขียน

บทความเพื่อเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์       
ในวารสารวิชาการ 

 
 
3)  โครงการอบรมความรู ้
 ความเข้าใจเกี่ยวกับนวตักรรม          

ทางสังคมบนพ้ืนฐานของ 
 การวิจัย 
 

 
2) มีโครงการอบรมการเขียน

บทความเพื่อเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์         
ในวารสารวิชาการ  

 อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 
3)  มีโครงการอบรมความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
 ทางสังคมบนพ้ืนฐานของ 
 การวิจัย อย่างน้อย 
 ปีละ 1 ครั้ง  

 
2) คณาจารย์มีการ

เผยแพรผ่ลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ
และ/หรือตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการ 

 
3)  คณาจารย์มีการ

เผยแพร่นวตักรรม
ทางสังคมพื้นฐาน
ของการวิจัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3        
พัฒนาศักยภาพของบุคคล
และชุมชนบนพ้ืนฐานของ
การวิจัย 

1.  บุคคลและชุมชนมี
 ศักยภาพ จากการ             
 บูรณาการผลการวจิัย              
 เข้ากับการพัฒนา 

1.1)  ผลประเมินศักยภาพบคุคลและ
 ชุมชนเพิ่มขึ้น หลังการรับบริการ
 ทางวิชาการ ที่เกิดจากการ 
 บูรณาการผลการวจิัยเข้ากับ 
 การพัฒนา  ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

 1.1 สนับสนุนการน าความรู้  
 ผลการวิจัย และนวัตกรรมทาง
 สังคม ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
 พัฒนาศักยภาพของบุคคล 
 และชุมชน 
 
 
 
 
 

1) จัดท าแบบส ารวจการใช้          
ความรู้ ผลการวิจยั  

 และนวัตกรรมทางสังคมบน
พื้นฐานของการวิจัย 

 
 

1.1) ชุมชนตอบรับการใช้ประโยชน์
จาก องค์ความรู้ ผลการวิจัย 
และนวัตกรรม คดิเป็น 

 ร้อยละ 20 ของผลงาน 
 ที่มีการเผยแพร่  
1.2)  ผลประเมินศักยภาพบคุคล

และชุมชนเพิ่มขึ้น หลังการรับ
บริการทางวิชาการ ที่เกิดจาก
การบูรณาการผลการวิจัย 

 เข้ากับการพัฒนา   
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

1) บุคคลและชุมชน           
มีศักยภาพ  

 จากการบูรณาการ
ผลการวิจัย              
เข้ากับการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        
บูรณาการความรู้ด้านการ
วิจัยกับการเรียนการสอน
เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม และกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
องค์กร 

1. คณาจารย์สามารถ         
บูรณาการการวิจยัเข้ากับ
การเรยีนการสอน 

 เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม  

 

1.1) จ านวนโครงการบรูณาการ 
 การวิจัยกับการเรียนการสอน
 เพื่อสร้างความเป็นธรรม
 ทางสังคม อย่างน้อย 
 1 โครงการต่อปี 
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 
 การพัฒนาศักยภาพของ
 คณาจารย์ให้สามารถ 
 บูรณาการการวิจยัเข้ากับ    
 การเรยีนการสอน เพื่อสร้าง
 ความเป็นธรรมทางสังคม 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จัดโครงการอบรมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนวตักรรม
ทางสังคมเพื่อบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอน 
การสร้างความเป็นธรรม     
ทางสังคม  

 
 
 
 
 

 
 

1.1) มีโครงการอบรมความรู้        
ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
ทางสังคมทีบู่รณาการกับการ
เรียนการสอนเพื่อการสรา้ง
ความเป็นธรรมทางสังคม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

 ต่อ 2 ปีงบปะมาณ 
1.2)  จ านวนนวัตกรรมทางสังคม         

ทีบู่รณาการในการเรียน       
การสอนเพื่อการสรา้งความ
เป็นธรรมทางสังคม   

 อย่างน้อย ปีละ 1 ช้ิน 
 

1.1) มีนวัตกรรมทาง
สังคมที่บูรณาการ
กับการเรยีน          
การสอน 

1.2) มีการเผยแพร่
นวัตกรรมทางสังคม
ทีบู่รณาการกับการ
เรียนการสอน เพื่อ
สร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม 

 
 

 2. บุคลากรสายสนับสนุน 
สามารถบูรณาการ 

 การวิจัยเข้ากับการ
ปฏิบัติงานเพื่อการ 

 พัฒนาองค์กร 

2.1) จ านวนโครงการบรูณาการ 
 การวิจัยกับการปฏิบัติงาน           
 เพื่อการพัฒนาองค์กร  
 อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 
 
 

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 
 การพัฒนาศักยภาพของ
 บุคลากรสายสนับสนุน  
 ให้สามารถบูรณาการการวิจัย
 เข้ากับการปฏิบตัิงาน เพื่อการ 
 พัฒนาองค์กร ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

1) จัดโครงการอบรมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนวตักรรม
เชิงกระบวนการเพื่อการ
พัฒนาองค์กร 

 

1.1)  มีการจัดโครงการอบรม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร  

 อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 ต่อ 2 ปีงบปะมาณ 
1.2)  จ านวนนวัตกรรมเชิง

กระบวนการเพื่อการพัฒนา
องค์กร อย่างน้อย ปีละ 1 ช้ิน 

 
 

1)  มีนวัตกรรมเชิง
กระบวนการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

3) นโยบายดา้นบริการวิชาการ  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สนับสนนุการน านวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
   2  บูรณาการความรู้ดา้นบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
สนับสนุนการน านวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

