รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2562
สวนที่ 1 โครงรางองคการ (Organizational Profile : OP)
P.1 ลักษณะองคการ
คณะสังคมศาสตรไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตอมามี
สำนักงานเลขานุการเกิดขึ้น ซึ่งนับไดวาเป นสวนราชการในลำดับ แรกของคณะสังคมศาสตรและในวัน ที่
26 พฤศจิก ายน 2518 จึงไดมี ก ารแบ ง สว นราชการขึ้ น เพิ่ ม เติ ม จำนวน 5 สว นราชการนั่ น คื อ ภาควิ ช า
จิต วิ ทยา ภาควิ ช าปรัช ญาและศาสนา ภาควิ ช าภู มิ ศาสตรแ ละประวั ติศ าสตร ภาควิช ารัฐ ศาสตรแ ละ
รัฐประศาสนศาสตร และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลังจากนั้นไดเพิ่มภาควิชานิติศาสตร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวั นที่ 23 พฤษภาคม
2523 ตอมาเมื่อคณะมนุษยศาสตรกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2528 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาไดยายไปสังกัดใน
คณะมนุษยศาสตร สวนภาควิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ไดมีการแบงออกเปน ภาควิชาแยกจากกัน
ทำให ค ณ ะสั ง คมศาสตร จึ ง มี ส ว นราชการในสั ง กั ด รวมทั้ ง สิ้ น 7 ส ว นราชการมาจนถึ ง ป จ จุ บั น
อั น ประกอบด ว ย 1) ภาควิช าจิ ตวิ ท ยา 2) ภาควิ ช านิ ติ ศาสตร 3) ภาควิ ชาประวั ติ ศาสตร 4) ภาควิ ช า
ภู มิศาสตร 5) ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 6) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและ
7) สำนักงานเลขานุการ
ก. สภาพแวดลอมขององคการ
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะสังคมศาสตรไดมีภารกิจหลักอยู 4 ภารกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกลไกการสงมอบดังนี้
ภารกิจหลัก
1.การผลิตบัณฑิต

หลักสูตร/ บริการ
คณะสังคมศาสตรมีทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 13
หลักสูตรแบงออกเปนระดับปริญญาตรี 8
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 5
หลักสูตร ดังนี้

1

วิธีการสงมอบ
การสงมอบในระดับปริญญาตรีมีวิธีการดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
ประกอบดวย การบรรยาย การอภิปรายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม การฝกปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนและในหองปฏิบัติการ การเรียนรู
จากกรณีศึกษา เพื่อสรางความรูแ ละความ
เขาใจทางวิชาการที่ถูกตองชัดเจนแกผูเรียน

ภารกิจหลัก

หลักสูตร/ บริการ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีไดแก
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร (ภาคปกติ)
1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศกึ ษา
(ภาคพิเศษ)
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร(ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดแก
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
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วิธีการสงมอบ
2. การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
ประกอบดวย การทำวิจัยของนิสติ
ประกอบการเรียนในรายวิชา การคนควา
ดวยตนเอง การเรียนรูและการฝกภาคสนาม
การฝกงาน การจัดสัมมนา การคนควา
อิสระ/การทำปญหาพิเศษ
สำหรับในระดับบัณฑิตศึกษา คณะไดมี
วิธีการสงมอบดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ประกอบดวย การบรรยาย การอภิปรายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม
2. การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
ประกอบดวยการฝกภาคสนามการทำ
วิทยานิพนธ, สารนิพนธ
ในป พ.ศ.2563 สถิ ติ ก ารสมั ค ร TCAS
รอบที่ 3 รั บ ตรงร ว มกั น พบว า หลั ก สู ต ร
สาขาวิช ารัฐศาสตร (ความสัม พั นธ ระหวา ง
ประเทศ) และสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร (การ
ปกครองและบริหารการจัดการทองถิ่น) ติด
อันดับ 1 ใน 3 ที่มี อัตราการแขงขันสูงที่สุด
แ ล ะ ส ถิ ติ ก า ร ส มั ค ร TCAS ร อ บ ที่ 4
Admission พ บ ว า ห ลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ย า
(จิต วิท ยาอุ ต สาหกรรมและองค ก าร) เป น
สาขาวิ ช าที่ มี ผู ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ม ากที่ สุ ด และ
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) มีอัตรา
การแข งขันสู งสุดโดยติด 1 ใน 3 สาขาวิ ชา
แรก

ภารกิจหลัก

2.การวิจัย

หลักสูตร/ บริการ
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาประยุกต (ภาคปกติ)
2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
สังคม (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
การวิจัยของคณะสังคมศาสตร
ประกอบดวย
1. งานวิจยั ดานสังคมศาสตรที่เปน
ลักษณะของโครงการเดี่ยว และชุด
โครงการที่มีการบูรณาการระหวางศาสตร
สาขาตางๆ
2. วารสารสังคมศาสตร
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วิธีการสงมอบ

- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสาร/ฐานขอมูลบนเว็บไซต ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อนำไปสูการตอ
ยอดหรือนำไปใชประโยชนสูสังคม
- การเผยแพรผลงานวิจัยโดยการ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อนำไปสูการตอยอดหรือ
นำไปใชประโยชนสูสังคม
- การนำองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไป
ประยุกตใชกับการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนไดองคความรูใหม
และทันสมัย
- การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแก
แหลงทุนภายนอก ซึ่งบุคลากรของคณะ
สังคมศาสตรไดรับทุนภายนอกอยางตอเนื่อง
ทุกป ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก ป พ.ศ. 2562
- อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแกว เรื่อง
การพัฒนาตนแบบอุปกรณ loTเพื่อตรวจวัด
และควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเพาะปลูก
โดยประยุกตการใชงานรวมกับ Agri Map
จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.)
- อ.สานิต ฤทธิ์มนตรี เรื่อง การพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะชุมชน
ของเทศบาลตำบลพระแทน อำเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี จาก สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
- ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี เรื่อง การสราง
ความเขาใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และ
ทัศนคติในอนาคตของชาวดิจทิ ัลไทย จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ภารกิจหลัก

หลักสูตร/ บริการ

วิธีการสงมอบ
- ผศ.ดร.ธีราพร ทองปญญา เรือ่ ง ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่มีตอ
เกษตรกรชาวไรออยเพื่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานผลผลิตออยเขาสูโรงงาน
น้ำตาล จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ป พ.ศ.2562

2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก ป พ.ศ. 2563
- ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการติดตาม
หลังปลอยและการชวยเหลือหรือสงเคราะห
ผูพนโทษ จาก สำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
- อ.ดร.ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง เรื่อง
นวัตกรรมทางสังคมในการควบคุม ยาสูบใน
ชุมชน : กรณีศกึ ษา เยาวชนภาคใตของ
ประเทศไทย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
3.การบริการวิชาการ งานบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร
1. การจัดโครงการฝกอบรม/ถายทอด
มีทั้งลักษณะของการฝกอบรม/ถายทอด ความรู ดานศาสตรตา ง ๆ ที่มีอยูในคณะ
ความรูที่เปนการใหเปลาโดยไมคิด
สังคมศาสตร ใหแกบุคลากรคณะ และ
คาใชจาย และเปนลักษณะของการหา
บุคคลภายนอก ทั้งในระดับองคกร และ
รายไดเขาสูคณะ เพื่อนำไปใชในการ
ชุมชน เชน โครงการถายทอดความรูสูสังคม
พัฒนาการบริหารจัดการของคณะ
ดานสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริมโครงการ
สุนัขบา ปที่ 2
บริการวิชาการในลักษณะที่เปนการบูร
2. การจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหนิสิต ได
ณาการกับการเรียนการสอน และ/หรือ นำความรูที่เรียนในหองเรียนไปบริการสู
การวิจัย
สังคม/ชุมชนภายนอกคณะเชน โครงการ
เสริมสรางบางกระเจาสูความยั่งยืน ป 2562
ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ: หิ่งหอยนอย รอยรักตนลำพู
ปที่ 2
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ภารกิจหลัก
4.การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตร/ บริการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
สังคมศาสตร มีลักษณะดังนี้
1. สืบสานวัฒนธรรม/ประเพณีไทยที่ดี
งาม
2. สงเสริมความสัมพันธของบุคลากรใน
คณะ โดยผานการทำกิจกรรมรวมกัน
หรือการเรียนรูจากรุนพี่/ผูอาวุโส

วิธีการสงมอบ
วิธีการมีดังนี้
- จัดโครงการ/กิจกรรมในคณะที่ชวยสืบ
สานประเพณีตางๆ ของไทย เชน จัดงาน
ประเพณีสงกรานต โดยมีบุคลากรที่
เกษียณอายุแลว บุคลากรปจจุบนั และนิสิต
เขารวม
- จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ ความ
สามัคคี และเรียนรูรว มกันระหวางบุคลากร
ในคณะ เชน โครงการสัมมนาสัญจรบุคลากร
“Work Engagement & Commitment”
โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการเขารวมโครงการ

(2) วิสัยทัศนพันธกิจ เปาประสงค คานิยม และสมรรถนะหลัก
การดำเนินงานของฝายตาง ๆ ในคณะสังคมศาสตรไดยึดถือคานิยมของคณะในการนำมาเปน
หลั ก ของการทำงาน โดยอยู ภ ายใต วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และเป า ประสงค เดี ย วกั น พร อ มทั้ งคำนึ ง ถึ ง
สถานการณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งภายในและภายนอกคณะ เพื่ อ นำมาใช เป น ขอ มู ล ในการพิ จ ารณาปรับ เปลี่ย น
รูปแบบ/วิธีการทำงาน ซึ่งในชวงเดือนตุลาคม 2562 คณะสังคมศาสตรไดมีทีมผูบริหารชุดใหมจึงไดรวมกัน
ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค คา นิ ย ม และสมรรถนะหลัก ที่ มี อยู ในป จ จุ บั น ร ว มกั บ ข อ มู ล
สถานการณ ทางสังคมในปจ จุบัน และความตองการ/ความคาดหวังของผูมี สวนไดส วนเสียของคณะ จึ ง
นำไปสูการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนพันธกิจ เปาประสงค และคานิยมของคณะสังคมศาสตรขึ้นในป พ.ศ.2563
ดังตารางที่ 1

