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แผนยุทธศาสตร  พ.ศ.  2550 - 2554 
(ปรับปรุง  ส.ค. 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยทุธศาสตร  พ.ศ.  2550 – 2554 
คณะสหเวชศาสตร   มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานผลิตบัณฑิต         
1. รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป 

≥80 83.33 97.27 96.55 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 

2. รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

≥80 N/A N/A 95.19 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 

3. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ 

100 N/A N/A 100 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 

กําหนดเปน
นโยบายสําคัญให
งานสอนของ
อาจารย มี
แนวทางที่ชัดเจน
ในการมุงสูการ
พัฒนานิสิตดวย
ฐานของการวิจัย 
และ  บูรณาการ
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
กระบวนการ
เรียนรูทุกดาน 

 

บัณฑิตของคณะ 
สหเวชศาสตรมี
ความรูและทักษะที่
ไดมาตรฐานวิชา 
ชีพ  สามารถคิด
สรางสรรคสิ่งใหม  
สามารถวิเคราะห 
วิจารณ ปญหาของ
วิชาชีพ และสังคม 
มองเห็นทางแกไข 
และรับผิดชอบตอ
สังคม มีคุณธรรม
และจรรณยาบรรณ
แหงวิชาชีพ 

1. ศึกษาเจตคติ ทัศนคติ 
ของนิสิตที่มีตอวิชาชีพทั้ง
เมื่อแรกรับเขาศึกษาและ
กอนที่นิสิตจะสําเร็จ
การศึกษา เพื่อหาปจจัยที่
มีผลตอคุณภาพบัณพิต 

2. ศึกษาผลการเรียนในชั้น
มัธยมของนิสิต  ศึกษา
คะแนนสอบคัดเลือก  และ
ลักษณะภูมิหลังของนิสิต
จากระบบคัดเลือกแบบ
ตางๆ เพื่อหาปจจัยที่
เกี่ยวของกับคุณภาพของ
นิสิต 

3. มีการปฐมนิเทศนิสิต
อยางปนระบบ 

4. ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง  ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต 

≥3.5 3.66 3.79 3.77 รองฯวิชาการ/ 
ภาวินี 
6262 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานผลิตบัณฑิต         
5. จํานวนนักศึกษา หรือศิษย

เกาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชพี คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาตใินรอบ 3 ปที่
ผานมา 

≥2 0 0 2 รองฯวิชาการ/ 
ภาวินี 
6262 

กําหนดเปน
นโยบายสําคัญให
งานสอนของ
อาจารย มี
แนวทางที่ชัดเจน
ในการมุงสูการ
พัฒนานิสิตดวย
ฐานของการวิจัย 
และ  บูรณาการ
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
กระบวนการ
เรียนรูทุกดาน 

บัณฑิตของคณะ 
สหเวชศาสตรมี
ความรูและทักษะที่
ไดมาตรฐานวิชา 
ชีพ  สามารถคิด
สรางสรรคสิ่งใหม  
สามารถวิเคราะห 
วิจารณ ปญหาของ
วิชาชีพ และสังคม 
มองเห็นทางแกไข 
และรับผิดชอบตอ
สังคม มีคุณธรรม
และจรรณยาบรรณ
แหงวิชาชีพ 

4. สนับสนุนใหนิสิตมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม
ตามความตองการของตน 
หรือของชุมชน รวมทั้ง
กิจกรรมที่สงเสริมการมี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 

5. มีการประเมินโครงการ 
กิจกรรม รายงานผลเปน
ระยะๆ เพื่อปรับปรุง
สัมฤทธิผลของโครงการ  

6. กําหนดใหมีการวัดผลดาน
จิตพิสัยของนิสิตในทุก
รายวิชา 

7. กําหนดใหมีโครงการ/
กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม 
/จริยธรรมแกนิสิตอยาง
นอย 1 โครงการทุกป 

8. จัดใหมีรางวัลเชิดชูเกียรติ
แกนิสิตดานคุณธรรม
ดีเดนดานตางๆประจําป  

6. จํานวนวิทยานิพนธและงาน
วิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาตใินรอบ 
3 ปที่ผานมา 