1. มีนวัตกรรมทางสังคม   
 และประยุกต์ใช้เพื่อให้
 บริการวิชาการเชิง
 สาธารณะทีส่อดคล้องกับ
 ความต้องการของท้องถิ่น
 และสังคม  
 

1.1) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคม
 ที่ให้บริการเชิงสาธารณะ 
 ตามความต้องการของท้องถิ่น
 และสังคม  
 
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน                 
 การน านวัตกรรมทางสังคม             
 และประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการ
 วิชาการเชิงสาธารณะ             
 ที่สอดคล้องกับความต้องการ
 ของท้องถิ่นและสังคม 
 

1) จัดโครงการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการ
เชิงสาธารณะตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม  
 

 
 
 

1) มีโครงการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมสังคมที่ให้บริการ
เชิงสาธารณะตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 

 
 

1.1) มีการเผยแพร่
ความรู้และบริการ
ทีต่รงตามความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 

1.2) น านวัตกรรม
สังคมไปให้บริการ
เชิงสาธารณะ 

 ตามความต้องการ 
 ของท้องถิ่นและ 
 สังคม 

 

 2. มีการให้บริการวิชาการ
 เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้อง
 กับความต้องการของ
 ท้องถิ่นและสังคม  

2.1) มีการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์
 ตามความต้องการของท้องถิ่น
 และสังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ของการบริการวิชาการทั้งหมด 

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 
 การให้บริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชยท์ี่สอดคล้องกับ
 ความต้องการของท้องถิ่น 
 และสังคม 
 
 

1) มีระบบและกลไกในการ
 ให้บริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้อง 
 กับความต้องการของ
 ท้องถิ่นและสังคม 
 

1.1)  มีหน่วยงานเพื่อสนับสนุน      
การให้บริการวิชาการ               
เชิงพาณิชย์ 

1.2)  มีประกาศ และ/หรือแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสนบัสนุน
การให้บริการวิชาการ                     
เชิงพาณิชย์ 

1) มีระบบและกลไก 
 ในการให้บริการ 
 วิชาการ 
 เชิงพาณิชย ์
 ที่สอดคล้อง 
 กับความต้องการ
 ของท้องถิ่น 
 และสังคม 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

     
 
 
 

 

2)  จัดโครงการ/กิจกรรม 
 บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม  

    
 
 
3)  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านวิชาการและ/หรือ
บริการวิชาการสู่สังคมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังใน
ระดับประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 

 

2)  มีโครงการ/กิจกรรม 
 บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 
 ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นและสังคม  
 อย่างน้อย ปีละ 1 โครงการ/

กิจกรรม 
 
3) มีบันทึกความร่วมมือ 

(Memorandum of 
Understanding: MoU)  

 อย่างน้อย 1 หน่วยงาน  
 
 
 

 

2) ผู้เข้ารับบริการ
ได้รับประโยชน์จาก
การเข้ารับการ
บริการวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

 
 
3) มีความร่วมมือ     

ด้านวิชาการและ/
หรือบริการวิชาการ
สู่สังคมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ         
ทั้งในระดับ   
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
บูรณาการความรู้ด้าน           
การบริการวิชาการกับ          
การเรยีนการสอนและ   
การวิจัย 

1. มีการบูรณาการความรู้
 จากการบริการวิชาการ
 กับการเรยีนการสอน 
 และการวจิัย 

1.1) มีการบูรณาการความรู้จาก 
 การบริการวิชาการกับการเรียน         
 การสอนและการวิจยั                    
 อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 ต่อป ี
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน                 
 การบูรณาการความรู้จาก    
 การบริการวิชาการกับ                   
 การเรยีนการสอนและการวิจัย 
    

1) จัดโครงการที่มีการ             
บูรณาการความรู้จากการ
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 

  

1) จัดโครงการที่มีการบรูณาการ
ความรู้จากการบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอนและ        
การวิจัย อย่างน้อยปีละ                   
1 โครงการ 

 

1) มีการบูรณาการ          
องค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอน    
และการวจิัย 
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4) นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1         
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม และ/
หรือรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และ/หรือภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ได้รับการ 

 ท านุบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 

1.1) มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รูปแบบการด าเนินชีวิต และ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็น 
 ลายลักษณ์อักษร 
 
1.2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความ

ร่วมมือของนิสิต/นักศึกษาและ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  และ/หรือรูปแบบ 

 การด าเนินชีวิต และ/หรือ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกปี  
 อย่างน้อย ปีงบประมาณละ  

3 ครั้ง 
 
 

 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และ
เผยแพร่ ศลิปะและวัฒนธรรม     
รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.2 เสรมิสร้างบรรยากาศที่สะท้อน

ความหลากหลายทางศลิปะและ
วัฒนธรรม รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

1) จัดโครงการ/กิจกรรมฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และ
เผยแพร่ ศลิปะและวัฒนธรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต และ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) จัดโครงการสะท้อนความ
 หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

- โครงการ “Green and 
Clean” faculty of 
social science 

 

- โครงการ History of 
Social Sciences 

 
 

1) มีโครงการ/กิจกรรมฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และ
เผยแพร่ ศลิปะและวัฒนธรรม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 

 ปีละ 5 โครงการ/กิจกรรม 
2) มีจ านวนกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
 ไม่น้อยกว่า  1 กิจกรรม 
3) มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 
 ไม่น้อยกว่า 3.51 

1) คณาจารย์ บุคลากร
สายสนบัสนุน และ
นิสิต ได้ด าเนิน
กิจกรรมที่เน้นการ
ฟื้นฟู อนุรักษ ์ 

 สืบสาน พัฒนา 
และเผยแพร่  

 ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย  

 และเป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้   

2) มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนบัสนุนศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 และการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ บุคลากร
สายสนบัสนุน              
และนิสติ 

