รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2560
สวนที่ 1 โครงรางองคการ (Organizational Profile: OP)
P.1 ลักษณะองคการ
คณะสังคมศาสตรไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตอมามี
สำนักงานเลขานุการเกิดขึ้น ซึ่งนับไดวาเปนสวนราชการในลำดับแรกของคณะสังคมศาสตร และในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2518 จึงไดมีการแบงสวนราชการขึ้นเพิ่มเติมจำนวน 5 สวนราชการ นั่นคือ ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิช าปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลังจากนั้นไดเพิ่มภาควิชานิติศาสตร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2523 ตอมาเมื่อคณะมนุษยศาสตรกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2528 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาไดยายไปสังกัดใน
คณะมนุษยศาสตร สวนภาควิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไดมีการแบงออกเปนภาควิชาแยกจากกัน ทำ
ใหคณะสังคมศาสตรจึงมีสวนราชการในสังกัดรวมทั้งสิ้น 7 สวนราชการมาจนถึงปจจุบัน อันประกอบดวย
1) ภาควิชาจิตวิทยา 2) ภาควิชานิติศาสตร 3) ภาควิชาประวัติศาสตร 4) ภาควิชาภูมิศาสตร 5) ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 6) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ 7) สำนักงานเลขานุการ
คณะ
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ก. สภาพแวดลอมขององคการ
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะสังคมศาสตรไดมีภารกิจหลักอยู 4 ภารกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกลไกการสงมอบดังนี้
ภารกิจหลัก
หลักสูตร/ บริการ
วิธีการสงมอบ
1. การผลิตบัณฑิต

คณะสังคมศาสตรมีทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 15
หลักสูตร แบงออกเปนระดับปริญญาตรี 8
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดแก
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
1.3 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร (ภาคปกติ)
1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศกึ ษา
(ภาคพิเศษ)
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ภาคปกติ)
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การสงมอบในระดับปริญญาตรีมีวธิ ีการดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ประกอบดวย การบรรยาย การอภิปรายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม การฝกปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนและในหองปฏิบัติการ การเรียนรู
จากกรณีศึกษา เพื่อสรางความรูและความ
เขาใจทางวิชาการที่ถูกตองชัดเจนแกผูเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
ประกอบดวย การทำวิจัยของนิสิต
ประกอบการเรียนในรายวิชา การคนควา
ดวยตนเอง การเรียนรูและการฝกภาคสนาม
การฝกงาน การจัดสัมมนา การคนควา
อิสระ/การทำปญหาพิเศษ
สำหรับในระดับบัณฑิตศึกษา คณะไดมี
วิธีการสงมอบดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ประกอบดวย การบรรยาย การอภิปรายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม
2. การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
ประกอบดวย การฝกภาคสนาม การทำ
วิทยานิพนธ, สารนิพนธ

ภารกิจหลัก

2. การวิจัย

หลักสูตร/ บริการ
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคปกติ และภาค
พิเศษ)
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประยุกต (ภาคปกติ)
2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาค
ปกติ และภาคพิเศษ)
2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง (ภาค
ปกติ และภาคพิเศษ)
2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาขาพัฒนสังคมศาสตร (อยู
ระหวางดำเนินการปดหลักสูตร)
การวิจัยของคณะสังคมศาสตร ประกอบดวย
1. งานวิจัยดานสังคมศาสตรที่เปน
ลักษณะของโครงการเดี่ยว และชุดโครงการ
ที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ
2. วารสารสังคมศาสตร
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วิธีการสงมอบ

- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสาร/ฐานขอมูลบนเว็บไซต ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำไปสูการตอ
ยอดหรือนำไปใชประโยชนสูสังคม
- การเผยแพรผลงานวิจัยโดยการ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อนำไปสูการตอยอดหรือ
นำไปใชประโยชนสูสังคม
- การนำองคความรูท่ไี ดจากงานวิจัยไป
ประยุกตใชกับการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนไดองคความรูใหม
และทันสมัย
- การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแก
แหลงทุน