5

ตารางที่ 1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และสมรรถนะหลัก
ป พ.ศ. 2559 - 2563
วิสัยทัศน (Vision)
บูรณาการศาสตรทางสังคมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ
และพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Missions)
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางสังคมศาสตร
2. พัฒนาและจัดการองคความรูเพื่อพัฒนาสังคมอยางมีมาตรฐาน
สูระดับสากล
3. สรางและพัฒนาจิตสำนึกทางสังคม
4. สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางศาสตร
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรใหมีความเปนเลิศ
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ป พ.ศ.2563 - 2566
ในป 2566 คณะสังคมศาสตรเปนผูนำการบูรณาการศาสตรทาง
สังคมเพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอยางยั่งยืน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกทางสังคม (พันธกิจดาน
การเรียนการสอน)
2. พัฒนาหลักสูตรดานการบูรณาการศาสตรทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน (พันธกิจดานการเรียนการสอน)
3. จัดการองคความรูเพื่อพัฒนาสังคมอยางมีมาตรฐานสูสากล
(พันธกิจดานวิจัยและการบริการวิชาการฯ)
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
(พันธกิจดานวิจัยและการบริการวิชาการฯ)
5. พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับสากล (พันธกิจดานการเรียน
การสอน)
6. พัฒนากลไกและกระบวนการในการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย (พันธกิจในการยกระดับการบริหาร
จัดการองคกร)
7. สรางความผูกพันของบุคลากร นิสติ และศิษยเกาตอองคกร
(พันธกิจดานการทำนุบำรุงฯ)

ตารางที่ 1 (ตอ)
ป พ.ศ. 2559 - 2563

ป พ.ศ.2563 - 2566
8. พัฒนากลไกการบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการบริหาร
งบประมาณใหอยูบนหลักธรรมาภิบาล (พันธกิจในการยกระดับการ
บริหารจัดการองคกร)
9. พัฒนาระบบ Digital platform เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ (Missions)
(ตอ)

อยางพลิกโฉม (พันธกิจในการยกระดับการบริหารจัดการองคกร)
เปาประสงค (Goals)

1. เปนคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและมีจิตสำนึกรับใช
สังคม
2. การเรียนการสอนคณะมีการบูรณาการศาสตรตอบสนองความ
ตองการและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
3. คณาจารยมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีจิตสำนึกตอสังคม
4. คณะมีผลงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการศาสตรเพื่อพัฒนาสังคมและเผยแพรสูสากล
5. เปนคณะที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมมา
ภิบาล
6. คณะมีบรรยากาศการทำงานอยางผาสุก

1. เปนคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและจิตสำนึกรับใชสังคม
2. คณะมีการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการศาสตรที่สามารถ
ตอบสนองความตองการและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
3. คณะมีผลงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการทีม่ ีการ
บูรณาการศาสตรเพื่อพัฒนาสังคมและไดรบั การยอมรับในระดับ
สากล
4. คณาจารยมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีจิตสำนึกตอสังคม
5. เปนคณะที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6. คณะมีบรรยากาศการทำงานที่ผาสุก บุคลากรมีความผูกพันตอ
คณะ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
คานิยม

สมรรถนะหลัก

ป พ.ศ. 2559 - 2563
บูรณาการ โดยอาศัยหลักของความรู ความรับผิดชอบ และการมี
จิตสำนึกที่ดีตอสังคม

มีความเชี่ยวชาญดานศาสตรทางสังคมที่หลากหลายและเปนที่
ยอมรับจากสังคมภายนอก
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ป พ.ศ.2563 - 2566
SOCID ประกอบดวย
ความยั่งยืน (Sustainability) : เปนผูมีความคิดดานการพัฒนา
ตน งาน และสังคม มีความพรอมในการถายทอดและรักษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการทำงานและในการปฏิบัติสิ่งตางๆ
การปรับ ตั ว (Orientation) : เป น ผูรูจัก ที่ จ ะปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ
การเปลี่ย นแปลง และปฏิบั ติตั ว ตามกฎระเบี ย บต า งๆไดอ ย าง
เหมาะสม
ความเป น ชุ ม ชน(Community) : เป น ผู มี จิ ต สาธารณะ มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเพื่อสวนรวม หมูคณะ สังคม และชุมชน
การบูร ณาการ (Integration) : เป นผู รูจัก การประสานและมี
มุ มมองเชิ งระบบโดยสามารถสรางความรว มมื อ และเชื่ อ มโยง
ความรูในศาสตรตางๆ ในการทำงานรวมกัน
ความหลากหลาย (Diversity) :เป น ผู ที่ มี ค วามรู ในศาสตร ที่
หลากหลายทางสังคม และนำมาสรรคสรางงาน สามารถทำงานที่
หลากหลาย รูจักสรางความโดดเด น และสามารถอยูรว มกันบน
พืน้ ฐานของความแตกตาง และเคารพความแตกตางที่มีอยู
มีความเชี่ยวชาญด านศาสตรทางสังคมที่ห ลากหลายและเป นที่
ยอมรับจากสังคมภายนอก

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะสังคมศาสตรมีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 188 คนประกอบดวย
1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 87 คน โดยมีสัดสวนคุณ วุ ฒิ ปริญ ญาตรี : ปริญ ญาโท :
ปริญ ญาเอก เทากับ 0 : 25 : 62 และสัดสวนตำแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รอง
ศาสตราจารย : ศาสตราจารย เทากับ 39 : 39 : 9 : 0
2. ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 23 คน โดยมีสัดสวนคุณวุฒิ ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก
เทากับ 0 : 13 : 10 และสัดสวนตำแหนงทางวิชาการ อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย :
ศาสตราจารย เทากับ 4 : 3 : 14 : 2
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจำนวน 78 คน โดยมีสัดส วนคุณวุฒิ ต่ำกว าปริญ ญาตรี :
ปริญญาตรี : ปริญ ญาโท เทากับ 8 : 59 : 11และสัดสวนตำแหนงทางวิชาการ ปฏิ บัติการ : ชำนาญการ :
ชำนาญการพิเศษ เทากับ 63 : 11 : 4
รายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 จำนวนอาจารยประจำคณะสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ สถานภาพ และชวงอายุ (รวมลาศึกษาตอ)
ตำแหนงทางวิชาการ

ป.เอก

ป.โท

ป.เอก

ป.โท

ป.เอก

ป.โท

ป.เอก

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
เปลีย่ นสถานภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได

<31 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

> 60 ป

รอง
ศาสตราจารย

ชวงอายุ

ป.โท

ผูชวย
ศาสตราจารย

สถานภาพ

จิตวิทยา

2

5

2

8

-

1

-

-

1

2

15

-

-

8

4

6

-

18

นิติศาสตร

5

3

2

1

-

-

-

-

-

2

9

-

-

5

6

-

-

11

ประวัติศาสตร

3

1

2

4

-

1

-

-

-

-

11

-

-

8

1

2

-

11

ภูมิศาสตร

-

7

-

1

-

2

-

-

-

2

8

-

2

3

3

1

1

10

รัฐศาสตรฯ

1

6

1

9

1

2

-

-

5

-

15

-

-

9

7

3

1

20

สังคมวิทยาฯ

2

1

3

6

-

2

-

-

-

1

13

-

-

3

9

2

-

14

พัฒนาสังคม

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

2

-

-

3

14

25

10

29

1

8

-

-

6

7

71

3

2

37

32

14

2

87

3

1

1

2

8

6

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

17

26

11

31

9

14

1

1

6

7

71

3

2

37

32

14

2

110

ภาควิชา
สาขาวิชา

รวม
ผูทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งสิ้น

อาจารย

43

42

23

ศาสตราจารย

2

10

รวม

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามคุณวุฒิ ตำแนงทางวิชาการ และชวงอายุ ประจำปการศึกษา 2562

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได

ลูกจางประจำ

ลูกจางประจำ
เปลี่ยนสถานภาพ

ต่ำกวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปฎิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

<31 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

> 60 ป

ชวงอายุ

พนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ

รวม

ระดับตำแหนง

1
-

7
-

10
-

31
1
1
2
5

2
-

2
-

7
-

40
1
1
2
5

6
-

38
1
1
2
5

11
-

4
-

15
1
2

16
1
1
3

12
1
-

10
-

-

53
1
1
2
5

-

-

-

6

-

-

-

6

-

6

-

-

-

2

4

-

-

6

-

-

-

10

-

-

1

4

5

10

-

-

1

3

4

2

-

10

1

7

10

56

2

2

8

59
78

11

63

11
78

4

19

26

21
78

12

-

สังกัด

สำนักงานเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิชานิติศาสตร
ภาควิชาภูมิศาสตร
ภาควิชาประวัติศาสตร
ภาควิชารัฐศาสตรฯ
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ
โครงการปริญญาตรี
(ภาคพิเศษ)
โครงการปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
โครงการสหวิทยาการ
สาขาพัฒนาสังคม

คุณวุฒิ

ขาราชการ

สถานภาพ

78

11

รวม

78

ก า รเ รี ย นสอ น

1 คน

5 คน

9 คน

63 คน

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีจำนวนที่สามารถชวยในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
และพันธกิจของคณะไดในระดับหนึ่ง โดยจำนวนบุคลากรเมื่อแยกตามกลุมพันธกิจสวนใหญอยูในพันธกิจ
ดานงานบริหารจัดการ ดังภาพที่ 1 โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะดานงานบริหารจัดการ พบวา มีงานหลายสวนที่
อยูในงานบริหารจัดการจึงทำใหจำนวนบุคลากรในกลุมพันธกิจดานนี้มีมากที่สุดดังภาพที่ 2

ก าร วิ จั ย

ก า รบ ริ ก าร วิ ช า ก าร

งาน บ ริ ห า รจั ด ก า ร

ภาพที่ 2 จำนวนบุคลากรแยกตามงานบริหารจัดการ

12

1 คน

1 คน

1 คน

3 คน

2 คน

1 คน

2 คน

3 คน

3 คน

9 คน

14 คน

23 คน

ภาพที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามพันธกิจ

นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการของคณะยังมีผลงานทางวิชาการที่ชี้ถึงความเชี่ยวชาญและเปนที่
ยอมรั บ จากสั ง คมภายนอก โดยไดรับ การเชิ ญ ใหเป น ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ในการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
ระดับชาติ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการ
ผังเมืองแหงชาติตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ดานภูมิศาสตร
อีกทั้ง บุคลากรยังไดมีการรับทุน และ/หรือรวมมือการทำวิจัยเชิงบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ
และองคกรมหาชน เชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย สำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย รวมถึงการผลิตตำราซึ่งไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ไดแก
โลกที่คุนเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893 - 2310
ทั้งนี้ ทางฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตรไดทำการสำรวจความตองการ/ความ
คาดหวังของบุคลากรทั้งสองกลุม เมื่อชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เพื่อใชเปนขอมูลในการนำไป
ปรับ ใชพัฒนาการทำงานใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะสังคมศาสตร โดยพบวา บุคลากรมีความ
ตองการ/ความคาดหวังดังตารางที่ 4 คือ
ตารางที่ 4 ความตองการ/ความคาดหวังของบุคลากรคณะสังคมศาสตร
กลุมบุคลากร
สายวิชาการ
ดานการเรียนการสอน

