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บทที่ 1 นโยบายและทิศทางของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 ปรัชญาร่วม ปณิธานร่วมและวิสัยทัศน์ของคณะ
ปรัชญาร่วม :

“ดารงชีวต
ิ ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”
“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All”

ปณิธานร่วม :

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
“Wisdom for Community Empowerment”

วิสัยทัศน์ของคณะ :
“คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ มี
ความสามารถด้านไอที ภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นที่พึ่ง
ของสังคม”

1.2 พันธกิจของคณะ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่สาคัญ 5 ด้าน อันสอดคล้องกับ 5 เป้าหมายหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย (Comprehensive University = CU, Community Engagement = CE, Interrnational
Publication = IP, Partially Worldclass = PW, ASEAN = AEC) ดังแสดงในรูปภาพที่ 1.1
รูปภาพที่ 1.1 ความสอดคล้องของพันธกิจคณะกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
พันธกิจคณะ

Comprehensive
University

Community
Engagement

International
Publication

Partially
World-Class

AEC

ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านวิจัย
ด้านบริการวิชาการ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหาร
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รูปที่ 1.1 ความสอดคล้องของเป้าหมายของคณะและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานตาม
คุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค์ และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ชว่ ยพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงภูมปิ ัญญา ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ (Local Wisdom) อย่างยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

เป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 มุง่ สู่การเป็นองค์กรแห่งสมรรถนะ (High-performance organization) และองค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization)
เป้าหมายที่ 2 มุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี
และมีทักษะการปฏิบัตงิ านวิชาชีพในสาขาของตนเอง เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และทันสมัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ 3 มุง่ เน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นสิ ิตได้
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) และ
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (i-Classroom)
เป้าหมายที่ 4 มุง่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิตทิ างด้านสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ
เป้าหมายที่ 5 มุง่ เน้นการบริการวิชาการโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
เป้าหมายที่ 6 มุง่ เน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 7 มุง่ เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เป้าหมายที่ 8 มุง่ เน้นการให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ 9 มุง่ เน้นการจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
เป้าหมายที่ 10 มุง่ เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (SPSS)
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1.4 แผนผังกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสภาพแวดล้อมหลักที่ควรคานึงถึงในการกาหนดนโยบาย
และทิศทาง ดังต่อไปนี้

2.1 จุดแข็ง (Strengths = S)
รหัส
S1

ประเด็น
คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความรู้
ทักษะ ความสามารถและมีความเป็นตัวของตัวเอง

S2

บุคลากรมีศักยภาพและมีความทุ่มเทเสียสละอุทิศตนในการทางานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกัน
คณาจารย์จบมาจากมหาวิทยาลัยที่หลากหลายจึงสามารถสร้างเครือข่ายได้มากมาย
คณาจารย์และบุคลากรให้ความสาคัญในการดูแลเอาใจใส่นสิ ิต
นิสติ มีความสามารถและมีความสนใจในการทากิจกรรมต่างๆของสาขา
การมีนิสติ จานวนมากช่วยเพิ่มศักยภาพในการทากิจกรรมของคณะในรูปแบบต่างๆ
เช่น การเข้าพืน้ ที่เพื่อพัฒนาชุมชน ได้
คณะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

S3
S4
S5
S6
S7

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses = W)
รหัส
W1
W2
W3
W4

ประเด็น
ภาพรวมขององค์กรยังขาดผลงานวิชาการและงานวิจัยที่โดดเด่นและอาจารย์ทีม่ ี
ตาแหน่งทางวิชาการยังมีจานวนน้อย
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรของคณะยังขาดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจานวนน้อย ทาให้ขาดโอกาสในการขอทุนสนับสนุน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย
อาจารย์แต่ละคนมีภาระในการสอนค่อนข้างมาก ส่งผลให้ไม่มเี วลาในการทางาน
วิจัย และไม่มเี วลาในการทางานร่วมกันในด้านอื่นๆ
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รหัส
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

ประเด็น
คณะขาดระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลและแหล่งการเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การมีนิสติ เป็นจานวนมากทาให้การพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการและด้านการใช้
ชีวติ อาจไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
จานวนนิสิตมีมากแต่มปี ัญหาในเรื่องคุณภาพและพฤติกรรม และยังไม่มีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของนิสติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิสติ ขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
การทากิจกรรมของนิสิตยังขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
ห้องกิจกรรม
คณะยังขาดระบบการติดตามข้อมูล การให้บริการข้อมูล และการสร้างเครือข่ายกับ
ศิษย์เก่าที่มปี ระสิทธิภาพ
คณะยังขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การทากิจกรรมของนิสิต และการบริการวิชาการ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องสมุดและวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ของคณะไม่เพียงพอ