ภารกิจหลัก
3. การบริการวิชาการ

4. การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตร/ บริการ

วิธีการสงมอบ

งานบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร มี
ทั้งลักษณะของการฝกอบรม/ถายทอด
ความรูที่เปนการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย
และเปนลักษณะของการหารายไดเขาสูคณะ
เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ของคณะ นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริม
โครงการบริการวิชาการในลักษณะที่เปน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน และ/
หรือการวิจัย
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
สังคมศาสตร มีลกั ษณะดังนี้
1. สืบสานวัฒนธรรม/ประเพณีไทยทีด่ ีงาม
2. สงเสริมความสัมพันธของบุคลากรในคณะ
โดยผานการทำกิจกรรมรวมกัน หรือการ
เรียนรูจ ากรุนพี่/ผูอาวุโส

- การจัดโครงการฝกอบรม/ถายทอดความรู
ในคณะสังคมศาสตร ใหแกบุคลากรคณะ
และบุคคลภายนอก
- การจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหนิสติ ไดนำ
ความรูที่เรียนในหองเรียนไปบริการสูส ังคม/
ชุมชนภายนอกคณะ

วิธีการมีดังนี้
- จัดโครงการ/กิจกรรมในคณะที่ชว ยสืบสาน
ประเพณีตางๆ ของไทย รวมถึงการสืบสาน
ศาสตรแหงพระราชา ของรัชกาลที่ 9 ตาม
ชวงเทศกาลนั้นๆ
- จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง
บุคลากรในคณะ

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน เปาประสงค และคานิยม
คณะสั ง คมศาสตรไ ด ม ีก ารกำหนดพัน ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น เป า ประสงค และค า นิ ย ม รวมถึ ง
สมรรถนะหลักของคณะ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พันธกิจ วิสัยทัศน เปาประสงค และคานิยมของคณะสังคมศาสตร
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางสังคมศาสตร
2. พัฒนาและจัดการองคความรูเพื่อพัฒนาสังคมอยางมีมาตรฐานสูระดับสากล
3. สรางและพัฒนาจิตสำนึกทางสังคม
4. สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางศาสตร
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรใหมีความเปนเลิศ
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ตารางที่ 1 พันธกิจ วิสัยทัศน เปาประสงค และคานิยมของคณะสังคมศาสตร (ตอ)
วิสัยทัศน
บูรณาการศาสตรทางสังคมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ และพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
คานิยม
บูรณาการ โดยอาศัยหลักของความรู ความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคม
สมรรถนะหลักของคณะ
มีความเชี่ยวชาญดานศาสตรทางสังคมที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะสังคมศาสตรมีบุคลากรแบงไดเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมสายวิชาการ และ 2) กลุมสายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งในปการศึกษา 2560 มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 177.50 คน ประกอบดวยกลุมบุคลากรสายวิชาการ
จำนวน 78 คน ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 22 คน และกลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 77.50 คน โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 - 5 คือ
ตารางที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการ
ประเภท

คุณวุฒิ

ตำแหนงทางวิชาการ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

ขาราชการ

-

1

5

6

-

2

4

-

6

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ)

-

1

9

10

-

6

4

-

10

พนักงานฯ งบประมาณ

-

25

35

60

33

27

-

-

60

พนักงานฯ เงินรายได

-

1

1

2

2

-

-

-

2

ผูทรงคุณวุฒิ

-

13

9

22

6

1

13

2

22

-

41

59

100

41

36

21

2

100

รวม
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ตารางที่ 3 จำนวนอาจารยประจำคณะสังคมศาสตร จำแนกตามชวงอายุ
(รวมลาศึกษาตอ)
ภาควิชา สาขาวิชา
< 31 ป
จิตวิทยา
นิติศาสตร
ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
รวม
-

สายวิชาการ
ชวงอายุ
31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป
7
4
7
6
4
8
2
1
2
1
2
8
4
4
4
7
3
2
35
24
17

> 60 ป
2
17

รวม
18
10
11
5
18
14
2
78

ตารางที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิชาการ คณะสังคมศาสตร จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหนงทาง
วิชาการ
คุณวุฒิ
ประเภท

<ป.ตรี ป.ตรี

ตำแหนงทางวิชาการ

ป.โท

รวม

ไมมี

ชำนาญการ

ชำนาญการ เชี่ยวชาญ
พิเศษ
พิเศษ

รวม

ขาราชการ

-

-

1

1

-

-

1

-

1

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ)