≥2 
 

0 0 1 รองฯวิชาการ/ 
ภาวินี 
6262 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานผลิตบัณฑิต         
กําหนดเปน
นโยบายสําคัญให
งานสอนของ
อาจารย มี
แนวทางที่ชัดเจน
ในการมุงสูการ
พัฒนานิสิตดวย
ฐานของการวิจัย 
และ  บูรณาการ
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
กระบวนการ
เรียนรูทุกดาน 

บัณฑิตของคณะ 
สหเวชศาสตรมี
ความรูและทักษะที่
ไดมาตรฐานวิชา 
ชีพ  สามารถคิด
สรางสรรคสิ่งใหม  
สามารถวิเคราะห 
วิจารณ ปญหาของ
วิชาชีพ และสังคม 
มองเห็นทางแกไข 
และรับผิดชอบตอ
สังคม มีคุณธรรม
และจรรณยาบรรณ
แหงวิชาชีพ 

9. กําหนดใหมีโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมพลานา 
มัยของนิสิต โดยใชความรู
ทางสหเวชศาสตร 

10. จัดใหมีสื่อเสริมทักษะ
ภาษา อังกฤษแกนิสิต/
บุคลากร สําหรับเรียนรู
ดวยตนเอง เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับ สหกิจ
ศึกษา หรือการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น 

11. จัดใหทุกภาควิชาเตรียม
ความพรอมแกนิสิตในการ
สอบวัดความรูเพื่อขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพ / ใบ
ประกอบโรคศิลปะ 

12. มีการปจฉิมนิเทศนิสิต
รวมทั้งแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาตออยางปน
ระบบ  
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค         
1. รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
และ/หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา 

≥30 29.41 22.22 29.79 รองฯวิจัยฯ/ 
สิริภัสณ 
6224 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา (บาท) 

≥20,000 12,500 8,766.67 6,997.14 รองฯวิจัยฯ/ 
สิริภัสณ 
6224 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

≥35,000 0 0 7,142.86 รองฯวิจัยฯ/ 
สิริภัสณ 
6224 

ปลูกฝง คานิยม
รวม (Core 
values) แก 
คณาจารย นิสิต 
และบุคลากรทุก
ระดับใหรักการ
วิจัย   ติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนด
รางวัลและ
แรงจูงใจสําหรับ
ผลงานที่บรรลุ
ตามเปาหมาย 
 

เปนคณะวิชาที่เปน
แหลงรวมองค
ความรู  เปนที่พึ่ง
ในการแกปญหา
ของสังคมใน
ดานสหเวชศาสตร 
ชวยมองอนาคต
และชี้ปญหา 
ตลอดจนหา
แนวทางปองกัน
ปญหา  อํานวย
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนแกสังคม ทั้ง
ระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาที่เปนเลิศ 

1. สงเสริมงานวิจัย ทั้งในเชิง
วิชาการ  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
การสรางนวัตกรรม และ
การวิจัยในงานประจํา 

2. อํานวยความสะดวกใน
การสรางประชาคม
นักวิจัยแบบสหสาขา 
เพื่อใหเกิดงานชุด
โครงการวิจัย 

3. กําหนดใหอาจารยประจํา
ทุกคนของคณะ ตอง
ทํางานวิจัยอยางนอยปละ 
1 เรื่อง 

4. กําหนดใหสํานักงาน
เลขานุการผลิตงานวิจัย
สถาบัน อยางนอย ปละ 1 
เรื่อง 

4. รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

≥50 N/A 54.17 36.74 รองฯวิจัยฯ/ 
สิริภัสณ 
6224 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค         
5. รอยละของอาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

≥25 N/A 0 16.33 รองฯวิจัยฯ/ 
สิริภัสณ 
6224 

6. รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (citation) 
ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา 

≥1 0 0 0 รองฯวิจัยฯ/ 
สิริภัสณ 
6224 

ปลูกฝง คานิยม
รวม (Core 
values) แก 
คณาจารย นิสิต 
และบุคลากรทุก
ระดับใหรักการ
วิจัย   ติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนด
รางวัลและ
แรงจูงใจสําหรับ
ผลงานที่บรรลุ
ตามเปาหมาย 
 

เปนคณะวิชาที่เปน
แหลงรวมองค
ความรู  เปนที่พึ่ง
ในการแกปญหา
ของสังคมใน
ดานสหเวชศาสตร 
ชวยมองอนาคต
และชี้ปญหา 
ตลอดจนหา
แนวทางปองกัน
ปญหา  อํานวย
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนแกสังคม ทั้ง
ระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาที่เปนเลิศ 