2.3 โอกาส (Opportunites = O)
รหัส
O1
O2
O3
O4
O5

ประเด็น
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาลเป็นโอกาสในการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ
ของคณะ
ค่านิยมของสังคมที่นยิ มเรียนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เป็นโอกาสในการเปิด
หลักสูตรปริญญาโทที่สอดคล้องกับความต้องการได้มากขึ้น
ชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการที่จะให้คณะนาความรู้จากผลงานวิจัยและงานวิชาการ
เข้าไปพัฒนาท้องถิ่น
การตั้งอยู่ในพืน้ ที่ใกล้กับชุมชน ทาให้มโี อกาสสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่ตดิ ดิน ไม่
ลอยอยู่บนหอคอยงาช้างซึ่งเน้นการคิดมากกว่าการปฏิบัติ
ที่ตงั้ ของสถาบันสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทาให้เปิดโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือในประเด็นการศึกษาร่วมสมัย เช่น อาเซียน ความร่วมมืออนุภูมิภาค
รวมถึงประเด็นการศึกษาใหม่ ๆ
6

รหัส
O6
O7

ประเด็น
มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ
เช่น การศึกษาต่อ การทาผลงานทางวิชาการ การทาวิจัย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการเรียนการสอนที่ทันยุคทันสมัยและมุ่งเน้นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน

2.4 อุปสรรค (Threats = T)
รหัส
T1
T2
T3
T4
T5

ประเด็น
ความไม่พร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกอันส่งผลกระทบต่อการ
เลือกมาปฏิบัติงานและการเข้ารับการศึกษา
คนทั่วไป/วงวิชาการรูจ้ ักมหาวิทยาลัยพะเยาน้อย อาจเป็นอุปสรรคในการ
ประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรและนิสติ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย
ที่มกี ารเปิดหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจานวนมาก
สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไกลจากศูนย์กลางการคมนาคม เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ
ทาให้การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยลาบาก
ค่านิยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตอ้ งการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียง ส่งผลต่อการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทที่ 3 แผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2561)
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ด้านการวิจัย ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ด้า นการบริก ารวิ ช าการ ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการท านุบ ารุ งศิ ลปวั ฒ นธรรม และ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห าร คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ประเด็น และสอดคล้องกับ พันธกิจหลักของ
คณะทั้ง 5 ด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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แบบจัดทาแผนหมายเลข 2 (บผ.2)

แผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 – 2561

3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

กลยุทธที่ 1.1
ส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และ
ตอบสนองต่อพันธ
กิจของคณะ และ
มหาวิทยาลัย

1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
1.1.2 เปิดหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม
1.1.3 ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรีคขู่ นาน
และการศึกษาต่อเนื่องทัง้ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยาและห้องเรียน
นอกสถานที่ตงั้
1.1.4 ส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
1.

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุงตามมาตรฐาน
ของ สกอ. ครบตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
2. จานวนโครงการพัฒนา
หลักสูตรใหม่
3. โครงการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรี
คู่ขนานและการจัด
ห้องเรียนนอกสถานที่ตั้ง

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

100

100

100

100

100

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

-

3

3

3

3

-

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

อัต
ลักษณ์
ข้อที่
3, 7

เอก
ลักษณ์
ข้อที่
-

บริหาร
จัดการ
ข้อที่
-

3, 5, 7

-

-

2, 3

-

-
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.2
พัฒนา
ความสามารถใน
การจัดการเรียน
การสอนของ
อาจารย์ให้ได้
มาตรฐานสากล

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

1.2.1 ส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนา 4. จานวนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดความรู้ การ
ทักษะและเทคนิคการ
ประเมินผลการสอนของ
ถ่ายทอดความรู้ และการ
อาจารย์ให้มคี ุณภาพได้
วัด ประเมินผล
มาตรฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
5. จานวนกิจกรรมการ
1.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
พัฒนาทางวิชาการ
เรียนรูท้ างวิชาการและการ
อบรมทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ 6. จานวนโครงการพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทักษะทางภาษาและทาง
1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อให้
ไอที เพื่อการเตรียม
มีความพร้อมในการเข้าสู่
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
1.2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