ความตองการ / ความคาดหวัง
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
1. มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เพียงพอ ผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี
2. พัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย มีอุปกรณที่เอื้อตอการสอน และ
สามารถใชงานไดไมติดขัด
3. คาดหวังใหคณะมีหองเรียน และอุปกรณที่ทันสมัย และสงเสริมการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น เชน ระบบเสียง แสงไฟ คอมพิวเตอร ที่นั่ง และอาจ
พัฒนาระบบเพื่อเตรียมการเรียนการสอนออนไลน
4. มีอุปกรณสำหรับสอนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน พรอมใชงานทุก
ครั้งที่มีการสอนและเพียงพอ
5. ควรจะเพิ่มงบประมาณใหอาจารยซื้อตำราภาษาอังกฤษเพื่อใช
ประกอบการสอน และจัดทำเอกสารประกอบการสอนแบบออนไลน
6. อุปกรณสนับสนุนในหองเรียน ทันสมัยเชน คอมพิวเตอร
7. มีอุปกรณพรอมใชงาน เชน ไวไฟที่มีประสิทธิภาพ เสถียรและ
ความเร็วสูง
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กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
8. การตรวจสอบคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการสอนที่ใหมีความพรอมใช
งานในแตละวัน เชน คอมพิวเตอร ไมโครโฟน และกายภาพที่เหมาะสม เชน
แอรมีความเย็น และไมเสียงดัง/มีน้ำหยด หากเปนไปไดคณะควรสนับสนุน
ใหผูสอนมีไมโครโฟนสวนตัว เพื่อปองกันการติดโรคที่อาจเกิดขึ้น
9. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน และ
หองสมุดที่มีฐานขอมูลการสืบคนที่ครอบคลุมสาขาวิชากฎหมาย
10. อยากไดอุปกรณที่ทันสมัยสำหรับการสอนแบบออนไลนแบบเปน
สวนตัว เชน iPad ไมโครโฟนไรสาย
11. มีการนำสื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัยมาใช
12. การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
13. เปดโอกาสใหมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
การจัดสรรเวลาและภาระงาน
1. งานสอนนอย มีเวลาในการพัฒนาวิชาที่สอนใหดียิ่งขึ้น มีเวลาเขียน
ตำราที่ใชสอน มีเวลาทำสื่อที่ทันสมัย จำนวนนิสิตในแตละหมูไมเกิน 40 คน
2. อยากใหมีการแบงภาระงานเอกสารตาง ๆ ออกไปโดยใหมีหนวยงาน
หรือเจาหนาที่มาคอยรองรับงานสวนนี้แทน เพื่อใหอาจารยมีเวลาสอนเต็มที่
3. อยากมี “เวลา” พัฒนาผลงานทางวิชาการ
4. จัดตารางเรียนตารางสอนที่เหมาะ
การพัฒนาตนเอง(ความรู วิธีการ)การนำไปใชประโยชน (ตอผูเรียน)
การนำไปตอยอดและประยุกตใช
1. การสนับสนุนความรูที่ทันสมัย เปนระยะ
2. อยากไดทุนสนับสนุนการสงตำราเขาโรงพิมพและพิมพตำรา
3. สามารถสอนองคความรูใหม ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก นิสิต
สามารถนำไปใชในการหางานทำ หรือทำงานในอนาคตไดอยางดี
4. เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ อาจไมจำเปนตองมีรายวิชามาก แต
เปดรายวิชาที่สำคัญและเปนประโยชน ทันสมัย นำไปใชไดจริงในทุก
สาขาวิชา
5. เปดกวางทางวิชาการ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
6. อยากใหเนนการเรียนการสอนทีป่ รับเปลี่ยนตามสถานการณใหมากขึ้น
เชน การสอนออนไลน
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กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ดานการวิจัย

ความตองการ / ความคาดหวัง
7. ความตองการ มีเทคนิค วิธีการสอนใหมๆ เพื่อกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งผูสอนควรตองไดรับการพัฒนา ความรูเหลานี้ ในชวงเวลาที่ไมไดมี
การเรียนการสอน
ทุน/งบประมาณในการสนับสนุน
1. มีทุนสนับสนุนการวิจัยที่มากขึ้นและกอใหเกิดความเทาเทียม
2. มีงบประมาณสนับสนุน
3. เพิ่มทุนวิจัยและเชื่อมโยงงานวิจัยกับเครือขายภายนอกใหมากขึ้น
4. ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมกับขนาดของงาน ปริมาณงานวิจัยที่
ทำ โดยเฉพาะงบประมาณในการสำรวจ เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
5. มีงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยใหกับอาจารยอยางตอเนื่องเพื่อ
สงเสริมการผลิตผลงานของอาจารย
6. มีแหลงทุนสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรสายวิชาการอยาง
ตอเนื่อง
7. ทุนสนับสนุนงานวิจัย
8. สนับสนุนทุนที่เขาถึงไดโดยไมเพิ่มภาระ
9. มีทรัพยากร เชน หนังสือ ฐานขอมูลวิจัยที่เพียงพอ
งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ
1. สนับสนุนงบประมาณในการขอตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ โดย
แบงเปน 2 ระยะคือ 1) ระยะการยื่นบทความ คณะควรสนับสนุน
งบประมาณในสวนแรกนี้เปนการจูงใจ และ 2) ระยะที่ไดผลการตอบรับการ
ตีพิมพ คณะใหงบประมาณเปนรางวัล
2. เพิ่มงบประมาณสำหรับการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการ
3. มีงบประมาณสนับสนุน
เวลา ผูชวยวิจัย และสิ่งสนับสนุนการวิจัย
1. มีเวลาที่จะสรางผลงาน และมีทีมบุคลากรที่จะสนับสนุนอำนวยความ
สะดวกชวยเหลือดานการดำเนินการในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิจัย
2. อยากมีเวลาและอยากใหคณะขยายอัตรานักวิจัยเพื่อมาชวยงาน
อาจารย
3. คาดหวังใหคณะมีซอฟแวรลิขสิทธิ์สำหรับการวิเคราะหขอมูล
4. อยากใหมีการกำหนดวันหยุด (study leave) เพื่อทำงานวิจัย 1 วัน
ตอสัปดาห โดยใหอาจารยในภาคสลับวันกันหยุด
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กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม:

ดานการบริการวิชาการ:

ความตองการ / ความคาดหวัง
การพัฒนาผลงานวิจัย
1. ผลิตงานที่เปนองคความรู หรือขอคนพบที่นาสนใจใหกับสังคม
2. มีจำนวนผลการวิจัยเพิ่มขึ้น
3. เนนการทำวิจัยที่สามารถนำไปใชไดจริงกับกลุมเปาหมายและมี
ประเด็นที่หลากหลาย
4. งานวิจัยที่ใชไดจริง สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนและสังคมที่ดีขึ้น ไม
ยึดติดกรอบการวิจัยมากจนเกินไป
5. เผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
การมีสวนรวม
1. สนับสนุนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อสรางเครือขายนิสิต และ
บุคลากร ใหมีชุมชนเขมแข็ง
2. คาดหวังใหกิจกรรมของคณะ มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู หรือการ
เรียนการสอนของคณะเขากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มากกวาจะเปน
การจัดกิจกรรมตามเทศกาลประเพณี
3. สนับสนุนใหอาจารยเขารวม กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางกวางขวาง
4. สงเสริมนิสิตมีสวนรวมใหมากขึ้น
สงเสริมวัฒนธรรม
1. สงเสริมการใชผาไทย โดยนำมาออกแบบตัดเปนชุดสำหรับใสทำงานได
ประโยชน/ผล ที่มีตอสังคม ชุมชน
1. มีสวนรวมในการบริการความรูตอสังคม
2. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดผลดีตอชุมชน โดย
อาศัยความรูความสามารถของบุคลากรในคณะมารวมดำเนินการ
3. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
4. จัดบริการวิชาการสำหรับ คนหลากหลายวัย สนับสนุนการเรียนรูแบบ
life long learning
5. จัดบริการทางวิชาการที่เปนประโยชน ตอบสนอง ความตองการของ
สังคมอยางที่ทำอยู
รูปแบบการดำเนินงาน
1. ทำงานดานบริการวิชาการใหกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง
2. มีโครงการที่หลากหลาย และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รจู ัก
3. กระบวนการสนับสนุนงานบริการวิชาการที่รวดเร็ว และบุคลากร
สนับสนุนที่มีความรูเพียงพอ
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กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
4. คาดหวังใหมีการรวบรวมความรู ขอมูล ขั้นตอน กฎระเบียบ ตางๆ ใน
การจัดการบริการวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผูที่สนใจจะจัดโครงการ
บริการวิชาการ