ค านิยาม 
รูปแบบการด าเนินชีวิต  หมายความว่า  กลุ่มคนที่มีความหลากหลายในการด าเนินชีวิต 
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ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

     
1.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพรค่วามรู้

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม             
และภมูิปัญญา 

 
1) จัดท า website  
 หน่วยท านุบ ารุงศิลปะ 
 และวัฒนธรรมเพื่อเป็น 
 แหล่งเผยแพร่องค์ความรู ้

 
1)  ขอจัดท า website  
 ของหน่วยท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 (บรรจุในแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 
 
 

 
1) มี website              

ของหน่วยท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 2. มีฐานข้อมูลที่สะท้อน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

2.1) มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิก/เว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูที่สะท้อนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและ              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 

 2.1 สนับสนุนการจดัท าฐานข้อมูลที่
สะท้อนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

1) มีการจัดท าฐานข้อมูล 
 ที่สะท้อนความหลากหลาย 
 ทางวัฒนธรรมและ  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

1) โครงการจดัท าฐานข้อมูลที่
 สะท้อนความหลากหลาย 
 ทางวัฒนธรรมและ   
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1) มีฐานข้อมูลที่
สะท้อนความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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5) นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สร้างองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภบิาล 
   2   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
   3 ส่งเสริมการเป็นองค์กรอารยสถาปัตย์และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
   4 สร้างองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

เป้าหมาย (Targets) 
 

มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธิ ์

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
สร้างองค์กรที่มีระบบ
บริหารงานแบบ 
ธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.1) ผลประเมินการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล                      
อยู่ในระดับดมีาก 

 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี              
การน าระบบการบริหารจัดการ      
ด้านการเงินมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้

 

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

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

1)  มีรายงานสถานะ
ทางการเงินและ
รายงานการใช้เงิน 

 ที่ถูกต้องทั้งหมด 
 

    1.2 พัฒนาการจัดหารายได้และ
ส่งเสริมระบบบริหารจดัการ
รายได้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

1)  จัดท าระบบและกลไกการ
จัดหารายได้และการบริหาร
จัดการรายได ้

 

2) จัดท าแผนการพัฒนาการจัดหา
รายได ้

 
 
 

3) โครงการบริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย ์
 

1)  มีระบบและกลไกการจัดหา
รายได้และการบริหารจัดการ
รายได ้

 

2) มีแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
เพื่อพัฒนาการจัดหารายได้  
อย่างน้อย 1 โครงการ/
ปีงบประมาณ 

 

3) มีโครงการบริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย  
 1 โครงการ/ปีงบประมาณ 
 
 

1) มีระบบและกลไก
การจัดหาและการ
บริหารจดัการรายได ้

 

2) เกิดการพัฒนาการ
จัดหารายได้  

 
 
 
3) มีรายได้จากบริการ

วิชาการเชิงพาณิชย์  
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ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

    

1.3 ส่งเสริมระบบการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 
 

 

1)  โครงการประชาคม 
 เพื่อพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 

2)  จัดท าช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ทาง
อิเล็กทรอนิค  

 

1.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
 พึงพอใจในโครงการ 
 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
 

2) มีช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ทางอิเล็กทรอนิค 

 อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 

 

1) มีการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 
 

2)   มีการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิค 

   1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ระบบฐานข้อมลู การบรหิาร 
ความเสีย่ง ระบบทรัพยากรบุคคล 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล  

 
 

1)  โครงการจดัท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

 
 
 

2)  โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  มีแผนบรหิารความเสี่ยง 
 
 
 
 

2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านการบรหิาร
จัดการความเสีย่งเพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  
 
 
 
 
 
 

1)  มีการด าเนินงาน
ตามขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ 

 

2) บุคลากรคณะมี
การรับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจถึง
ความเสีย่งด้าน
ต่างๆ ท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับหน่วยงาน
และหาวิธีการที่
เหมาะสมในการ
ลดความเสีย่งให้
อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได ้
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ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
3)     โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจดัการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 
3)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า  
 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

 
3) มีการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

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

 
 

2.1) มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

 
2.2) มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบ

การประกันคณุภาพการศึกษา  

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน                    
การน าระบบประกันคุณภาพ          
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 

1) โครงการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
2)  โครงการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร 

 
 
3) โครงการสัมมนาเครือข่าย

ประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 

1) มีการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ 

 1 ครั้ง/ปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
2)  มีการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร หลักสูตรละ  

 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 
3)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

1) มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาไป
ปรับปรุงและ
พัฒนาการการ
ด าเนินงาน 

 ในปีต่อไป                
ทุกองค์ประกอบ 

 
2) ทุกหลักสูตรของคณะ 
 ผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
3) มีการแลกเปลีย่น

เรียนรู้กันทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

ประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 
 
5) โครงการจดัท าคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 
 

 
4)  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
5)  มีคู่มือด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 
4)  มีการน าระบบ 
 กลไก การประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
5) มีคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาที ่
 ใช้เป็นแนวปฎิบัติที่ด ี
 ที่หน่วยงานพัฒนา 
 ขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

 
 
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ที่มีการน าการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 

 

 
3.1) มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ ในด้านการบริหารจัดการ
องค์กร อย่างต่อเนื่อง 

 ทุกปีงบประมาณ 
 
 

  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

จัดการความรู้มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

 
 

 
1) โครงการกระบวนการ

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

 
 

 
1.1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ 80  

1.2) มีการค้นหาแนวปฎิบัติที่ดจีาก
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะต่างๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อย ด้านการ
บริหารจดัการ การผลิตบณัฑิต
และด้านการวิจัย 