2, 3, 6

-

-

-

3

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

6

-

-

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

6

-

-

7. จานวนโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างเครือข่าย
การศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

6, 8

-

-
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.3
ส่งเสริม
การบูรณาการ
การเรียน
การสอนกับ
การทางานใน
รูปแบบสหกิจ
ศึกษา

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

1.3.1 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 8. มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนโครงการ
เอกชนและประชาสังคม เพื่อ
สหกิจศึกษา
สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา 9. มีคณะกรรมการสหกิจ
1.3.2 จัดให้มอี งค์กรดูแลและพัฒนา
ศึกษา/รายงานการ
การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินงานโครงการสห
รายวิชาสหกิจศึกษา
กิจศึกษา

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

-

2

2

3

3

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

-

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

อัต
ลักษณ์
ข้อที่
1, 3, 4,
5

เอก
ลักษณ์
ข้อที่
-

บริหาร
จัดการ
ข้อที่
-

3, 4, 5

-

-

11

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1.4
พัฒนาปัจจัยเกี้อ
หนุนที่จาเป็นต่อ
การเรียนการ
สอน

1.4.1 สร้างแหล่งเรียนรูท้ ี่เป็นเลิศ
เหมาะสมและเพียงพอแก่การ
พัฒนานิสิตที่พึงประสงค์
1.4.2 สนับสนุนให้มกี ารผลิตตารา /
เอกสารประกอบการสอน / สื่อ
การสอน
1.4.3 ส่งเสริมการให้บริการด้านการ
จัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
10. การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรูส้ าหรับนิสติ /
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูอ้ อนไลน์ด้วย
ตนเอง /ห้องเรียน Iclassroom และระบบ
Hybrid Learning
11. จานวนตารา หรือ
เอกสารประกอบการสอน
ที่ผลิตขึ้นเอง
12. จานวนคู่มอื การศึกษา
ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
3 ปี (ถ้ามี)
2
2
2
2 รองคณบดีฝ่าย

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
อัต
ลักษณ์
ข้อที่
1, 2, 3

เอก
ลักษณ์
ข้อที่
-

บริหาร
จัดการ
ข้อที่
-

วิชาการฯ

-

3

3

3

3

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

2, 3, 6

-

-

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

1, 2, 3

-

-
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

1.5.1 พัฒนานิสิตโดยปลูกฝังให้นิสติ
กลยุทธ์ที่ 1.5
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิด
พัฒนาการ
สร้างสรรค์ ดูแลตัวเองและเอื้อ
จัดการเรียนการ
อาทรต่อสังคม
สอนที่เน้นให้นิสิต
อยู่และเรียนอย่าง 1.5.2 เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตในการอยู่
มีความสุข จบไป
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
มีงานทาและเป็น
1.5.3 ส่งเสริมให้นิสติ มีการพัฒนา
คนดีของสังคม
ทักษะการทางานและความรู้
ก่อนจบการศึกษา และมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
13. จานวนกิจกรรมส่งเสริม
ความพร้อมด้านวิชาการ
และทักษะการดาเนินชีวิต
ยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายของสังคมพหุ
วัฒนธรรม
14. จานวนโครงการจัดสรร
รางวัล/ทุนการศึกษา แก่
นิสิตเรียนดีและประพฤติ
ตนอยู่ในคุณธรรมและ
จริยธรรม
15. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้นิสติ พัฒนา
ทักษะการทางาน มีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ก่อนจบ
การศึกษา

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
3 ปี (ถ้ามี)
รองคณบดีฝ่าย
2
2
2
2
-

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
เอก
ลักษณ์
ข้อที่
-

บริหาร
จัดการ
ข้อที่
-

วิชาการฯ

อัต
ลักษณ์
ข้อที่
1, 2, 3,
5, 8

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

1, 2, 3,
8

-

-

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

1, 2, 3,
4, 5

-

-
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3.2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรูท้ ี่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