การสนับสนุน/การมีสวนรวม
1. มีโครงการความรวมมือระหวางสาขาวิชาเพื่อบริการวิชาการ
2. ควรมีงบสนับสนุน กิจกรรมตางๆ มากขึ้น และเมื่อมีการจัดบริการ
วิชาการควรมีการรณรงคใหอาจารยทุกภาคฯชวยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมมากขึ้น
3. มีคูความรวมมือกับหนวยงานและสถานประกอบการ
4. มีการสนับสนุนสถานที่และอุปกรณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ใหแกประชาชนและบุคคลภายนอก
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
การพัฒนา
1. มีความตองการที่จะไดรับโอกาสในการพัฒนาตัวเอง
2. เพิ่มศักยภาพของตัวเองดานการบริหารจัดการระบบงาน การบริการ
ใหตัวเองมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
3. การนำเทคโนโลยีมาใชงาน เพื่อใหการทำงานรวดเร็วมากขึ้น
4. ทุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา พัฒนาศักยภาพสายงาน
สวัสดิการ/ความมั่นคง
1. มีความมั่นคง และความกาวหนาในหนาที่การงานของสายงาน
2. มีความคาดหวังถึงการไดรับสวัสดิการที่ดี มีสภาพแวดลอมในการ
ทำงานที่ดี
การอยูรวมกันในองคกร
1. ความเทาเทียม ไมแบงพรรคแบงพวก
2. ความสุขในการทำงาน มีความเขาใจในทุกงาน และเห็นความสำคัญ
ของบุคลากรเทาเทียมกัน
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ความผูกพัน
คณะสังคมศาสตรมีการดำเนินการเพื่อสรางความผูกพันโดยผานระบบการสรางความผูกพันของ
คณะ ซึ่งมีอยู 4 ระบบคือ 1) ระบบการใหรางวัลบุคลากรดีเดน 2) ระบบสวัสดิการของคณะ 3) ระบบการให
ทุ นวิจัย และ 4) ระบบการสรางสัมพันธภาพในแตละระบบขางตนคณะสั งคมศาสตร ไดมี สวนงานที่ทำ
หน า ที่ รับ ผิ ด ชอบโดยตรงเพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งานของแต ล ะระบบเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใน
ปการศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตร ไดมีระบบของการติดตามการดำเนินงานของ 4 ระบบขางตน เพื่อ
ประเมินผลของทั้ง 4 ระบบวาไดชวยสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือไมอยางไร ดวยการสำรวจ
ระดับความผูกพันกับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร ทำใหพบวา บุคลากรของคณะสังคมศาสตร แมวามี
ความพึงพอใจตอระบบการสรางความผูกพันอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย เทากับ 3.31) แตบุคลากรก็
ยังคงมีความผูกพันกับคณะสังคมศาสตรอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.84) สำหรับ ในป การศึกษา
2562 ทางคณะสังคมศาสตรกำลังดำเนินการเพื่อศึกษาความผูกพันของบุคลากร โดยไดทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากบุ คลากรคณะสังคมศาสตร เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งในขณะนี้ อยูระหวางการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่ อสะทอนวา ปจจัยใดที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะสังคมศาสตรและ
บุคลากรมีความผูกพันตอคณะอยูในระดับใด
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตรไดทำการขับเคลื่อนในเรื่องของการสรางความผูกพัน
เพิ่ มเติม โดยผ านรูป แบบของโครงการ/กิ จ กรรมที่ คณะสังคมศาสตรได มีก ารจั ดเปน ประจำทุ กป อ ย า ง
ต อ เนื่ อ ง ด ว ยการนำหั ว ข อ ของความผู ก พั น มาเป น กิ จ กรรมหลั ก ในโครงการสั ม มนาสั ญ จรบุ ค ลากร
ป การศึก ษา 2561 โดยกำหนดให อ ยูภ ายใตหั วขอ “Work Engagement & Commitment” และเชิ ญ
วิทยากรจากภายนอกมาชวยเสริมสรางและขับ เคลื่อนความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะสังคมศาสตร
ซึ่งมีเปาหมายเพื่อชวยสรางความผูกพันที่ดีของบุคลากรตองานและองคกร รวมทั้งการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางบุคลากรและทัศนคติในการปฏิบัติงานอยางไรก็ตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของคณะใน
ปการศึกษา 2561 ไดสะทอนถึงความผูกพันที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
รวมทั้งนิสิต ศิษยเกา และบุคลากรที่เกษียณอายุแลวมีตอคณะสังคมศาสตร นั่นคือ การที่กลุมบุคลากรและ
นิสิตทั้งในปจจุบันและในอดีตไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม "วิ่งเพื่อสังคม" SOCIAL SCIENCES SOCIAL
RUN 2019 ซึ่งเปนรูปแบบที่คณะจัดในลักษณะการวิ่งเปนครั้งแรก โดยมีจำนวนผูเขารวมกวา 1,700 คน
นอกจากนี้ ใ นกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ค ณะดำเนิ น การเป น ประจำทุ ก ป เช น กิ จ กรรมในวั น สถาปนาคณะ
วันสงกรานต ก็พบวาบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุไปแลวไดกลับมารวมกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป
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สำหรับในปการศึกษา 2562 คณะสังคมศาสตรยังไมไดมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสราง
ความผูกพันกับบุคลากรของคณะตามแผนที่วางไว เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาด
COVID - 19 แตทั้งนี้ คณะไดทำประกันCOVID - 19เพื่อสรางหลักประกันดานสุขภาพให กับพนักงานเงิน
รายได ที่ไมไดรับสวัสดิการสวนนี้จากมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับพนักงานเงินงบประมาณแผนดิน นอกจากนี้
คณะไดใหความหวงใยตอความปลอดภัยดานสุขภาพของบุคลากรและนิสิต จึงไดจัดกิจกรรมทำหนากาก
อนามัยและเจลลางมือใชเอง อีกทั้งแจกหนากากอนามัย การทำสื่อใหความรูในการปฏิบัติตัวในชวงของ
COVID - 19 รวมถึ งการจัดทำโครงการสนับ สนุน การผลิตผลงานเขียนบทความวิ ชาการ/บทความวิจั ย
ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำป พ.ศ.2563 และการประกวดนวัตกรรม เพื่อให บุคลากรไดแสดงถึ ง
ศักยภาพทางดานวิชาการในการพัฒนาระบบงานของคณะใหดียิ่งขึ้น และเปนการเสริมสรางขวัญกำลังใจ
ดวยการใหรางวัล
จากการดำเนินงานตางๆ ของคณะสังคมศาสตรขางตน ไดสะทอนใหเห็นวาระบบตางๆ ที่คณะได
ดำเนิ นการนั้ น ช ว ยเสริม สรา งความผูก พั น ของบุ ค ลากรให เกิ ด ขึ้ น กั บ องค ก รได ในขณะเดี ย วกั น คณะ
สังคมศาสตรยังไดพยายามหาแนวทางการปรับปรุงการทำงาน โดยอาศัยขอมูลการสำรวจจากบุคลากรและ
นิสิตมาใชประโยชนในการกำหนดประเด็นที่คณะควรตองคำนึงถึงและนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของ
คณะสังคมศาสตร เพื่อรักษาและพัฒนาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรและนิสิตใหคงอยูอยางตอเนื่อง
ตอไป
สินทรัพย
คณะสังคมศาสตร ไดดำเนินงานตามพันธกิจของคณะโดยมีอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก และ
เทคโนโลยี ที่ชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะ ไดแก
 อาคาร จำนวน 4 อาคาร
 หองเรียน จำนวน 33 หอง
 หองประชุมจำนวน 10 หอง ประกอบดวย หองประชุมทับทิมสยาม หองประชุมพลอยไพลิน
ห องประชุมเพทาย ห องประชุมไพฑูรย หองประชุมเพชรรัตน หองประชุมโกเมน หองประชุมพลอยมณี
หองประชุมนิลยา หองประชุมบุษราคัม และหองประชุมนพเกา
 หองปฏิ บัติการ จำนวน 9 หอง ประกอบดวย หองปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร ห องศูน ย การ
เรียนรูหองปฏิบัติการภูมิศาสตร1 หองปฏิบัติการภูมิศาสตร2 หองศาลจำลอง (หองปฏิบัติการนิติศาสตร)
หองรัฐสภาจำลองและศูนยรัฐธรรมนูญศึกษา หองปฏิบัติการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หองปฏิบัติการ
ประวัติศาสตร และหองปฏิบัติการจิตวิทยา
 หองโสตทัศนูปกรณ จำนวน 1 หอง
 หองสมุดคณะสังคมศาสตร จำนวน 1 หอง
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ศูนยปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการดานสังคมศาสตร จำนวน 1 หอง
ศูนยวิเทศสัมพันธและจัดการศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หอง
ศูนยออกกำลังกาย จำนวน 1 หอง
รถยนตทุกประเภท จำนวน 6 คัน
รถจักรยานยนต จำนวน 6 คัน
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

นอกจากนี้ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาภูมิศาสตรมีสินทรัพยเพิ่มเติมที่ชวยในการสนับสนุนดาน
การเรียนการสอน ดังนี้
1. ภาควิชาจิตวิทยา มีสินทรัพย ดังนี้
- เครื่องมือวัดและแบบทดสอบทางจิตวิทยา ไดแก เครื่อง Biofeed Back เครื่องวัดความ
กาวราว และแบบทดสอบบุคลิกภาพเชาวนปญญา พัฒนาการ เชน WAIS, WISC, BINET
- แบบจำลองและชุดสาธิตสรีระ ตัวอยางเชนหุนจำลองสมองและระบบประสาท
แบบจำลองมดลูกมนุษย แบบจำลองอวัยวะเพศชาย แบบจำลองรังไข และมดลูกระยะตั้งครรภ 9 เดือน
- Skinner Box
2. ภาควิชาภูมิศาสตร มีสินทรัพยดังนี้
- เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงภาคสนาม 1 เครื่อง
- เครื่องบันทึกภาพรายละเอียดสูงสำหรับงานโฟโตแกรมเมตรี 2 ชุด
- เครื่องบังคับอากาศยานไรคนขับ 1 เครื่อง
- เครื่องกำหนดตำแหนงดวยดาวเทียมบนพื้นโลกแบบพกพา (gps) 40 เครื่อง
- อุปกรณตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยา 1 ชุด
- เครื่องอากาศยานไรคนขับสำหรับงานโฟโตแกรมเมตรี 1 ชุด
- กระบะทรายจำลองความสูงต่ำของพื้นที่ 1 ชุด
- โปรแกรมควบคุมการเรียนการสอนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- โปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศ

20

กฎระเบียบขอบังคับ
คณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานดานตางๆ โดยอยูภายใตพระราชบัญ ญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกำหนดไว รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับที่สำคัญ
หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

1. ดานการผลิตบัณฑิต 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2562

- กำกับดูแลการเรียน การสอบ หลักสูตร
- การนำหลักเกณฑและวิธีการมาปรับใช
เชน การสงเสริมใหนิสิตมีการเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาตนเองและการเรียนรูตลอด
ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สรางและเพิ่มขีดความสามารถของนิสิต
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนซึ่งจะกลายเปนทรัพยากรที่
สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในดาน
ตางๆ ตอไป
- เปนกรอบแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรไดอยางถูกตองตรงกัน
- เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
2. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ - กำกับดูแลการเรียน การสอบ หลักสูตร
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ - มีกลไกการควบคุม ตรวจสอบระบบ
สกอ.
การบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนา
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษา
นั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรจุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กำกับดูแล
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หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

- เปนกรอบแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรไดอยางถูกตองตรงกัน
- เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
- กำกับดูแลการเรียน การสอบ หลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา - เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความ
ตรี พ.ศ.2558
เขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและ
เจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
- เปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลก
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
- เปนกรอบแนวทางในการบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
หลักสูตรไดอยางถูกตองตรงกัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
- เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
5. ขอบังคับวาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญา - ใชเพื่อการจัดการศึกษา
ตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2559 - ดูแลนิสิตดวยวินัย
- เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการรับเขา
ระบบการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา
ระเบียบการศึกษา สถานภาพนิสติ วินัย
นิสิต และระบบอาจารยที่ปรึกษา
- เปนกรอบแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรไดอยางถูกตองตรงกัน
- เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
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หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 และ พ.ศ.
2559

- เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนิน
ไปดวยความเรียบรอยทั้งในเรื่องของการ
รับเขา การลงทะเบียน อาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษา และระบบการศึกษา
- เปนกรอบแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรไดอยางถูกตองตรงกัน
- เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
- ใชในการเรียนการสอน ใหผูเรียนมี
ความรูและนำไปใชในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต
- ใชในการเรียนการสอน ใหผูเรียนมี
ความรูและนำไปใชในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต
- ใชเพื่อการจัดการศึกษา

7. พระราชบัญญัตโิ รงพยาบาล พ.ศ.
2541
8. พระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ.
2538
9. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2562
10. มาตรฐานการอุดมศึกษา

11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
12. พระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข
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- ใชเพื่อการจัดการศึกษา
- ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความ
ตองการของแผนยุทธศาสตร
- ชวยในการควบคุมและดูแลนิสิต

มาตรา 30 – การประกอบโรคศิลปะของ
นักศึกษาตองอยูภายใตความควบคุมของ
ผูประกอบโรคศิลปะ ดังนั้นผูที่สามารถ
ควบคุมและดูแลนักศึกษาในการฝก
ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิกไดจะตองมี
ใบอนุญาติเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิก

หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)
มาตรา 33 - ผูขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
จิตวิทยาคลินิกตองศึกษากระบวนวิชา
จิตวิทยาคลินิกเปนวิชาเอกจาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรองดังนั้น
หลักสูตรจะตองดำเนินการเพื่อให
หลักสูตรผานการรับรองโดย
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา
คลินิกมาตรา 38 – ผูป ระกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิกตองรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดังนั้น เนื้อหา
และกระบวนการเรียนการสอนจะตองมุง
สงเสริมใหบัณฑิตมีจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
- นำมาใชในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558
14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง - นำมาใชในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2561

2. ดานการวิจัย

15. ขอกำหนดการรับนิสิตตางชาติ

เพื่อการกำหนดมาตราฐานในการรับนิสิต
แลกเปลี่ยน

1. จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัตสิ ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

- ตรวจสอบการลักลอบนำผลงานวิชามา
อางอิงโดยมิชอบ
- สนับสนุนใหนักวิชาการมีชองทางและ
แนวทางในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อใชเปนแนวทางที่แสดงถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เปนไปตาม
หลักวิชาการและวิชาชีพวิจยั เพื่อนำไปสู
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของ
ประเทศไทยและในระดับสากล
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หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

2. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

3. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 25612580)
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- ขอยกเวนเพราะเชิงการวิจัยเอกสาร
- ชวยทำใหนักวิจัยมีความระมัดระวังใน
การวิจัยมากขึ้น
- เพื่อใชเปนแนวทางหรือหลักเกณฑดาน
จริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการ
ทดลองในมนุษย โดยอยูบนหลักการที่
สำคัญ 3 ประการ คือ 1) หลักความ
เคารพในบุคคล (Respect for person)
2) หลักคุณประโยชนไมกออันตราย
(Beneficence) และ 3) หลักความ
ยุติธรรม (Justice)
- การกำหนดแผน/นโยบายทิศทางการ
วิจัย
- เปนแนวการขอทุนวิจยั และแผนการ
ทำงาน
- เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนดาน
ตางๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบรายวิชา และการพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองและบูรณาการกัน
ซึ่งจะเปนพลังผลักดันไปสูเปาหมาย
รวมกัน
- เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการการ
วิจัย
- การกำหนดแผน/นโยบายทิศทางการ
วิจัย
- เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนดาน
ตางๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบรายวิชา การพัฒนา
บุคลากร และการสงเสริมสนับสนุนใหมี
การทำวิจัย
และการสรางนวัตกรรมทางสังคมใน
ประเด็นที่ทา ทายอยางตอเนื่อง เพื่อให
สอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป

หมวด

3. ดานการเงิน

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

4. นโยบายและยุทธศาสตรการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570
5. ระเบียบกระทรวงสาธารสุขวาดวย
การรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
พ.ศ.2549
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
เงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป พ.ศ.2545

- เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการการ
วิจัย

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 – 7)

4.ระเบียบของกรมบัญชีกลาง

– การทดลองในมนุษยตองไดรบั ความ
ยินยอมจากผูถูกทดลอง และตองผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยกอน (ขอ 34 และ 35)
- ดำเนินการผานระบบ ERP และการขอ
อนุมัติ 7 ขั้นตอน
- ทำใหเกิดความรูความเขาใจและเปน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
ขอกำหนด และหลักเกณฑการเบิกจาย
งบประมาณเงินรายไดซงึ่ จะทำใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการผานระบบ ERP และการขอ
อนุมัติ 7 ขั้นตอน
- ทำใหเกิดความรูความเขาใจและเปน
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ การ
ซื้อ การจาง การใชบังคับ การมอบ
อำนาจ และบทกำหนดโทษ
- แนวทางในการเบิกจายเงินงบประมาณ

5. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและ - แนวทางในการเบิกจายเงินงบประมาณ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
6. ระเบียบคณะกรรมการการเงินและ
- แนวทางในการเบิกจายเงินงบประมาณ
ทรัพยสิน
9. จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานใน
- แนวทางในการเบิกจายเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
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หมวด

4. ดานการบริหารงาน
บุคคล

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

10. กฎระเบียบกระกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หมวด 2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
หมวด 6 การบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ
หมวด 9 การเก็บ/การยืม/การ
บำรุงรักษา
1. พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558

- แนวทางในการเบิกจายเงินงบประมาณ
-แนวทางในการจัดซื้อ ตรวจรับพัสดุ

- สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยรวมถึงออกระเบียบและ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใชในการ
บริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรใน
ภาควิชา
- เพื่อเปนกรอบในการบริหารงานและ
การดำเนินงานในเรื่องตางๆ ไดแก การ
กำหนดคุณสมบัตติ ามตำแหนง การ
กำกับดูแล การประกันคุณภาพ
การศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และ
ปริญญา
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล - ใชในการบริหารงานบุคคลขาราชการ
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการ
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
บริหารงานบุคคลของขาราชการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอ
ภาค เปนเอกเทศ และสอดคลองกับ
ภารกิจโดยคำนึงถึงความเปนอิสระและ
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึง
สมควรกำหนดใหมีองคกรกลาง
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หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)
บริหารงานบุคคลของขาราชการใน
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นเปนการเฉพาะ โดย
ใหคณาจารยและบุคลากรที่เปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อเปนกรอบในการบริหารงานและ
การดำเนินงานในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับขาราชการพลเรือนใสถาบัน
อุดมศึกษา
ในสถานการณปจจุบันสถาบันอุดมศึกษา

3. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2552 ของรัฐที่เปนสวนราชการมีความจําเปนต
องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการตาง ๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อใหทันตอความตองการและ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมควรให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวน
ราชการจัดตั้งสวนงานภายในทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาคณะเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ จึงตองมี
ความพรอมดานบุคลากรและสามารถ
ดําเนินงานจากรายไดของ
สถาบันอุดมศึกษานัน้ เอง
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดมก. ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2556
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- พิจารณาเรื่องอัตราคาจางแรกบรรจุ
และการเพิ่มคาประสบการณของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
และการจัดทำสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได
- กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรใน
ภาควิชา

หมวด

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

- เพื่อเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติเรื่อง
การกำหนดคุณสมบัตพิ นักงาน การ
กำหนดตำแหนง การบรรจุแตงตั้ง การ
ประเมินผลงาน การพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ และจรรยาบรรณ
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - การบริหารงานบุคคลพนักงาน
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกสถานภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558 นำมาใชในทุกสวนที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบุคคล
- เพื่อเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติเรื่อง
การกำหนดคุณสมบัตพิ นักงาน การ
กำหนดตำแหนง การบรรจุแตงตั้ง การ
ประเมินผลงาน การพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ และจรรยาบรรณ
6. ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ
- บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ. จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2553
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยาง
โปรงใส
- กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรใน
ภาควิชา
- มีกรอบที่ชัดเจนในการปฏิบัตงิ าน

7. ระเบียบ/ขอบังคับเกี่ยวกับการขอ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ
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- เพื่อเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวกับจรรยาบรรณทั้งตอตนเอง
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ผูรว มงาน และตอวิชาชีพ
- บริหารงานบุคคลดานการขอกำหนด
ตำแหนงซึ่งมีประโยชนในการสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพ วิธีการ
เปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
ทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
- ทำแผนสงเสริมการขอตำแหนงทาง
วิชาการ

หมวด

5. ดานบริการวิชาการ

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ

ประโยชน/การนำมาใช

และขอบังคับ

(วิธีการ)

8.พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน พ.ศ.2554
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยโครงการบริการวิชาการ

- เปนเครื่องมือกระตุนใหเกิดการขอ
ตำแหนงสรางความทาทาย
- เพื่อเปนกรอบและแนวทางปฏิบัติใน
การขอตำแหนงทางวิชาการ
- การดูแลในดานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในที่ทำงาน
-เปนแนวทางในการดำเนินงานใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานภายนอก

ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(1) โครงสรางองคการ
(1.1) แผนภูมิโครงสรางองคกร
คณะสังคมศาสตรไดบริหารงานโดยมีคณบดีเปนผูรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิท ยาลัย และคณะ ซึ่งมี คณะกรรมการประจำคณะเป นผูกำหนดนโยบายดานการบริ หาร โดยในป
การศึกษา 2562 คณะสังคมศาสตรไดมีผูบริหารอันประกอบดวยรองคณบดี 9 ฝาย เพื่อชวยคณบดีในการ
ดำเนิ นการบริห ารงานเฉพาะแตละดานของคณะสังคมศาสตรไดแก 1) รองคณบดี ฝายวิ จั ยและบริก าร
วิชาการ 2) รองคณบดีฝายวิชาการ 3) รองคณบดีฝายประสานงานองคการและพัฒ นากายภาพ 4) รอง
คณบดีฝายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 5) รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 6) รองคณบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ 7) ฝายกิจ การนิสิต 8) รองคณบดีฝายประกันคุณ ภาพการศึกษา 9) รองคณบดีฝายดิจิ ทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีผูชวยคณบดี 6 ฝาย คือ 1) ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 2) ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยและนวัตกรรมสังคม 3) ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนิสิต 5) ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 6) ผูชวยคณบดีฝายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับโครงสรางการบริหารของคณะสังคมศาสตรไดดำเนินการจัดโครงสรางอันประกอบดวย
6 ภาควิชา คือ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร ภาควิชา
รัฐ ศาสตรแ ละรัฐประศาสนศาสตร ภาควิ ชาสังคมวิท ยาและมานุษ ยวิทยา และมี สำนั ก งานเลขานุ ก าร
รับผิดชอบงานบริหารและธุรการของคณะ
ดังนั้น โครงสรางของคณะสังคมศาสตรในการดำเนินงานบริหารจัดการตางๆ สามารถสรุปได
ดังแผนภูมิที่ 1
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คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดีคณะสังคมศาสตร
รองคณบดีฝายนโยบายและ
แผน