 
1.1) มีการน าการจัดการ

ความรู้มาใช้ในการ
บริหารจดัการ
องค์กร เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

1.2) มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน  
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการท างาน
และความกา้วหน้า          
ตามสายงาน 

 

1.1) คณาจารย์มีการยื่นขอการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ                
ร้อยละ 15 ของอาจารย์ประจ า
ภายในปี 2564 

1.2) มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือท่ีมีวุฒริะดับ
ปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ร้อยละ 70 
ของอาจารย์ประจ า 
ภายในปี 2564 

1.3) บุคลากรสายสนับสนุนมีความ 
 ก้าวหน้าในสายงานและ/หรือ 
 ยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ร้อยละ 10 
 ของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 ภายในปี 2564 
         
 
 

 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการ
ท างานและความก้าวหน้า            
ตามสายงาน      

 
 
 
 

1)  โครงการ/กิจกรรม           
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการท างาน          
ตามสายงาน อย่างน้อย            
2 โครงการ/กิจกรรม 

 ต่อปีงบประมาณ 
 - การสนับสนุนให้ม ี
  การระดมความคิด 
  เพื่อพัฒนางาน 
 - การพัฒนาศักยภาพ

 ผู้บริหาร คณาจารย์และ 
  บุคลากรสายสนับสนุน 
 

2) โครงการ/กิจกรรม           
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อความก้าวหน้า
ตามสายงาน อย่างน้อย              
2 โครงการ/กิจกรรม                   
ต่อปีงบประมาณ 

 -  การสนับสนุน
 ทุนการศึกษาต่อ 

 -  การส่งเสริมเพื่อพัฒนา
 ภาษาอังกฤษ 

 - การอบรมเพื่อการยื่น 
 ขอเลื่อนวิทยฐานะ 

1.1) บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความพึงพอใจ  

 ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 
 
 
 
 
 

2.1) บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความพึงพอใจ  

 ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

1)  บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ         
ในการท างาน               
ตามสายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1)  คณาจารย์มีการ            
ยื่นขอการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ               

2.2) คณาจารยม์ีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
หรือมีวุฒิระดับ
ปริญญาโทที่ด ารง
ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 

2.2) บุคลากร                 
สายสนบัสนุน          
มีความก้าวหน้า 

 ในสายงาน 

ค านิยาม 
อัตราอาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ นบัรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3        
ส่งเสริมการเป็นองค์กร
อารยสถาปตัย์และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการเป็นองค์กร
อารยสถาปตัย์และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

1.1)  มีการปรับปรุงอาคาร 
 คณะสังคมศาสตร ์
 ครบตาม 7 องค์ประกอบ

อารยสถาปตัย์ และ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ภายในปี 2564 
 
 

 1.1 เสรมิสร้างการเป็นองค์กร
อารยสถาปตัย์และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1) โครงการ/กิจกรรมปรบัปรุง
อาคารคณะสังคมศาสตร ์

 

1.1) มีโครงการ/กิจกรรมปรับปรุง
อาคารคณะสังคมศาสตร์  

 เพื่อเป็นองค์กรอารยสถาปัตย์
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อย  2 โครงการ/
กิจกรรมต่อปีงบประมาณ 

 
1.2)  มีการปรับปรุงอาคาร 
 คณะสังคมศาสตร ์
 ครบตาม 7 องค์ประกอบ

อารยสถาปตัย์ และ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ภายในปี 2564  
 

1) คณะสังคมศาสตร์  
 เป็นองค์กร

อารยสถาปตัย์และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม          
ภายในปี 2564 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        
สร้างองค์กรแห่งความสุข 1. ส่งเสริมกิจกรรมการเป็น

องค์กรแห่งความสุข 
 

1.1) มีกิจกรรมส่งเสรมิการเป็น   
องค์กรแห่งความสุข  

 อย่างน้อย 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ต่อปีงบประมาณ 
1.2) ประชาคมคณะสังคมศาสตร์ ไดร้ับ

การพัฒนาให้มีความสมดลุย์ของ
การใช้ชีวิตและการท างาน ในด้าน
ต่างๆ ครบทั้ง 8 ประการ 

 ภายในปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1 เสรมิสร้างให้ประชาคม   
 คณะสังคมศาสตร์ มีความสมดลุย์

ของการใช้ชีวิตและการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการ/กิจกรรม           
เพื่อสร้างความสมดุลย์ของ          
การใช้ชีวิตและการท างานของ
ประชาคมคณะสังคมศาสตร์  
อย่างน้อย 4 โครงการ/ 
กิจกรรมต่อปีงบประมาณ          
ในด้านต่างๆ 8 ประการ ดังนี ้
- การมีสุขภาพดี  
 (Happy Body)  
- การมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
 (Happy Heart) 
- การรู้จักผ่อนคลาย  
 (Happy Relax)  
- การมีศาสนาเป็นเครื่อง 
 ยึดเหนี่ยว มคีุณธรรม 
 ประจ าใจ  
 (Happy Soul)  
- การมีเศรษฐกิจการเงินท่ีด ี
 (Happy Money) 
- การพัฒนาความรู้  
 (Happy Brain) 
- การมีครอบครัวที่ดี  
 (Happy Family) 
- มีสังคมที่มีความสุข  
 (Happy Society) 

1.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ       
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 

 3.51 ของผู้เข้าโครงการ 
1.2) ประชาคมคณะสังคมศาสตร์ 

ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมดลุย์ของการใช้ชีวิตและ
การท างาน ในด้านต่างๆ  

 ครบทั้ง 8 ประการ 
 ภายในปี 2564 
 

1)  ประชาคม      
คณะสังคมศาสตร์  

 มีความสมดลุย์ของ
การใช้ชีวิตและการ
ท างาน ภายในปี 
2564 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPI)/ 
เป้าหมาย (Targets) 