2.1.1 จัดให้มรี ะบบและกลไกสนับสนุน 16. จานวนบุคลากรที่ได้รับ

ด้านการวิจัยของคณะ
ทุนสนับสนุนการทาวิจัย
ส่งเสริมให้
2.1.2 ส่งเสริมงานวิจัยที่มกี าร
บุคลากรทางาน
เชื่อมโยงองค์ความรูท้ าง
วิจัย ที่เน้นความ
ร่วมมือกับ
วิชาการ องค์ความรูข้ องชุมชน 17. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายใน
ท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่เป็น
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงาน
สากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานภายนอก
ภายนอก
(Integration)
ตอบสนองความ 2.1.3 จัดทาความร่วมมือด้านงานวิจัย 18. จานวนงานวิจัยที่มกี าร
เชื่อมโยงความรูจ้ ากทุก
ต้องการของชุมชน
กับหน่วยงานภายในและ
และประเด็น
ระดับ และ/หรือ
หน่วยงานภายนอก ทีต่ อบสนอง
ปัญหาของสังคม
ตอบสนองความ
ความต้องการของชุมชนและ
ต้องการและปัญหาของ
ประเด็นปัญหาของสังคม (Area
ชุมชน

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

5

6

7

8

รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ

6

2,3,8

-

-

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ

6

8,9

-

-

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ

6

1, 2,
6, 8

and Issue)
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

2.2.1 ส่งเสริมให้นักวิจัยแลกเปลี่ยน
19. จานวนเครือข่ายความ
ประสบการณ์และความรู้
ร่วมมือในการ
สร้างเสริม
ระหว่างกัน
แลกเปลี่ยน
เครือข่ายทั้ง
2.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ประสบการณ์และองค์
ภายในและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ภายนอก
และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน (1 เครือข่าย
เกิดการ
ภายในและ 1 เครือข่าย
หน่วยงาน (Networking)
แลกเปลี่ยน
ภายนอก)
2.2.3 จัดให้มกี ารประชุมวิชาการ
ประสบการณ์
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
และองค์ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2.2

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

-

2

2

2

2

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ

6

2, 8,
9, 10

1
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

2.3.1 จัดให้มรี ะบบและกลไกสนับสนุน 20. จานวนผลงานวิจัยที่มี
การนาเสนอ และ/หรือ เผยแพร่
การนาไปใช้ประโยชน์
ส่งเสริมและ
ผลงานวิจัย
และ/หรือ ได้รับการ
สนับสนุนให้มกี าร
2.3.2 สนับสนุนให้มกี ารนาผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ใน
นาผลงานวิจัยไป
ไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ และ
วารสารวิชาการ
ใช้ประโยชน์เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับชาติและระดับ
สังคมและ
นานาชาติ
นานาชาติ
เผยแพร่สู่
กลยุทธ์ที่ 2.3

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

-

1

1

2

2

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ

6

2,3

-

สาธารณะ
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3.3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ
บริการวิชาการแบบมีสว่ นร่วม โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ ที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศ (Community Empowerment)

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

3.1.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 3.1
ความร่วมมือกับภาคประชาชน
ส่งเสริมการสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เครือข่ายความ
และกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชน
ร่วมมือด้านการ
(NGO)
บริการวิชาการ
3.1.2 พัฒนาให้คณะรัฐศาสตร์และ
แบบมีส่วนร่วม
สังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการ
ของชุมชนและ
บริการวิชาการของพืน้ ที่ตาบล
ท้องถิ่น
แม่กา
โดยเฉพาะพืน้ ที่
ในตาบลแม่กา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

21. จานวนเครือข่ายการ
บริการวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในพืน้ ที่ตาบลแม่กา
และระดับจังหวัด เพื่อเป็น
แนวทางสูร่ ะดับภูมิภาคและ
ประเทศ

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

6

1, 5

-

22. มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการบริการ
วิชาการ

-

3

3

3

3

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

6

1, 5

-
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.2
ส่งเสริมการบูร
ณาการองค์
ความรู้เพื่อ
พัฒนาถ่ายทอด
ปัญหาและแก้ไข
แก่ชุมชนและ
สังคม

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

3.2.1 ส่งเสริมการบูรณาการให้บริการ 23. จานวนโครงการ/
วิชาการเข้ากับการเรียนการ
เอกสาร/ตารา/การจัด
สอน การวิจัย การทานุบารุง
อบรม/และการบริการ
ศิลปวัฒนธรรม ในด้าน
วิชาการที่มีการบูรณา
การเมืองท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
การกับการเรียนการ
ท้องถิ่น ท้องถิ่นศึกษาและองค์
สอน การวิจัย การทานุ
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
บารุงศิลปวัฒนธรรม
3.2.2 ส่งเสริมให้มีการต่อยอดความรู้
และต่อยอดให้เป็น
ประสบการณ์ จากการบริการ
โครงการที่ยั่งยืน
วิชาการ ในรูปแบบของการ
จัดทาตารา หลักสูตร การวิจัย
และการบริการวิชาการที่ยั่งยืน