5. กําหนดใหผูประสานงาน
วิจัยคณะ อํานวยความ
สะดวกดานการเบิกจาย
ทุนวิจัยแกผูไดรับทุน 

6. คณะกรรมการวิจัยคณะ
จัดใหมีระบบ/กลไกใน
การตรวจสอบคุณภาพ
เคาโครงงานวิจัยแก
คณาจารย 

7. คณะกรรมการวิจัยคณะ
จัดใหมีระบบ/กลไกใน
การประสานดานการขอ
จดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
แกอาจารย 

8. กําหนดใหอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัยจากคณะ 
ตองเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารทางวิชาการ
ระดับ ประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 

7. จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรใน
รอบ 5 ปที่ผานมา 

≥1 0 0 0 รองฯวิจัยฯ 
สิริภัสณ 
6224 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค         
ปลูกฝง คานิยม
รวม (Core 
values) แก 
คณาจารย นิสิต 
และบุคลากรทุก
ระดับใหรักการ
วิจัย   ติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนด
รางวัลและ
แรงจูงใจสําหรับ
ผลงานที่บรรลุ
ตามเปาหมาย 
 

เปนคณะวิชาที่เปน
แหลงรวมองค
ความรู  เปนที่พึ่ง
ในการแกปญหา
ของสังคมใน
ดานสหเวชศาสตร 
ชวยมองอนาคต
และชี้ปญหา 
ตลอดจนหา
แนวทางปองกัน
ปญหา  อํานวย
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนแกสังคม ทั้ง
ระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาที่เปนเลิศ 

9. คณะกรรมการวิจัยจัดทํา 
และเผยแพร ฐานขอมูล
วารสารดานสหเวช
ศาสตรที่ผานเกณฑ 
สกอ. ใหคณาจารยทราบ 

10. กําหนดรางวัลพิเศษแก
ผูวิจัยที่เผยแพรผลงาน
ทางวิชาการในวารสาร
ทางวิชาการระดับประ 
เทศ และระดับนานาชาติ 

11. กําหนดใหผลงานวิจัยที่มี
การตีพิมพเผยแพร เปน
สวนหนึ่งของการพิจาร 
ณาความดีความชอบ 

12. กําหนดรางวลัพิเศษ
สําหรับผลงานวิจัยที่ไม
สามารถขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 
เชนงานวิจัยสถาบัน  
งานวิจัยชั้นเรียน  
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ  ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค         
ปลูกฝง คานิยม
รวม (Core 
values) แก 
คณาจารย นิสิต 
และบุคลากรทุก
ระดับใหรักการ
วิจัย   ติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนด
รางวัลและ
แรงจูงใจสําหรับ
ผลงานที่บรรลุ
ตามเปาหมาย 
 

เปนคณะวิชาที่เปน
แหลงรวมองค
ความรู  เปนที่พึ่ง
ในการแกปญหา
ของสังคมใน
ดานสหเวชศาสตร 
ชวยมองอนาคต
และชี้ปญหา 
ตลอดจนหา
แนวทางปองกัน
ปญหา  อํานวย
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนแกสังคม ทั้ง
ระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาที่เปนเลิศ 

13. คณะกรรมการวิจัยจัดหา
ฐานขอมูล E-journal แก
คณาจารย  ที่ไมเสีย
คาใชจายในการขอ 
Downlosd full paper 

14. สนับสนุนงบประมาณ
คาใชจายในการสง
บทความวิจัยลงตีพิมพ 
ในวารสารตางประเทศที่
เปนวารสารที่ไดรับการ
ยอมรับ แกคณาจารย 

15. จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแก
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานการบริการวิชาการ        
1. รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการ พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

≥30 33.33 53.06 53.06 ผูชวยคณบดีฯ/ 
สุวดี 
6560 

สรางสัมพันธภาพ
และความรวมมือ
กับชุมชน หรือ
องคระดับทองถิ่น  
เพื่อเฟนหาความ
ตองการที่แทจริง 
และอํานวย
ประโยชนแก
ชุมชนดานสหเวช
ศาสตรโดย
กระบวนการวิจัย  
 

เปนคณะวิชาที่
ใหบริการวิชา การ
แกสังคมอยางมี
คุณภาพ  เปนที่
ยอมรับทั้งในเขต
ภาคเหนือตอนลาง
และระ ดับประเทศ 
ผูให บริการได
ประสบ การณเพิ่ม
และนํามาสูการ
เรียนการสอน 