 
มาตรการ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ ์
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

     
1.2 เสรมิสร้างให้ประชาคม   
 คณะสังคมศาสตร์ มีคุณภาพชีวิต

การท างาน (Quality of Work 
Life) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การท างาน (Quality of 
Work Life) 

 

 
1.1)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ       

พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
 3.51 ของผู้เข้าโครงการ 
1.2) ประชาคมคณะสังคมศาสตร์ 

ได้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิต
การท างาน (Quality of 
Work Life)  ให้ดีขึ้น 

 

 
1)  ประชาคม      

คณะสังคมศาสตร์  
 มีคุณภาพชีวิตการ

ท างาน (Quality of 
Work Life)  ดีขึ้น 
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แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   

สูเ่ป้าหมาย (Target) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

1) นโยบายด้านการเรียนการสอน  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของคณาจารย์ 
   2  ยกระดับมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในระดับสากล  
   3  สร้างเสริมมาตรฐานทางวชิาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 
   4  พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
 

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

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1            
ยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการของคณาจารย ์

 

1.  คณาจารย์มีการยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น  

1.1) คณาจารย์มผีลงานทางวิชาการที่มคีุณภาพเผยแพร่ในเวทีวิชาการ  
 หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ท่ีได้มาตรฐานท้ังในประเทศและ/หรือ 
 ต่างประเทศ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของอัตราอาจารย์

ประจ า  (เมื่อน ามาเทียบผลการด าเนินงานแต่ละปีงบประมาณ) 
 

 เพิ่มขึ้น 
≥ 10% 

เพิ่มขึ้น 
≥ 10% 

เพิ่มขึ้น 
≥ 10% 

เพิ่มขึ้น 
≥ 10% 

เพิ่มขึ้น 
≥ 10% 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการ 

วิชาการ 

  1.2) คณาจารย์มีการยื่นขอการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                
 ร้อยละ 15 ของอาจารย์ประจ า ภายในปี 2564 
 

 ≥ 7% ≥ 9% ≥ 11% ≥ 13% ≥ 15%  รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
หน่วยบุคคล  
งานธุรการ 

  1.3) มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือท่ีมีวุฒริะดับ 
 ปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
 ร้อยละ 70 ของอาจารย์ประจ า ภายในปี 2564 
 

 ≥ 50% ≥ 55% ≥ 60% ≥ 65% ≥ 70%   

 
 
 
 
 

          
ค านิยาม 
อัตราอาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ นบัรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI)/ 
 เป้าหมาย (Targets)  ผู้ก ากับ ควบคุม/ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 2            
ยกระดับมาตรฐาน               
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา                   
ให้อยู่ในระดับสากล 

 1.  มีการยกระดับมาตรฐาน               
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบณัฑติศึกษาให้อยู่
ในระดับสากล                    

1.1) จ านวนผลงานทางวิชาการของนิสติระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ          
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ  

 ร้อยละ 60 ของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่จบการศึกษา 
 

 

 ≥ 40% ≥ 45% ≥ 50% ≥ 55% ≥ 60%  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ 
งานบริการการศึกษา 

 

  1.2) นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ส าเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 
 ได้รับการประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพบณัฑติในระดบัชาติหรอืระดับนานาชาติ  

 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 จากจ านวนนิสิตหรือศิษย์เก่าท่ีส าเรจ็
การศึกษา ในรอบ  5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ≥ 1% ≥ 1% ≥ 1% ≥ 1% ≥ 1%  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
งานกิจการนิสิตและ 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

  1.3) นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา ตามหลักสูตร TQF สอบผ่าน 
 ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ มาตรฐานสากลที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ร้อยละ 60 ภายใน 2 ปีการศึกษา 
 
 

 นิสิต  
รหัส 58 

ผ่านตามเกณฑ ์
≥ 60% 

นิสิต  
รหัส 59 

ผ่านตามเกณฑ ์
≥ 60% 

นิสิต  
รหัส 60 

ผ่านตามเกณฑ ์
≥ 60% 

นิสิต  
รหัส 61 

ผ่านตามเกณฑ ์
≥ 60% 

นิสิต  
รหัส 62 

ผ่านตามเกณฑ ์
≥ 60% 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ 
งานบริการการศึกษา 

 

  1.4) มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาและ/หรือส่งนิสิตไปศึกษา 
 ต่างประเทศ 
 
 

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

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 3            
สร้างเสริมมาตรฐาน                  
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับปริญญาตร ี

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะ              
ที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.1) ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 

 ≥ ระดับด ี ≥ ระดับด ี ≥ ระดับด ี ≥ ระดับด ี ≥ ระดับด ี  รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยติดตามและประเมินผล 
งานนโยบายและแผน 

 1.2) บัณฑิตปริญญาตรี ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  ร้อยละ 70 ของนิสิตที่จบการศึกษา 
 
 

 นิสิตที่จบ 
ปีการศึกษา 

2558 
≥ 70% 

 

นิสิตที่จบ 
ปีการศึกษา 

2559 
≥ 70% 

 

นิสิตที่จบ 
ปีการศึกษา 

2560 
≥ 70% 

 

นิสิตที่จบ 
ปีการศึกษา 

2561 
≥ 70% 

 

นิสิตที่จบ 
ปีการศึกษา 

2562 
≥ 70% 

 

  

  1.3) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต                     
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

 ≥ 3.51% ≥ 3.51% ≥ 3.51% ≥ 3.51% ≥ 3.51%   

  1.4) มีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมผลการเรยีนรู้                   
 ทั้ง 5 ด้าน   
 
 

 ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู ้
ทั้ง 5 ด้าน 

  

  1.5)  มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาและ/หรือส่งนิสิตไปศึกษา 
 ต่างประเทศ 
 
 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
งานบริการการศึกษา 

 
 
 

  
 

        

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

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 4            
พัฒนานวัตกรรมด้าน                  
การเรยีนการสอน 
 

1. มีนวัตกรรมด้าน 
 การเรยีนการสอน 
 
 

1.1) มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
 ของรายวิชาที่คณะสังคมศาสตร์จดัการเรียนการสอน 
 

 ≥ 12% ≥ 14% ≥ 16% ≥ 18% ≥ 20%  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 2. พัฒนาการเรียนการสอน 
ผ่านชมรมสังคมศาสตร์ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของนิสิต 
ศิษย์เก่า บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
 
 

2.1) มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ที่มีสมาชิกของชมรมสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 การเรยีนการสอน ไม่น้อยกว่า ปลีะ 5 ครั้ง 
 

 ≥ 5 ครั้ง ≥ 5 ครั้ง ≥ 5 ครั้ง ≥ 5 ครั้ง ≥ 5 ครั้ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
งานกิจการนิสิตและ 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร ์

2) นโยบายด้านการวิจัย  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  พัฒนาเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้อยู่ในระดับสากล 
   2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมบนพืน้ฐานของการวิจัย 
   3  พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนบนพื้นฐานของการวิจัย 
   4  บูรณาการความรู้ดา้นการวิจยักับการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 

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

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1            
พัฒนาเครือข่ายและ
ยกระดับมาตรฐานการ
วิจัยให้อยู่ในระดับสากล 

1. มีเครือข่ายด้านการวิจยั  
ในระดับประเทศ                 
และ/หรือต่างประเทศ 

 

1.1) มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ และ/หรือจัดโครงการ/กิจกรรม    
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 

 ≥ 2 ครั้ง ≥ 2 ครั้ง ≥ 2 ครั้ง ≥ 2 ครั้ง ≥ 2 ครั้ง  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ 
งานบริการการศึกษา 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 

พัฒนานวัตกรรม/ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2           
สร้างสรรค์นวตักรรม    
ทางสังคมบนพื้นฐานของ
การวิจัย 
 

1.  มีความรู้ ผลการวิจัย  
 และนวัตกรรมทางสังคม  
 ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
 และได้รับการเผยแพร่          
 ในระดับประเทศ                  
 และ/หรือต่างประเทศ 

 

1.1) คณาจารย์มีความรู้ ผลการวิจัย และนวัตกรรม เผยแพร่  
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของอัตราอาจารย์ประจ า 
 

 ≥ 60% ≥ 65% ≥ 70% ≥ 75% ≥ 80%  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.2)  มีความรู้ ผลการวิจัย และนวัตกรรม ที่มีการตีพมิพ์ในระดับ 
 นานาชาติ ในรอบ 5 ปี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
 ของจ านวนอัตราอาจารย์ประจ า  
 

 ≥ 7% ≥ 9% ≥ 11% ≥ 13% ≥ 15%   

  1.3)  มีความรู้ ผลการวิจัย และนวัตกรรม ทีไ่ด้รับการ Citations  
 ในรอบ 5 ปี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวนการเผยแพร ่
 ทั้งหมด 
 

 ≥ 3% ≥ 5% ≥ 7% ≥ 9% ≥ 10%   
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI)/ 
 เป้าหมาย (Targets)  ผู้ก ากับ ควบคุม/ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 3           
พัฒนาศักยภาพของบุคคล
และชุมชนบนพ้ืนฐานของ
การวิจัย 

1.  บุคคลและชุมชนมี
 ศักยภาพ จากการ             
 บูรณาการผลการวจิัย              
 เข้ากับการพัฒนา 

1.1)  ผลประเมินศักยภาพบคุคลและชุมชนเพิ่มขึ้น หลังการรับบริการ
 ทางวิชาการ ท่ีเกิดจากการบูรณาการผลการวิจัยเข้ากับ 
 การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 

 ≥ 3.51% ≥ 3.51% ≥ 3.51% ≥ 3.51% ≥ 3.51%  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4           
บูรณาการความรู้ด้านการ
วิจัยกับการเรียนการสอน
เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม และกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
องค์กร 

1. คณาจารย์สามารถ         
บูรณาการการวิจยัเข้ากับ
การเรยีนการสอน 

 เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม  

 
 

1.1) จ านวนโครงการบรูณาการการวิจยักับการเรียนการสอน
 เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม อย่างน้อย 1 โครงการต่อป ี
 
 

 ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยวิจัย 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 2. บุคลากรสายสนับสนุน 
สามารถบูรณาการ 

 การวิจัยเข้ากับการ
ปฏิบัติงานเพื่อการ 

 พัฒนาองค์กร 
 
 

2.1) จ านวนโครงการบรูณาการการวิจยักับการปฏิบตัิงาน  
 เพื่อการพัฒนาองค์กร  อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 
 
 

 ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ ≥ 1 โครงการ   
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3) นโยบายด้านบริการวิชาการ  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สนับสนนุการน านวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
   2  บูรณาการความรู้ดา้นบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วัด (KPI)/ 

 

 เป้าหมาย (Targets)  ผู้ก ากับ ควบคุม/ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1            
สนับสนุนการน านวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

1. มีนวัตกรรมทางสังคม   
 และประยุกต์ใช้เพื่อให้
 บริการวิชาการเชิง
 สาธารณะทีส่อดคล้องกับ
 ความต้องการของท้องถิ่น
 และสังคม  
 

1.1) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคม ที่ให้บริการเชิงสาธารณะ 
 ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
 
 
 