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

-

2

2

2

2

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

2, 3, 6

1, 6

-
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.3
ส่งเสริมการ
บูรณาการ
องค์ความรูเ้ พื่อ
ต่อยอดให้เกิด
1 คณะ 1 โมเดล

แนวปฏิบัติ
3.3.1 ส่งเสริมให้มีการต่อยอดองค์
ความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการ เพื่อนาไป
พัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง
3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดโมเดลต้นแบบ
ของตาบลแม่กา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
24. จานวนงานบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์
แก่ท้องถิ่น ทัง้ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
25. จานวนโครงการที่
สาเร็จ(Success model)
ดาเนินงาน 1 คณะ
1 โมเดล

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

2

2

2

2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

3, 5

1, 3, 5

-

-

1

1

1

2

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

3, 5

1, 3, 5

-
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3.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทานุบารุงภูมปิ ัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 4.1
สนับสนุนการ
สืบสานและ
อนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิ
ปัญญาระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ

4.1.1 มีการกาหนดแนวทาง
นโยบายและกิจกรรมด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
26. มีคณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
คณะ
27. มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
กลยุทธ์
3 ปี (ถ้ามี)
มี
มี
มี
มี
ผู้ช่วยคณบดี

-

มี

มี

มี

มี

ฝ่ายกิจการ
นิสิต
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

1, 3

6

-

1, 3

6

-
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

28. จานวนโครงการ/
กลยุทธ์ที่ 4.2 4.2.1 จัดให้มีกจิ กรรมร่วมกัน
ระหว่างนิสิตและบุคลากรเพื่อ
กิจกรรมเพื่อให้เกิด
สนับสนุน
สัมผัสชุมชนและเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
กิจกรรมเพื่อ
เรียนรู้สงั คมและวัฒนธรรม
ชุมชนในด้านการสืบ
เสริมสร้างนิสิต
สานและอนุรักษ์
และบุคลากรใน 4.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
คณะฯให้มโี ลก
และชาติหรือต่างชาติ
29. จานวนรายวิชาที่มี
ทัศน์กว้างไกล มี
การบูรณาการการ
ความเข้าใจและ
เรียนการสอนกับการ
เห็นคุณค่าความ
ทานุบารุง
หลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมนิสิต

ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
ผลงาน
ย้อนหลัง 2558 2559 2560 2561
3 ปี (ถ้ามี)

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

อัต
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

2

3

4

5

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต

1, 2, 3

6

-

-

2

3

4

5

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต

1, 2, 3

6

-
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3.5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

5.1.1 จัดโครงสร้างของคณะและ
กลยุทธ์ที่ 5.1
หน่วยงานให้มีการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบและ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good
กลไกการบริหาร
Governance)
จัดการอย่างมี
5.1.2 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ
ประสิทธิผล ยึด
ชุดต่างๆ และพัฒนาให้เป็น
หลักธรรมาภิบาล
องค์กรแห่งสมรรถนะและองค์กร
(Good
แห่งนวัตกรรมที่มุ่งการรับใช้
Governance)
สังคม
และสอดคล้อง
กับพันธกิจของ 5.1.3 จัดทาแผนกลยุทธ์คณะประจาปี
พ.ศ.2558-2561 และแผนปฏิบัติ
คณะและ
การประจาปีที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
5.1.4 มีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
บุคลากร

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
30. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ
ประจาคณะฯ
31. มีแผนกลยุทธ์คณะ
ประจาปี พ.ศ.25582561 และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
32. ร้อยละของโครงการใน
แผนปฏิบัติการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้
33. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม
34. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินผู้บริหารและ
บุคลากร

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)
-

2558
3.51

3.51

4.00

4.51

-

1

1

1

1

-

80

80

80

80

-

80

80

80

80

-

3.51

3.51

3.51

3.51

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ อัต
กลยุทธ์
2559 2560 2561
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

รองคณบดี
ฝ่ายแผน วิจัย
และวิเทศ
สัมพันธ์
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

-

-

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

-

-

1
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กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ
5.1.5 จัดทาแผนระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ
5.1.6 การจัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในองค์กร โดย
ครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน
5.1.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลข่าวสารด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
5.1.8 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
5.1.9 ส่งเสริมให้มีระบบกลไกการ
บริหารความเสี่ยงในรูปแบบของ
คณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อให้
บุคลากรได้มีสว่ นร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น
5.1.10จัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นการเงิน
5.1.11 ติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และนาผลข้อมูล
ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารด้านการเงิน