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายประสานงาน
องคการและพัฒนากายภาพ

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

ภาควิชาจิตวิทยา

รองคณบดีฝายทรัพยากร
บุคคลและกิจการพิเศษ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรมสังคม

ภาควิชานิติศาสตร

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

ภาควิชาประวัติศาสตร

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต

ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ภาควิชาภูมิศาสตร

ภาควิชารัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝายดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยคณบดีฝายดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สำนักงานเลขานุการคณะ

งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานบริการการศึกษา

ศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ

หนวยสารบรรณ

หนวยการเงิน

หนวยวิเคราะหนโยบายและแผน

หนวยทะเบียนและประมวลผล
ประมวลผล

หนวยการเจาหนาที่

หนวยบัญชี

หนวยวิเคราะหงบประมาณ

หนวยกิจการนิสิต

หนวยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

หนวยจัดจางซือ้

หนวยบริหารความเสีย่ ง

หนวยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ

หนวยบริหารทรัพยสิน

หนวยสงเสริมการเรียนรู

หนวยประสานงานโครงการ
พัฒนาวิชาการ

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา
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หนวยประสานงานโครงการ
ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
ทางสังคมศาสตร

โครงการสหวิทยาการ
• สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

ศูนยวิเทศสัมพันธและ
จัดการศึกษานานาชาติ

(1.2) การกำกับดูแลของคณะ
การดำเนินงานในภาพรวมของคณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานโดยอยูภายใตการควบคุม
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย โดยในที่ประชุมคณบดี
จะเป น การพิ จ ารณากลั่ น กรองข อ เสนอและการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ ต า งๆ ในขณะที่ ก ารประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการพิจารณาเรื่องสำคัญตางๆ และเสนอแนะเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรตอไป
นอกจากนี้ในเรื่องของการดำเนินงานดานวิชาการ อันไดแก การขอเปด/ปดหลักสูตรหรือรายวิชา การขอ
ปรับ ปรุ งหลั ก สูต ร/รายวิ ช า การขอเป ด โครงการภาคพิ เศษ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย ผู รั บ ผิด ชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ทางคณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานโดยอยูภายใต การกำกับ ดูแลและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะกรรมการการศึกษา
ในขณะเดียวกันการกำกับดูแลในระดับคณะของคณะสังคมศาสตรนั้นไดมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตรทำหนาที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกดาน โดยมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายตางๆ
ดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของคณะ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาและปฏิบัติโดยผานชุดกรรมการ
ฝายตางๆ พรอมทั้งนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเขาที่ประชุมกรรมการประจำคณะในทุกเดือน ทำใหมี
การกำกั บติดตามการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคณะสังคมศาสตรไดอยางครอบคลุมในทุกพัน ธกิจของคณะ
สังคมศาสตร รวมทั้งยังไดมีการกำกับติดตามเรื่องของการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่แตละงานไดมี
การดำเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตรยังไดมีการทำแผนพัฒนาปรับปรุงและดำเนินงาน
ตามแผนที่ตั้งไว โดยผานกระบวนการของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิน การที่เปนเลิศ (EdPEx)
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคณะอยางเปนระบบ
รวมทั้ งพรอมที่จ ะนำผลประเมินไดนำไปสูการปรับ ปรุงการดำเนิน งานดานต างๆ ของ
คณะสังคมศาสตรตอไป
(2) ลูกคา ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย
การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตรตามพันธกิจหลัก 4 ดาน อันไดแก ดานการผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะสังคมศาสตรไดมีลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกันไปตามแตละพันธกิจ ซึ่งทั้งลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไดสะทอนถึง
ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจำแนกตามพันธกิจหลัก
พันธกิจ

กลุม

1. การผลิต นิสิตระดับ
บัณฑิต
ปริญญาตรี

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

2. การวิจัย

ลูกคา


ผูมีสวนได
สวนเสีย



ศิษยเกา



ผูใชบัณฑิต



นักวิจัย



ผูใหทุนวิจัย/
แหลงทุนวิจัย



ผูใหทุนวิจัย/
แหลงทุนวิจัย



ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
- ชองทางในการใหคำปรึกษา – แนะนำแบบ
One-Stop Service
- ผูสอนและอาจารยทปี่ รึกษามีความรูในสิ่งที่จะ
ถายทอด/แนะนำ แกผูเรียน รวมถึงมีเวลาในการให
คำปรึกษา
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีจำนวนเพียงพอ
และใชงานไดดี
- มีการจัดโครงการเชิญวิทยากรที่ดี สามารถใหทั้ง
ความรู ความคิด และการใชชีวิตรอบดาน
-การจัดWorkshopเพื่อใหเกิดการเรียนรูชีวิตการ
ทำงาน
- ชองทางในการใหคำปรึกษา-แนะนำแบบOne-Stop
Service
- ผูสอนและอาจารยทปี่ รึกษามีความรูในสิ่งที่จะ
ถายทอด/แนะนำ แกผูเรียน รวมถึงมีเวลาในการให
คำปรึกษา
- ผลงานวิจัยมีคุณภาพและไดรบั การตีพิมพเผยแพร
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีจำนวนเพียงพอ
และใชงานไดดี
- คณะฯ มีชื่อเสียงและเปนทีย่ อมรับของสังคม
ภายนอก
- การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนอง
ตอสังคม/ตลาดแรงงาน
- บัณฑิตที่มีคุณลักษณะซื่อสัตย ขยันและมีความ
รับผิดชอบในการทำงาน
- บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู/รูจักแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมในสิ่งใหมที่นอกเหนือจากที่เรียนมา
- บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงการใช
ภาษาอังกฤษ
- งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพ / ไดรับการตีพิมพใน
วารสารที่มี impact factor สูง
- งานวิจยั ที่นำไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง
หรือตอยอดงานวิจัยอื่นได
- โครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเผยแพรสู
สังคม หรือใชประโยชนเชิงวิชาการ เชิงพาณิชยเชิง
สาธารณะ และเชิงนโยบายได
- ดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายและสงรายงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาการรับทุน
- งานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง
หรือตอยอดงานวิจัยอื่นได
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พันธกิจ
3. การ
บริการ
วิชาการ

กลุม
บุคคลทั่วไป

ลูกคา




หนวยงานที่สง
บุคลากรเขา
อบรม
หนวยงานที่ใหทุน

4. การทำนุ
บำรุงศิลป
วัฒนธรรม

ผูมีสวนได
สวนเสีย



หนวยงานที่ใหทุน



มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร



นิสิต
บุคลากร
บุคคลภายนอก/
ชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร







ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
- โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีความทันสมัยตรงตามความ
ตองการ
- องคความรูที่ไดสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนได
จริง
- คุณภาพของการบริการที่รวดเร็ว
- บุคลากรไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะดานตางๆ
ในเรื่องเกี่ยวกับที่ไดหนวยงานสงเสริมใหเขาอบรม
- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนา
หนวยงาน/องคกร
โครงการสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค และ
ตรงตามกลุมเปาหมายที่ตองการ
ผูเขารวมในโครงการสามารถนำไปใชตอยอดเพื่อใหเกิด
ประโยชนไดอยางแทจริง
- มีการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
- สรางองคความรูและชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของ
สังคมระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สราง
จิตสำนึกความเปนไทย
- การไดมีสวนรวมกันสงเสริม เผยแพร ทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนอง
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยไดตามแผน
ยุทธศาสตรที่ 3.2 ดานการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 –
2571)
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(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ
คณะสังคมศาสตรไดกำหนดผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการที่
สำคัญ และบทบาทที่เกี่ยวของระหวางกัน รวมทั้งกลไกสำคัญที่ใชในการสื่อสารของคณะฯ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8ผูสงมอบและคูความรวมมือของคณะสังคมศาสตร
ผูสงมอบและ
คูความรวมมือ
ที่สำคัญ

ขอกำหนดที่สำคัญสำหรับผูสงมอบ
และผูใหความรวมมือ

บทบาทที่เกี่ยวของ

กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

ผูสงมอบ
1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนวยงานภาคเอกชน วัสดุอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑที่เกีย่ วของกับ
การเรียนการสอน

- สงวัสดุอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑที่มี จดหมาย, โทรศัพท,
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และจำนวน E-mail, ประกาศของ
ตามสัญญาการจัดซื้อจัดจางที่ตกลง คณะสังคมศาสตร
กันไว
- ใหบริการหลังการขาย /
รับประกันสินคาที่จดั สงตามสัญญา
คูความรวมมือ

1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนวยงานที่รับนิสิต
รับนิสิตเขาฝกงาน
ฝกงาน / ฝกสหกิจ
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
- รับนิสิตจากคณะเพื่อสรางประสบการณ/
ตางประเทศ
ความรูเ พิ่มเติม
- สงนักศึกษาของตนมาเรียนรูในสาขาวิชา
ตางๆ ที่นักศึกษาสนใจในคณะ
สังคมศาสตร
2. ดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยใน
การทำวิจัยรวมกัน
ประเทศ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับประเด็นหัวขอ
โครงการ/ กิจกรรม

การรวมเปนวิทยากรในโครงการ
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- ถายทอดความรู ทักษะ ใน
วิชาชีพใหแกนิสิตคณะสังคมศาสตร
- ประเมินการฝกงานของนิสิต
การแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อสงเสริมและ
พัฒนานิสิตตามวัตถุประสงคของ
ขอตกลงที่ทำระหวางกัน/ ของ
หลักสูตร

หนังสือ/ เอกสาร,
โทรศัพท/ โทรสาร,Email
การจัดทำขอตกลง
MOU, การประชุม
ปรึกษาหารือ,
หนังสือ/เอกสาร, Email