1. ขยายพื้นที่บริการศูนย
สงเสริมสุขภาพ ดาน
เทคนิคการแพทย  ดาน
กายภาพบําบัด และการ
สรางเสริมสมรรถภาพ
ของรางกาย  ดานรังสี
เทคนิค ดานเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก  ไปยัง  
PCU ในเขตเทศบาล  
และนอกเขตอื่นๆ 

2. ประสานสัมพันธกับ
องคกรสวนทองถิ่น ใน
การใหบริการทางวิชาการ
ดานสุขภาพในเทศกาล
สําคัญตางq 

3. จัดประชุม  อบรม  
สัมมนาทางวิชาการโดย
สนับสนุนใหบุคลากรของ
คณะเปนวิทยากร  หรือ
รวมเสนอผลงาน 

2. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของ
อาจารยประจําที่ใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ 
พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

( ตัวชี้วัดของ กพร.) 

≥319 364.42 331.59 259.75 รองฯวิชาการ/ 
นิตยา 
6233 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานการบริการวิชาการ        
3. รอยละของอาจารยที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

≥25 21.27 28.57 32.7 รองฯวิชาการ/ 
นิตยา 
6233 

4. มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการ
เรียน การสอน และการ
วิจัย (ระดับ) 

≥3 N/A N/A 5 ผูชวยคณบดีฯ/ 
สุวดี 
6560 

สรางสัมพันธภาพ
และความรวมมือ
กับชุมชน หรือ
องคระดับทองถิ่น  
เพื่อเฟนหาความ
ตองการที่แทจริง 
และอํานวย
ประโยชนแก
ชุมชนดานสหเวช
ศาสตรโดย
กระบวนการวิจัย  
 

เปนคณะวิชาที่
ใหบริการวิชา การ
แกสังคมอยางมี
คุณภาพ  เปนที่
ยอมรับทั้งในเขต
ภาคเหนือตอนลาง
และระ ดับประเทศ 
ผูให บริการได
ประสบ การณเพิ่ม
และนํามาสูการ
เรียนการสอน 

4. กําหนดใหทกุสาขาวิชา 
รวมใหบริการ Mobile 
unit 

5. บริการชุมชน และนํา
ปญหาของชุมชน มา
แกปญหาดวยงานวิจัย  
และบูรณาการกับการ
สอนนิสิต 

6. พัฒนาฐานขอมูลบน
เครือขายอินเตอรเน็ต  ที่
มุงเนนประโยชนแกนิสิต 
และสาธาณะชน ไดแก
ฐานขอมูลดานบริการ
การศึกษา  การแนะแนว
อาชีพ  การศึกษาตอ  
การสงเสริมสุขภาวะของ
ประชาชนทางดานสหเวช
ศาสตร 

5. คาใชจาย และมลูคาของ
สถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารยประจํา 

≥7,500 N/A 5,185.19 12,820.30 ผูชวยคณบดีฯ/ 
สุวดี 
6560 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานการบริการวิชาการ        
6. จํานวนแหลงใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนยเครือขาย)** 

1 0 0 0 ผูชวยคณบดีฯ/ 
สุวดี 
6560 

สรางสัมพันธภาพ
และความรวมมือ
กับชุมชน หรือ
องคระดับทองถิ่น  
เพื่อเฟนหาความ
ตองการที่แทจริง 
และอํานวย
ประโยชนแก
ชุมชนดานสหเวช
ศาสตรโดย
กระบวนการวิจัย  
 

เปนคณะวิชาที่
ใหบริการวิชา การ
แกสังคมอยางมี
คุณภาพ  เปนที่
ยอมรับทั้งในเขต
ภาคเหนือตอนลาง
และระ ดับประเทศ 
ผูให บริการได
ประสบ การณเพิ่ม
และนํามาสูการ
เรียนการสอน 

 

7. รายรับของสถาบนัในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ในนามสถาบันตออาจารย
ประจํา (บาท)** 

 N/A N/A N/A ผูชวยคณบดีฯ/ 
สําเริง 
6236 

 
        **  เก็บขอมูลไวแตไมนําไปประเมินคุณภาพ 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
1. รอยละของกิจกรรมในการ

อนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา 

≥15 N/A N/A 7.11 รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 

 