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 2. มีการให้บริการวิชาการ
 เชิงพาณิชย์ท่ีสอดคล้อง
 กับความต้องการของ
 ท้องถิ่นและสังคม  
 

2.1) มีการบริการวิชาการเชิงพาณิชยต์ามความต้องการของท้องถิ่น
 และสังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของการบริการวิชาการ 
 เชิงพาณิชย์ท้ังหมด 

 ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%   

ยุทธศาสตร์ที่ 2           
บูรณาการความรู้ด้าน           
การบริการวิชาการกับ          
การเรยีนการสอนและ   
การวิจัย 

1. มีการบูรณาการความรู้
 จากการบริการวิชาการ
 กับการเรยีนการสอน 
 และการวจิัย 
 

1.1) มีการบูรณาการความรู้จากการบรกิารวิชาการกับการเรียน 
 การสอนและการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อป ี
 

 ≥ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม/ 

หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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4) นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

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

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1            
ท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม และ/
หรือรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และ/หรือภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ได้รับการ 

 ท านุบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 

1.1) มีการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รูปแบบการด าเนินชีวิต และภูมิปญัญาท้องถิ่น อย่างเป็น 

 ลายลักษณ์อักษร 
 

       รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ 
หน่วยท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
งานธุรการ 

 1.2) มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความร่วมมือของนิสิต/นักศึกษาและ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และ/หรือรูปแบบการด าเนินชีวิต และ/หรือภมูิปัญญาท้องถิ่น  

 ทุกปี อย่างน้อย ปีงบประมาณละ 3 ครั้ง 
 
 

 ≥ 3 ครั้ง ≥ 3 ครั้ง ≥ 3 ครั้ง ≥ 3 ครั้ง ≥ 3 ครั้ง   

 2. มีฐานข้อมูลที่สะท้อน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

2.1) มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิก/เว็บไซตเ์พื่อเผยแพร่ข้อมลูที่สะท้อน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

 
 

       รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ 
หน่วยท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
งานธุรการ 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม/ 
หน่วยเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

งานธุรการ 
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5) นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สร้างองค์กรที่มีระบบบริหารงานแบบธรรมาภบิาล 
   2   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
   3 ส่งเสริมการเป็นองค์กรอารยสถาปัตย์และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
   4 สร้างองค์กรแห่งความสุข 

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

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1           
สร้างองค์กรที่มีระบบ
บริหารงานแบบ 
ธรรมาภิบาล 

1. มีระบบการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.1) ผลประเมินการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล                      
อยู่ในระดับดมีาก 

 

 ≥ ดีมาก ≥ ดีมาก ≥ ดีมาก ≥ ดีมาก ≥ ดีมาก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
งานธุรการ 

 

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

 

2.1) มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อใช้ในการพัฒนา 
 การบริหารจัดการองค์กร 
 
 

       รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานธุรการ 

 2.2) มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  
 

        

 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่มีการน าการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 

3.1) มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ ในด้านการบริหารจัดการ
องค์กร อย่างต่อเนื่อง ทุกปีงบประมาณ 

 

       รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา/ 

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI)/ 
 เป้าหมาย (Targets)  ผู้ก ากับ ควบคุม/ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 2           
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน  
การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการท างาน
และความกา้วหน้า          
ตามสายงาน 

1.1) คณาจารย์มีการยื่นขอการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                
ร้อยละ 15 ของอาจารย์ประจ า ภายในปี 2564 

         
 
 

 ≥ 7% ≥ 9% ≥ 11% ≥ 13% ≥ 15%  รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
หน่วยบุคคล 
งานธุรการ 

 

  1.2) มีคณาจารย์ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือท่ีมีวุฒริะดับ 
 ปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
 ร้อยละ 70 ของอาจารย์ประจ า ภายในปี 2564 
 
 

 ≥ 50% ≥ 55% ≥ 60% ≥ 65% ≥ 70%   

  1.3) บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงานและ/หรือ 
 ยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ ร้อยละ 10 ของจ านวนบุคลากร 
 สายสนบัสนุน ภายในปี 2564 
 
 
 

 ≥ 2% ≥ 4% ≥ 6% ≥ 8% ≥ 10%   

 
 
 
 
 
 
 

          

ค านิยาม 
อัตราอาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ นบัรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์ประจ า  =  จ านวนอาจารย์ในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI)/ 
 เป้าหมาย (Targets)  ผู้ก ากับ ควบคุม/ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 3           
ส่งเสริมการเป็นองค์กร
อารยสถาปตัย์และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการเป็นองค์กร
อารยสถาปตัย์และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1)  มีการปรับปรุงอาคารคณะสงัคมศาสตร์ ครบตาม 7 องค์ประกอบ
อารยสถาปตัย์ และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2564 

 ≥ 3 
องค์ประกอบ 

≥ 4 
องค์ประกอบ 

≥ 5 
องค์ประกอบ 

≥ 6 
องค์ประกอบ 

ครบตาม 
7 

องค์ประกอบ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
หน่วยอาคารสถานท่ี 

งานธุรการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI)/ 
 เป้าหมาย (Targets)  ผู้ก ากับ ควบคุม/ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 4           
สร้างองค์กรแห่งความสุข 1. ส่งเสริมกิจกรรมการเป็น

องค์กรแห่งความสุข 
 

1.1) มีกิจกรรมส่งเสรมิการเป็นองค์กรแห่งความสุข  
 อย่างน้อย 4 โครงการ/กิจกรรม ตอ่ปีงบประมาณ 
 
 
 

 ≥ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

≥ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
หน่วยบุคคล 
งานธุรการ 

 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/ 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