ปฏิบัติหนาที่ตามที่ตกลงกันไวใน
สัญญาการรับทุนและขอเสนอ
โครงการ
สนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การอบรมในประเด็นของการวิจัย
มาเปนวิทยากรใหกับคณะ

โทรศัพท, ประกาศการ
รับสมัครขอทุนวิจัย, Email
โทรศัพท, E-mail,
จดหมายเชิญ พรอม
กำหนดการ

ผูสงมอบและ
คูความรวมมือ
ที่สำคัญ

ขอกำหนดที่สำคัญสำหรับผูสงมอบ
และผูใหความรวมมือ

บทบาทที่เกี่ยวของ

กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

3. ดานการบริการวิชาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับประเด็นหัวขอ
โครงการ/ กิจกรรม

การรวมเปนวิทยากรในโครงการ

มหาวิทยาลัยใน/นอก
ประเทศ

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติรวมกัน

สนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นของการจัดบริการวิชาการ
มาเปนวิทยากรใหกับคณะ
- ดำเนินการตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งเครือขายฯ
- สงบุคลากรเขารวมเปนวิทยากร
และรวมประชุม

โทรศัพท, E-mail,
จดหมายเชิญ พรอม
กำหนดการ
การจัดทำขอตกลง
MOU, การประชุม
ปรึกษาหารือ,
หนังสือ/เอกสาร, Email

P.2 สภาวการณขององคการ
ก. สภาพดานการแขงขัน
1) ลำดับในการแขงขัน

จากการที่คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบัน การศึกษาที่ป ระกอบดวย
หลากหลายสาขาวิชาทางสังคมศาสตร ทั้งทางดานสาขาจิตวิทยา ภูมิศาสตร นิติศาสตร ประวัติศ าสตร
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต รัฐศาสตรและรัฐ ประศาสนศาสตร พัฒ นาสังคม รวมถึงสาขาสังคมวิ ทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา ทำให เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถาบั น การศึ ก ษาแห ง อื่ น ในประเทศไทย พบว า หลาย
สถาบันการศึกษามีหลักสูตรทางดานสังคมศาสตรเชนเดียวกัน โดยคูแขง/คูเทียบที่สำคัญไดแก
(1.1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีกลุ มวิชาสังคมศาสตร
เชน สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(1.2) จุฬ าลงกรณ มหาวิท ยาลัย ซึ่ งมีก ารเป ดคณะวิช าเฉพาะด านตา งๆ โดยตรง เชน คณะ
รัฐศาสตร ที่ประกอบดวยสาขาวิชาทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะจิตวิทยา คณะอักษรศาสตร คณะนิติศาสตร
(1.3) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยสาขาวิชาภูมิศาสตร สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
(1.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีการเปดคณะวิชาเฉพาะดานตางๆ โดยตรง เชน คณะสังคม
วิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา คณะรัฐ ศาสตร คณะศิ ล ปศาสตร (มีห ลัก สู ต รสาขาวิ ช าจิต วิ ท ยา สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร สาชาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต) คณะนิติศาสตร
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(1.5) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ไดแก
สาขาวิช าจิตวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาพัฒ นาสังคม สาขาวิ ชารัฐศาสตร สาขาวิช าเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
(1.6) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต า งๆ เช น สาขาวิ ช าภู มิ ศ าสตรแ ละภู มิ ส ารสนเทศ สาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยาเพื่ อ การพั ฒ นา สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร และสาขานโยบายสาธารณะ (ดานรัฐประศาสนศาสตร) เปนตน
(1.7) คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร ไดดำเนิ น การสอน
ศาสตรทางสังคมศาสตร เขน สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชา
พัฒนาสังคม สาขาวิชาภูมิศาสตร เปนตน
จะเห็ น ได ว า คณะสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี คู แ ข ง /คู เ ที ย บจากหลาย
สถาบันการศึกษา เนื่องจากมีการเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันและเมื่อพิจารณาจากความนิยม
ในการเลือกเขาศึกษาตอผานระบบแอดมิชชั่น ป พ.ศ.2562 ที่ผานมา พบวา มหาวิทยาลัยที่ถือไดวาเปน
คูแขงสำคัญของคณะสังคมศาสตรคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจาก มี
ผูนิ ย มเลือกเขาศึกษาตอในสาขาที่คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปด รับ เชน กัน โดยติด
อันดับ 1 ใน 100 ดังนี้
1) สาขานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) สาขารัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4) สาขาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 สาขาจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ถูกเลือกเปนอันดับที่ 3
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 20
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 33 และ 39
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 94
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 44
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 54
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 69
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 70

จากความนิยมของผูสมัครเขาเรียนขางตนจึงทำใหคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตองพยายามพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยให
สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของลู ก ค า ในการเข า มาศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ค ณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพยายามสรางเครือขายที่จะมาเปนคูความรวมมือ
ยิ่ งไปกว านั้ น เมื่ อพิ จารณาจากข อมู ล QS World University Rankingsby Subject ทางด าน
Social Sciences and Managementโดยเปรียบเทียบระหวางป ค.ศ.2017 - 2020 พบวา มหาวิ ทยาลัยใน
ประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลก มีอยู 5 แหง ดังขอมูลในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลก*
การจัดลำดับ QS World University Rankings
ทางดาน Social Sciences and Management
สถาบัน
ป ค.ศ.2017 ป ค.ศ.2018 ป ค.ศ.2019 ป ค.ศ.2020
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย*
159
139
194
192
2. มหาวิทยาลัยมหิดล*
297
252
343
305
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*
399
346
400
410
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม*
490
396
490
495
5. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย*
380
335
376
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
599
527
596
626
จากตารางที่ 9 จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้ง 5 แหง (ลำดับที่ 1-5) แมวาไมไดมี
แนวโนม ของการติ ดอันดับ โลกที่ดีขึ้น แตก็ยังคงเปนมหาวิท ยาลั ยอันดับ ตนๆ เมื่อเปรียบเทีย บเฉพาะใน
ประเทศไทย ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังคงไมติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลก ดังนั้นคูแขงสำคัญ
ของคณะสังคมศาสตร มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร คือจุ ฬ าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่มีการเปด
การเรียนการสอนที่ตรงกันกับคณะสังคมศาสตร และยังสามารถติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลกอยางตอเนื่อง
ซึ่งการจะสามารถแขงขันเทียบเคียงไดตองเริ่มที่การพัฒนาตนเอง ทางคณะสังคมศาสตรจึงเห็นความสำคัญ
ของการสงเสริม และพั ฒ นาทางดา นวิช าการแก อาจารย และพัฒ นาหลักสูตรที่ สามารถผลิ ต บัณ ฑิตที่ มี
คุณภาพออกสูสังคม เพื่อสรางชื่อเสียงและการเปนที่ยอมรับจากภายนอกใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพยายาม
ผลักดันตนเองใหเปนที่รูจักในระดับโลกตอไป
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นอกจากนี้คณะสังคมศาสตรจึงไดมีความพยายามในการพัฒ นาบุคลากรของคณะฯ ใหมีการ
ตีพิมพผลงานวิจัยเผยแพรในระดับนานาชาติใหมากขึ้น และสงเสริมการสรา งเครือขายความรว มมือกับ
ตางประเทศและในประเทศกับหนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีศาสตรทางดานสังคมศาสตร อันเปนการ
นำไปสูการพัฒนางานทางวิชาการ การบริการวิชาการ และชื่อเสียงใหเปนที่รูจักสูสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น
โดยในป พ.ศ.2562 คณะฯ ไดมีการดำเนินงานเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ในดานตางๆ ไดแก
1. การลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถาบันศึกษาในประเทศไทย คือ 1)เครือขายความรวมทาง
วิชาการ - วิจัยสายมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และ 2) ความรวมมื อทางวิช าการ ดา นบริ หารการ
พัฒนาสังคมและดานการวิจัย
2. การจั ด โครงการความรว มมื อ คือ 1) โครงการประชุ มสัม มนาวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดับ
นานาชาติของเครือขายความรวมทางวิชาการ - วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 11 และ 2)
การประชุมวาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1
2) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สงผลกระทบกับสวนงานทั้งภายใน และภายนอก

บริบททางการศึกษาในปจจุบันมีลักษณะของความเชื่อมโยงขอมูลระหว างกันมากยิ่งขึ้น เมื่อ
เรื่องของการจัดอันดับเปรียบเทียบในดานตางๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และทั่วโลก ทำใหเกิด
การเปลี่ ย นแปลงในวงการทางการศึ ก ษาที่ เคยมี ในอดี ตมากยิ่ ง ขึ้น และสถาบั น การศึ ก ษาอย า งคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็จำเปนตองปรับตัวการดำเนินงานในแตละพันธกิจใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ และโอกาสของคณะฯ ในการสรางนวัต กรรมและความรว มมื อ
จำแนกตามพันธกิจหลัก
พันธกิจหลัก
การผลิต
บัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
กระทบตอสภาพการแขงขัน

โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ

การใชเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก เชน ชื่อเสียงทางวิชาการ และอัตราสวน
จำนวนนักศึกษาตางชาติ ฯลฯ มาสะทอน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย/คณะทำให
คณะฯ ตองพยายามพัฒนาตนเองในทาง
วิชาการใหกาวทันกับมหาวิทยาลัยแหงอื่น
เชน เรื่องการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ การจัดประชุมระดับนานาชาติ และ
การสรางความรวมมือในดานการพัฒนา
หลักสูตรที่นำไปสูการแลกเปลี่ยนนิสิต

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในรุนปจจุบันที่มี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สมารทโฟนกันมากถือเปน
โอกาสที่คณาจารยในคณะจะปรับวิธีการสอนของตนใหมี
ความทันสมัยขึ้นโดยมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผูเรียน รวมถึงการเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน
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พันธกิจหลัก
การวิจัย

การบริการ
วิชาการ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
กระทบตอสภาพการแขงขัน

โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ

สังคมไดใหความสำคัญกับประโยชนที่ไดจาก
งานวิจัย ซึ่งชวยสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักสูคน
ภายนอก ทำใหคณะตองคำนึงถึงการทำวิจัยที่
สามารถสะทอนถึงในการนำผลวิจยั ไปใช
ประโยชนสูสังคม/ ชุมชนไดอยางแทจริง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการทำการ
บริการวิชาการแบบใหเปลา เชน โครงการ
CSR

- นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนโอกาสทำใหคณะฯ ไดมีการ
ประเมินตนเองในเรื่องของผลงานวิจัย และนำไปสูการ
สงเสริมทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งเปน
การเผยแพรผลงานวิจัยสูสากล และมีการตอยอดงานวิจัย
ปจจุบันประเด็นเรื่องของนวัตกรรมทางสังคมไดรับความ
สนใจในแวดวงวิชาการ จึงเปนโอกาสที่ดขี องคณะฯ ในการ
สรางความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาจาก
ตางประเทศจัดทำโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
ทางสังคม รวมถึงการพัฒนาจัดตั้งศูนยนวัตกรรมทางสังคม
เชน การจัดตั้งSISU (Social Innovation Support Unit)
กระแสสังคมที่มมี ากขึ้นในการรณรงคใหอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย ไดเปนโอกาสที่ดีของคณะในการคิดทำ
กิจกรรม/โครงการ/ นโยบายทีส่ งเสริมความเปนไทย เชน
การรวมกันรณรงคการสวมใสผาไทยในการทำงานทุกวัน
พฤหัสบดี

การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

คณะสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ใช ฐ านข อ มู ล QS World University
Rankingsby Subject ทางดาน Social Sciences and Management เพื่อใชในการหาขอมูลเปรียบเทียบ
ความมีชื่อเสีย งทางวิชาการในดานสังคมศาสตรที่มีอ ยูทั่วโลก อันทำใหค ณะฯ มี ขอมูล ในการพิจ ารณา
ขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลงานวิชาการ และการสรางเครือขายความรวมมือตอไป
แตอยางไรก็ตาม การรวบรวมขอมูลและใชฐานขอมูลดังกลาว ยังมีขอจำกัดตรงที่วา ฐานขอมูล
แมวาเปนทางดาน Social Sciences and Management แตก็ยังไมครอบคลุมการจัดอันดับในสาขาวิชา
ทางสั ง คมศาสตร ทุ ก สาขาวิ ช า และเป น ลั ก ษณะการประเมิ น โดยภาพรวมของด า นสั ง คมศาสตร ใ น
สถาบันการศึกษาแตละแหง ซึ่งทำใหไมสามารถนำมาเปรียบเทียบกันในแตละสาขาวิชาที่มีอยูในคณะฯ ได
ชัดเจนโดยตรง
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ
 ความทาทายเชิงกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ไดทำ
ใหเกิดความทาทายตอการดำเนินงานของคณะฯ ซึ่งหากคณะฯ ไมสามารถจัดการกับความทาทายที่เกิดขึ้น
ก็จะนำไปสูปญหาที่สงผลใหคณะสังคมศาสตรไมบรรลุวิสัยทัศนของคณฯ ได ซึ่งความทาทายเชิงกลยุทธที่
เกิดขึ้นมีดังนี้
ดาน
ความทาทายเชิงกลยุทธ
การผลิตบัณฑิต
1. จำนวนประชากรของประเทศมีอัตราการเกิดที่ลดลง และกาวเขาสูการ
เปนสังคมผูสูงอายุ ในขณะที่มีสถาบันการศึกษาในประเทศจำนวนมาก ทำให
เกิดการแขงขันเพื่อรับผูเรียนที่มีความสามารถสูง
การวิจัย
1. นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ทำใหคณะตองเรงพลักดันในการผลิต
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อตีพิมพและเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติและ
นานาชาติใหมากขึ้น
2. QS World University Ranking ไดจัดอันดับโดยสวนหนึ่งไดพิจารณา
เรื่องของการไดรับการอางอิง (Citation) ซึ่งทำใหคณะฯ ตองพยายามกระตุน
และสงเสริมใหมีการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยใหอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ
การบริการวิชาการ
1. การออกสูนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำใหคณะฯ ตองมี
การจัดบริการวิชาการที่สรางรายไดเขาสูคณะฯ
2. ปรากฏการณทางสังคมใหมๆ ไดกลายเปนประเด็นทาทายใหการ
จัดบริการวิชาการตองสามารถตอบสนองกับกระแสทางสังคม
การปฏิบัติการ
1. ในยุคเทคโนโลยี 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ทำใหผูสอนตองคิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ใหทันสมัย รวมถึงการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่21 ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน และตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ความรับผิดชอบตอ 1.แหลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศตองการงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
สังคม
สามารถนำไปใชประโยชนและตอยอดได และในปจจุบันที่เรียกวาใหเกิดเปน
นวัตกรรมทางสังคม
บุคลากร
1. ภาระงานของบุคลากรในสายวิชาการมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการตองคอย
ทำผลงานวิจัยเผยแพรเพื่อใหมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทำใหเวลาในการทุมเทสำหรับการสอนนอยลงจากเดิม
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ดาน

ความทาทายเชิงกลยุทธ
2. นโยบายการรับอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยที่กำหนดใหรับบุคลากรใหมที่
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่กำหนด ไดทำใหบางสาขาวิชาที่คอนขางขาดแคลน/มีผูสมัครนอยเกิด
ปญหาการที่ยังไมสามารถรับบุคลากรใหมได

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
จากความทาทายเชิงกลยุทธที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่คณะฯ ตองใหความสนใจและพยายามนำสิ่งที่เปน
ความไดเปรียบของคณะฯ มาชวยในการผลักดันเพื่อใหการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนได ซึ่งจาก
การพิจารณาความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะสังคมศาสตร พบวามีดังนี้
ดาน
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การปฏิบัติการ

ความรับผิดชอบตอ
สังคม

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
1. คณะสังคมศาสตรมีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย ครบทุกระดับ ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ ทำใหมีความโดดเดนและตรงกับความตองการของผูเรียนและผูใช
บัณฑิต
2. คณาจารยของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีผลงานทาง
วิชาการทีโ่ ดดเดน มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
3. คณะสังคมศาสตรมีความรวมมือกับสถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูจากประสบการณจริง ทั้งในรูปแบบของการ
เปนนิสติ ฝกงานและนิสติ แลกเปลี่ยน
1. คณะสังคมศาสตรมีการสงเสริมใหคณาจารยไดทำวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร
โดยมีการใหทุนสนับสนุนหลากหลายประเภท ทั้งทุนการวิจยั เชิงพื้นที่ การวิจัยเชิง
บูรณาการ และทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติขึ้น
1. คณะสังคมศาสตรประกอบดวยคณาจารยที่มีความรูจากหลายๆ ศาสตรทาง
สังคม ทำใหสามารถนำความรูดังกลาวมาใชในการจัดบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ
กระแสทางสังคมที่เกิดขึ้นใหมได
1. คณะสังคมศาสตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสิง่ ที่เอื้อตอการ
ทำงานใหแกบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนฯซึ่งทำใหการทำงานเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1. คณะสังคมศาสตรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีผลงานทางวิชาการที่
โดดเดน มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการจึงสามารถใหบริการวิชาการที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมไดหลากหลาย
2. คณะสังคมศาสตรมีการสนับสนุนทุนวิจัยแกคณาจารยใหผลิตผลงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใชประโยชนในพื้นที่ที่ศึกษาไดจริง รวมถึงงานในลักษณะที่เรียกวา “นวัตกรรม
ทางสังคม” ซึ่งทำใหผลงานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนตอสังคม
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ดาน
บุคลากร

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
1. คณาจารยมีความรูความสามารถที่หลากหลายสามารถบูรณาการความรู เพื่อใชใน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการที่หลากหลายตอบสนองความตองการของสังคม
และการทำวิจัยขามศาสตรได
2. คณะสังคมศาสตรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาความรูและ
ทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงาน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละ
เรื่องมาใหความรูและหรือ/ฝกปฏิบัติการแกบุคลากร รวมถึงการสงไปอบรมกับ
หนวยงานภายนอก
3. คณะสังคมศาสตรมีทนุ สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร มุงเนนคุณภาพของงานเป น สำคัญ และการดำเนินการที่
สอดคลองกับพันธกิจและกลยุทธของมหาวิทยาลัยโดยนำวงจรการปรับปรุง PDCA (Plan Do Check Act)
มาใชในกระบวนการคุณภาพตอเนื่องโดยคณะฯ มีระบบการปรับ ปรุงผลการดำเนินงานที่นำผลจากการ
ประเมินการดำเนินงานที่ผานมา รวมกับระบบประกันคุณภาพตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และระบบเกณฑ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดำเนิ น การที่ เป น เลิ ศ (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีทีมที่ปรึกษาการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน การที่เปนเลิ ศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขามาชวยในการใหขอเสนอแนะถึงการดำเนินงานของคณะในชวงปการศึกษา
2562 มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ
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กระบวนการพัฒนาปรับปรุง

1. งานประกันคุณภาพฯ รวบรวม
ประสานงานขอมูลเพื่อนำสง
มหาวิทยาลัยตามกำหนด
2. คณาจารยมีการจัดทำ มคอ.3
ของรายวิชาที่ตนรับผิดชอบโดย
พิจารณาปรับตามผลประเมินทีไ่ ด
จากนิสิต และกรรมการทวนสอบฯ
3. ทีม EdPExคณะสังคมศาสตร
ดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนา
ปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาปรับปรุง

1. ทีมผูบริหารของคณะ
สังคมศาสตร รวมกับหัวหนางาน
ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป
2. ผูรับผิดชอบดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำป
3. ผูรับผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม
ใหที่ประชุมคณะกรรมการในฝายที่
เกี่ยวของพิจารณา
4. คณาจารยดำเนินการสอนตามที่
ระบุไวใน มคอ.3
5. ทีม EdPExคณะสังคมศาสตร
ดำเนินงานรวมกับสวนงานที่
เกี่ยวของของคณะในการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดเสนอไป
ยังมหาวิทยาลัย

1. คณาจารยติดตามผลและเขียน

รายงานใน มคอ.5 หลังจากนั้น ทาง
หลักสูตรตรวจสอบและติดตามผล
พรอมเขียนรายงานใน มคอ.7 เพื่อ
นำเขาสูระบบ Che-QAOnlineให
คณะกรรมการประเมินฯ คุณภาพของ
หลักสูตร อันเปนการชวยกำกับ
มาตรฐานหลักสูตรของคณะ
2. ทีม EdPExคณะสังคมศาสตร ได
มีการติดตามผลของการดำเนินงาน โดย
อาศัยการประชุม ทีม EdPExเปนระยะๆ
และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตอไป
3. ทีม EdPExคณะสังคมศาสตร
ทำการนำเสนอความกาวหนาของการ
ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตอทีมที่
ปรึกษา มก. และนำความคิดเห็นตางๆ
ที่เปนขอเสนอแนะมาเปนสวนหนึ่งของ
การพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน

กระบวนการติดตามผล
การพัฒนาปรับปรุง
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