ปลูกฝง คานิยม
รวม (Core 
values) แก 
คณาจารย นิสิต 
และบุคลากรทุก
ระดับใหรักความ
เปนไทย และรัก
วิชาชีพของตน 
 

เปนคณะวิชาที่
บุคลากรทุกระดับมี
วัฒนธรรมและ
คานิยมในการ
คนควาวิจัย  ผสาน
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณอันดี
งามในทุกสาขา
วิชาชีพ 

1. จัดใหมีกิจกรรมสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการมีสวน
รวมของ นิสิต อาจารย
และบุคลากร  เชน
ประกวดงานดานศิลปะ 

2. จัดใหมีกิจกรรมสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เชน 
บรรยายสาธกเกี่ยวกับ
จริยธรรม  

3. สอดแทรกงานทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
กิจกรรมการสอน  การ
วิจัย  และโครงการดาน
บริการวิชาการทุกดาน 

4. วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน
วัฒนธรรมไทย ดวยการ
สอดแทรกวิชาการดานสห
เวชศาสตร 

2. รอยละของโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวน
โครงการและกิจกรรม
ทั้งหมด 

( ตัวชี้วัดของ กพร.) 

8 9.52 15.27 12.9 รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
3. รอยละของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการ/กิจกรรม ใน
การอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 

( ตัวชี้วัดของ กพร.) 

 N/A N/A N/A รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 

 

4. รอยละของคาใชจายและ
มูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

≥1% 
 

N/A N/A 0.83 รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 

 
5. มีผลงาน หรือชิ้นงานการ

พัฒนาองคความรู และสราง
มาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม (ชิ้น)** 

≥1 0 0 3 รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 

 

ปลูกฝง คานิยม
รวม (Core 
values) แก 
คณาจารย นิสิต 
และบุคลากรทุก
ระดับใหรักความ
เปนไทย และรัก
วิชาชีพของตน 
 

เปนคณะวิชาที่
บุคลากรทุกระดับมี
วัฒนธรรมและ
คานิยมในการ
คนควาวิจัย  ผสาน
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณอันดี
งามในทุกสาขา
วิชาชีพ 

5. จัดใหมีกิจกรรมสรางเสริม
และปลูกฝงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  แกนิสิตในแตละ
วิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**  เก็บขอมูลไวแตไมนําไป
ประเมินคุณภาพ 

6. ประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม (ระดับ)** 

5 N/A N/A 5 รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานบริหารวิชาการ        
1. สภาสถาบัน/กลุมสาขาและ

ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับ 
เคลื่อนพันธกิจและสามารถ
สะทอนถึงนโยบาย วัตถุ 
ประสงค และนําไปสูเปา 
หมายของการบริหารจัด 
การที่ดี มีการบริหารแบบมี
สวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจโปรงใสและตรวจ 
สอบได รวมทั้งมีความ 
สามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล (ขอ) 

7 N/A N/A 7 คณบดี/ 
อนุวัทย 
6225 

2. มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู โดยอาศัย
ผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก (ระดับ) 

5 N/A N/A 4 รองฯวิจัยฯ/ 
สริตา 
6235 

พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลเชื่อมโยง
เครือขายทั้ง 
Internet และ 
Intranet ที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณ 
ภาพของบัณฑิต 
งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการสู
สังคม  สงเสริมให
บุคลากรใชความ 
รู/นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัย หรือ
ผลสําเร็จของงาน 
ในการพัฒนาคุณ 
ภาพการดําเนิน 
งานตามภารกิจ
ของตน  ซึ่งสอด 
คลองกับพันธกิจ
หลักของคณะและ
ของมหาวิทยาลัย 

เปนคณะวิชาที่มี
ระบบการบริหาร
วิชาการที่ทันสมัย
สะดวกแก
ผูรับบริการ ทั้ง
นิสิต  ผูบริหาร  
คณาจารย  
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป  
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว  ถูกตอง
และทันเวลา 