งานธุรการ   1.2) ประชาคมคณะสังคมศาสตร์ ไดร้ับการพัฒนาให้มีความสมดลุ 
 ของการใช้ชีวิตและการท างาน ในด้านต่างๆ ครบทั้ง 8 ประการ 
 ภายในปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ≥ 4 
ประการ 

≥ 5 
ประการ 

≥ 6 
ประการ 

≥ 7 
ประการ 

ครบ 
8 

ประการ 
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ภาคผนวก 
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 ประวัติความเป็นมาของคณะ 
 

  ชื่อหน่วยงาน 
  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  Faculty of Social Sciences, Naresuan University  
 
  ที่ตั้ง  
  เลขที่ 99 หมู่ที่ 9  ต าบลท่าโพธิ์  ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   65000 
 
  ประวัติการก่อตั้ง 

 คณะสังคมศาสตร์  เป็นคณะที่มปีระวัติอันยาวนาน  โดยเร่ิมตั้งแต่เมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2517 ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต พิษณุโลก และได้เปิดบริการ การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
 ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทาน นามว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" คณะ
สังคมศาสตร ์และคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้รวมกันและได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยตระหนักว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีขนาดใหญ่เกินไป ท าให้การบริหารเป็นไปอยา่งลา่ชา้ ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้จัด
โครงสร้างคณะใหม่ เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชาซึ่งมีธรรมชาติที่คลา้ยคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสงัคมศาสตร์จึงไดร้ับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้งและ
ได้ด าเนนิการนบัแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546) เป็นต้นมา  โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในออกเป็น 4  สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
จิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ สาขาวิชาพฒันาสังคม  และสาขาวชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วันที่ 16 มกราคม 2553) สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งภาควิชาและให้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการคณะ  
ภาควิชาจติวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
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 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 

  โครงสรา้งองค์กร 
 คณะสังคมศาสตร์  มีการจัดองค์กรและการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 
 1. ส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์   

  มีการแบ่งสายงานภายในส านักงานออกเป็น 6 งาน  ได้แก ่
1) งานธุรการ 
2) งานบริการการศึกษา 
3) งานนโยบายและแผน 

4) งานการเงนิและพสัด ุ
5) งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
6) งานวิจยัและบริการวิชาการ 

 2. ภาควิชาจติวิทยา    
 3. ภาควิชาประวัติศาสตร์  
  -  หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
 4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  
 5. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   

 
 

   แผนภาพ :  โครงสร้างองค์กรคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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  โครงสรา้งการบริหารงาน 
  คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการและด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์   ในรูปของคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์  โดยมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน ในแต่ละภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงาน  และในส านักงานเลขานุการคณะมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะร่วมบริหารงาน  และมีหัวหน้างานธุรการ  
หัวหน้างานบริการการศึกษา  หัวหน้างานนโยบายและแผน  หัวหน้า งานการเงินและพัสดุ   หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมรับผิดชอบ
การบริหารงานภายในส านักงาน  ซึ่งคณะสังคมศาสตร์  มีการแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 ส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและด าเนินงานบริหารทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  6  งาน  ดังนี้ 

 1.  งานธุรการ  แบง่เป็น  10  หน่วยงาน  ดงันี ้
1) หน่วยสารบรรณ 
2) หน่วยประชุมและพิธีการ 
3) หน่วยบุคคล 
4) หน่วยอาคารสถานที ่
5) หน่วยผลิตเอกสาร 

6) หน่วยยานพาหนะ 
7) หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
8) หน่วยประชาสัมพนัธ ์
9) หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10) หน่วยท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

 2. งานบริการการศึกษา  แบ่งเป็น 6  หน่วยงาน  ดังนี ้
1) หน่วยสนบัสนุนจัดการเรียนการสอน 
2) หน่วยสนบัสนุนพฒันาหลักสูตร 
3) หน่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา 

4) หน่วยสหกิจศึกษา 
5) หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
6) หน่วยบริการวิชาการ 
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3.  งานนโยบายและแผน  แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน  ดังนี ้
    1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

2) หน่วยติดตามและประเมนิผล 
3) หน่วยวารสารสังคมศาสตร์ 
4) หน่วยห้องอ่านหนังสือ 

 

4. งานการเงินและพสัดุ  แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน  ดังนี ้
    1) หน่วยการเงิน 
    2) หน่วยบัญชี 
    3) หน่วยพัสด ุ

 

5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์  แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน  ดังนี ้
    1) หน่วยกิจการนสิิต 
    2) หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

  

6. งานวิจัยและบริการวิชาการ  แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน  ดังนี ้
    1) หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    2) หน่วยนวัตกรรมทางสังคม 
    3) หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 ภาควิชา   

  รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมและสัมมนา  การพัฒนาวิชาการ  การบริการ
วิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการ  และการบริหารจัดการด าเนินงานภายในภาควิชา 
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 คณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 

   

 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สริสุนทร 
คณบดีคณะสังคมศาสตร ์

 

 

  
ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ดร.กันตพัฒน์  อนุศักดิ์เสถียร 

รักษาการในต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ ์
รองคณบดฝี่ายบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย 
รองคณบดฝี่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดร.ฐานิดา บญุวรรโณ 
ผู้ช่วยคณบด ี

 

 

 

 ดร.จิระประภา ศรีปัตตา 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร ์

 
 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสริิวัฒน์ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย  หวั่นแก้ว 

4. ดร.นิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ 

5. ดร.วิศัลย์  โฆษิตานนท ์

 

 คณะผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา) 

 

 

 

 

ดร.กุณฑล  ตรียะวรางพันธ ์
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปญัญาวุธตระกูล 
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ ์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจรญิ 
รักษาการในต าแหนง่ 

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 