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)
-

2558
1

1

1

1

-

4

4

4

37. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ

-

3.51

3.51

38. มีแผนบริหารความ
เสี่ยง

-

1

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
35. มีแผนระบบสารสนเทศ
คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
36. จานวนระบบฐานข้อมูล

39. มีแผนกลยุทธ์ดา้ น
การเงิน
40. ผลการใช้เงินเป็นไป
ตามแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ อัต
กลยุทธ์
2559 2560 2561
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

4

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

3.51

3.51

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

1

1

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

70

70

70

70

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

-

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.2
ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
ในสายวิชาการ
และสาย
สนับสนุนให้มี
คุณภาพภายใต้
การจัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากร

แนวปฏิบัติ
5.2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ตาแหน่งทางวิชาการ
5.2.2 มีการประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรฯ
5.2.3 มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรฯ
5.2.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
5.2.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เอือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)
-

2558
1

1

1

1

42. ผลประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร

-

3.51

3.51

4.00

43. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรในคณะฯ

-

3.51

3.51

4.00

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์
41. มีแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ อัต
กลยุทธ์
2559 2560 2561
ลักษณ์
ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

6

-

1

4.00

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1

4.00

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

-

-

1
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.3
การพัฒนาให้
คณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
และมีระบบกลไก
ติดตามการ
ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

แนวปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตามกลยุทธ์

5.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการทางานขององค์กร

44. มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการ
จัดการความรู้

5.3.3 ดาเนินการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร AUN-QA และระดับ
คณะ CUPT QA

45. มีการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร AUN-QA และ
ระดับคณะ CUPT QA

ค่าเฉลี่ย
ผลงาน
ย้อนหลัง
3 ปี (ถ้ามี)
-

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ
2558

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ อัต
กลยุทธ์
2559 2560 2561
ลักษณ์

1

1

1

มี
การ
ราย
งานผล
การ
ดาเนิน
งาน

มีผล
การ
ดาเนิน
งานที่
ดีขึน้

มีผล
การ
ดาเนิน
งานที่
ดีขึน้

1

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

มีผล ผู้ช่วยคณบดี
การ
ฝ่ายประกัน
ดาเนิน คุณภาพฯ
งานที่
ดีขึน้

ข้อที่

เอก
ลักษณ์
ข้อที่

บริหาร
จัดการ
ข้อที่

-

-

1

-

-

1

รวมตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามกลยุทธ์ ...........45........... ตัวบ่งชี้
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หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ร้อยละของตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์แต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ที่ดาเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จตามกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้ร้อย
ละ 100 เท่ากับคะแนนความสาเร็จ 5 คะแนน
ทั้งนี้ ความหมายของระดับคะแนนความสาเร็จ คือ
5.00 - 4.51

หมายถึง ดีมาก

4.50 – 3.51

หมายถึง ดี

3.50 – 2.51

หมายถึง พอใช้

2.50 - 1.50

หมายถึง ต้องปรับปรุง และ

1.50 – 0.00

หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ภาคผนวก: กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งคณะ โดยมีคณะผู้เรียบเรียงและจัดทาแผนกลยุทธ์ทาหน้าที่ประสานงานและรวบรวมข้อมูล
จากที่ปรึกษาและบุคลากรของคณะ เพื่อนามาจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์คณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขั้นตอนที่
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

กิจกรรม
ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษาของประเทศ อาเซียน และของโลก ศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาสถาบัน/
มหาวิทยาลัยอื่นๆ การศึกษาตลาดแรงงานด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษานโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2557 – 2561 และแผนกล
ยุทธ์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ของคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์
และตัวชีว้ ัด
การทบทวนและวิพากษ์ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
(SWOT Analysis) และแผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวบ่งชีเ้ กณฑ์มาตรฐาน
การกาหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ
กาหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และกรอบเวลา โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และกรอบการประเมินตรวจสอบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง สกอ. และ สมศ.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
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รูปที่ 1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา แผนอุดมศึกษา นโยบาย/แผนของมหาวิทยาลัย และ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่สอดคล้ องต่ อ
นโยบาย/แผนของมหาวิทยาลัย แผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา
การจัดทาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และ
วัตถุประสงค์ (Vision, Goal and Strategic Issues)

การกาหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy)

การกาหนดแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan)
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