1. เพิ่มชองทางการสื่อสาร
แบบ IT และเพิ่มความถี่
ในประชาสัมพันธอยาง
ทั่วถึง  

2. กําหนดวันใหบุคลากร
สายบริการจัดกิจกรรม
กลุมสัมพันธ อยางนอย
เดือนละ  1 ครั้ง 

3. ประเมินคณบดีและ
ผูบริหารคณะ 

4. พัฒนาภูมิทัศนของคณะ
ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร   

5. จัดกิจกรรมวิพากษแผน
กลยุทธกอนเริ่ม
ปงบประมาณใหม 

6. จัดกิจกรรมคณบดีพบ
หนวยงานยอย 

7. มีรางวัลสําหรับบุคลากร
ที่มีผลงานดีเดนดาน
ตางๆ ประจําป 

3. มีการกําหนดแผนกลยุทธ
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ (ระดับ) 

5 N/A N/A 5 คณบดี/ 
อนุวัทย 
6225 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานบริหารวิชาการ        
4. การใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกสถาบัน
รวมกัน (ระดับ) 

5 N/A N/A 5 คณบดี/ 
ดาวรุง 
6210 

5. ศักยภาพของระบบฐาน 
ขอมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย 

5 N/A N/A 5 คณบดี/ 
ธราดล 
6530 

6. สินทรัพยถาวรตอจํานวน
นักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) (บาทตอคน) 

≥100,000 
 

482,256.28 560,270.63 556,773.80 คณบดี/ 
ดาวรุง 
6210 

7. คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) (รอยละของ
เกณฑปกติ) 

-60    คณบดี/ 
กมลพร 
6245 

8. รอยละของเงินเหลือจาย
สุทธิตองบดําเนินการ  
(รอยละของงบดําเนินการ) 

5    คณบดี/ 
กมลพร 
6245 

พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลเชื่อมโยง
เครือขายทั้ง 
Internet และ 
Intranet ที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณ 
ภาพของบัณฑิต 
งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการสู
สังคม  สงเสริมให
บุคลากรใชความ 
รู/นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัย หรือ
ผลสําเร็จของงาน 
ในการพัฒนาคุณ 
ภาพการดําเนิน 
งานตามภารกิจ
ของตน  ซึ่งสอด 
คลองกับพันธกิจ
หลักของคณะและ
ของมหาวิทยาลัย 

เปนคณะวิชาที่มี
ระบบการบริหาร
วิชาการที่ทันสมัย
สะดวกแก
ผูรับบริการ ทั้ง
นิสิต  ผูบริหาร  
คณาจารย  
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป  
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว  ถูกตอง
และทันเวลา 

8. ควบคุมคุณภาพการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอยาง
สม่ําเสมอ 

9. ประเมินผลและ
พัฒนาการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก
รวมกันเพื่อความ
ประหยัด 

10. สรางระบบการ
ประเมินผลงานของ
บุคลากรเปนระบบที่
มุงเนนผลงาน 

11. จัดงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายบริการ
ทั้งในการศึกษาตอ และ
อบรม ประชุม สัมมนา 
เพิ่มพูนความรูในสาขาที่
ตรงตามความตองการ
ของคณะ 

9. รอยละของอาจารยประจํา
ที่เขารวมประชุมวิชาการ
และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

100 N/A 88.88 102 คณบดี/ 
นิตยา 
6233 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานบริหารวิชาการ        
10.  งบประมาณสําหรับการ

พัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา (บาทตอ
คน) 

15,000 N/A 22,233.76 13,377.37 คณบดี/ 
สําเริง 
6236 

11.  รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

90 N/A 31.25 48.38 คณบดี/ 
นิตยา 
6233 

12.  รอยละของหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด 

100 100 100 100 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 

13.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละ
ของเกณฑปกติ) 

8 N/A 8.49 11.37 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 

พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลเชื่อมโยง
เครือขายทั้ง 
Internet และ 
Intranet ที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณ 
ภาพของบัณฑิต 
งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการสู
สังคม  สงเสริมให
บุคลากรใชความ 
รู/นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัย หรือ
ผลสําเร็จของงาน 
ในการพัฒนาคุณ 
ภาพการดําเนิน 
งานตามภารกิจ
ของตน  ซึ่งสอด 
คลองกับพันธกิจ
หลักของคณะและ
ของมหาวิทยาลัย 

เปนคณะวิชาที่มี
ระบบการบริหาร
วิชาการที่ทันสมัย
สะดวกแก
ผูรับบริการ ทั้ง
นิสิต  ผูบริหาร  
คณาจารย  
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป  
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว  ถูกตอง
และทันเวลา 

12. ประเมินความเสื่ยง และ
จัดระบบควยคุมภายใน
ของงานทุกดาน  

13. ประเมินผลและพัฒนา
ระบบงบประมาณ  บัญชี 
การเงิน และพัสดุ 

14. สรางมาตรการประหยัด
คาใชจายสํานักงาน คา
สาธารณูปโภค และ
เชื้อเพลิง 

15. ประเมินผลและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลให
สมบูรณ 

16. ควบคุมคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตรใหไดมาตร- 
ฐานตามเกณฑของสกอ. 

17. กําหนดใหภาควิชาตองมี
รายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบ Research 
based  หรือ PBL  อยาง
นอย 3 รายวิชา 

14.  รอยละของอาจารยประจําที่
มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารย
ประจํา 

14 N/A 5.26 10.53 คณบดี/ 
นิตยา 
6233 
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ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานบริหารวิชาการ        
15.  รอยละของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงวิชาการ 
12 N/A 10.81 10.53 คณบดี/ 

นิตยา 6233 
16.  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย (ระดับ) 
5 N/A N/A 5 รองฯวิชาการ/ 

กาญดา 6261 
17.  กระบวนการเรียนรูที่เนนผู 

เรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง (ขอ) 

7 N/A N/A 7 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 

18.  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.70 N/A 3.59 3.64 รองฯวิชาการ/ 
ภาวินี 
6262 

19.  รอยละของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวน
นักศึกษา 

62 N/A N/A 60.45 รองฯกิจการ
นิสิต/ 
นันทิดา 
6239 

พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลเชื่อมโยง
เครือขายทั้ง 
Internet และ 
Intranet ที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณ 
ภาพของบัณฑิต 
งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการสู
สังคม  สงเสริมให
บุคลากรใชความ 
รู/นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัย หรือ
ผลสําเร็จของงาน 
ในการพัฒนาคุณ 
ภาพการดําเนิน 
งานตามภารกิจ
ของตน  ซึ่งสอด 
คลองกับพันธกิจ
หลักของคณะและ
ของมหาวิทยาลัย 

เปนคณะวิชาที่มี
ระบบการบริหาร
วิชาการที่ทันสมัย
สะดวกแก
ผูรับบริการ ทั้ง
นิสิต  ผูบริหาร  
คณาจารย  
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป  
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว  ถูกตอง
และทันเวลา 

18. จัดงบประมาณเพื่อ
พัฒนาหองอานหนังสือ 
ใหสะดวก มีบรรยากาศ
สงบเงียบและทันสมัย 

19. กําหนดตัวบงชี้คุณภาพ
ของสถาบันที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไวใน
แผนยุทธศาสตร   อยาง
ครบถวน 

20. สงเสริมการสราง
นวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพดวย IT 

20.  คาใชจายทั้งหมดที่ใชใน
ระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

≥4,500 N/A 759.38 2,035.30 รองฯวิชาการ/ 
กาญดา 
6261 



 31

ขอมูลพื้นฐาน ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค มาตรการ / กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 
ป 2550 2547 2548 2549 

ผูกํากับ/ เก็บ
ขอมูลตัวชี้วัด 

ดานบริหารวิชาการ        
21.  มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (ระดับ) 

5 5 5 5 รองฯวิจัยฯ/ 
สริตา 
6235 

พัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลเชื่อมโยง
เครือขายทั้ง 
Internet และ 
Intranet ที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณ 
ภาพของบัณฑิต 
งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการสู
สังคม  สงเสริมให
บุคลากรใชความ 
รู/นวัตกรรมที่เกิด
จากการวิจัย หรือ
ผลสําเร็จของงาน 
ในการพัฒนาคุณ 
ภาพการดําเนิน 
งานตามภารกิจ
ของตน  ซึ่งสอด 
คลองกับพันธกิจ
หลักของคณะและ
ของมหาวิทยาลัย 

เปนคณะวิชาที่มี
ระบบการบริหาร
วิชาการที่ทันสมัย
สะดวกแก
ผูรับบริการ ทั้ง
นิสิต  ผูบริหาร  
คณาจารย  
บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป  
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว  ถูกตอง
และทันเวลา 

 

22.  ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน (ระดับ) 

5 5 5 5 รองฯวิจัยฯ/ 
สริตา 
6235 