-

7

3

10

-

6

4

-

10

พนักงานฯ งบประมาณ

-

5

4

9

3

6

-

-

9

พนักงานฯ เงินรายได

7.5

42.5

-

50

50

-

-

-

50

นักวิจัย (พัฒนาสังคม)

-

-

2.5

2.5

2.5

-

-

-

2.5

ลูกจางประจำ

3

-

-

3

3

-

-

-

3

ลูกจางประจำ
(เปลี่ยนสถานภาพ)

1

1

-

2

2

-

-

-

2

12

5

-

77.5

รวม

12.5 55.5 10.5 77.5 60.5
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ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามชวงอายุ
สังกัด
สำนักงานเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิชานิติศาสตร
ภาควิชาภูมิศาสตร
ภาควิชาประวัติศาสตร
ภาควิชารัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
(ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)
โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาค
พิเศษ)
รวม

< 31 ป
12
1
-

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ชวงอายุ
31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป > 60 ป
17.5
8
14
1
2
-

รวม
51.5
1
1
2

1

1

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

2

1

-

2

-

-

3

-

1

3

-

1

5

1

2

2

-

1

6

17

27.5

17

14

2

77.5
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ทั้งนี้ ทางฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตรไดทำการสำรวจความตองการ/ความคาดหวัง
ของบุคลากรทั้งสองกลุม เมื่อชวงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อนำไปสูการเปนขอมูลเพื่อปรับใชในพัฒนาการทำงาน
ใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะสังคมศาสตร พบวา บุคลากรมีความตองการ/ความคาดหวังดังตารางที่ 6 คือ
ตารางที่ 6 ความตองการ/ความคาดหวังของบุคลากรคณะสังคมศาสตร
กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
ดานการเรียนการสอน:
1. การทำสื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัย เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาเรียนไดงายขึน้
2. การใหเวลากับการเตรียมการสอนอยางเต็มที่
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 1) วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการ
สอน มีความพรอมในการใชงาน และหากมีขอขัดของก็สามารถมีการแกไข
ไดอยางรวดเร็ว 2) หนังสือ ฐานขอมูลดานสังคมศาสตร
4. การมีหนวยสนับสนุนที่เขมแข็งเพื่อใหอาจารยมีเวลาในการทำงาน
วิชาการไดอยางเต็มที่มากขึ้น
5. เวลาสำหรับการผลิตตำรา โดยขอใหลดภาระการทำงานเอกสาร
ดานประกันคุณภาพ เชน การกรอก มคอ 7 กรอก Che Qa Onlineเปน
ตน อยากใหมหาวิทยาลัยมีหนวยงานรับผิดชอบดานนี้แทนอาจารย
6. การอบรมเทคนิคการสอนในยุคดิจิตอล และการออกแบบแผนการ
สอนตาม cur map
7. การกำหนดใหอาจารยมีภาระงานสอนเปนหลัก แตไมมากเกินไป
(6 หนวยกิต/ภาคการศึกษา) โดยเฉพาะการสอนภาคพิเศษ
ดานการวิจัย:
1. การตีพิมพระดับนานาชาติที่เพิม่ มากขึ้น รวมถึงการมีระบบการ
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. เวลาในการทำและเขียนงานวิจยั ไดอยางเต็มที่
3. การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ
ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหทราบอยางทั่วถึง
4. ความชัดเจนของทิศทางการวิจยั มีนักวิจัยสนับสนุนทุกภาควิชา
5. ความเหมาะสมของการพิจารณางบประมาณในการวิจัยที่หมาะสม
กับเรื่อง ประเด็นการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการลงพื้นที่
6. ประกาศ/ระเบียบจากคณะที่สนับสนุนการทำงานวิจัยใหสำเร็จ
และมีผลผลิตไดอยางตอเนื่องและทั่วถึงสงเสริมการฝกอบรมในแนว
ทางการวิจัยใหมๆใหมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 4 (ตอ)
กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:
1. การสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหคงอยูตอไป
2. การอธิบายและสรางความเขาใจถึงความหมายของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมใหชัดเจน เพื่อการดำเนินการไดตรงตามเปาหมาย
3. ความรวมมือของทุกภาคสวนคือกลไกสำคัญที่ทำใหงานสำเร็จ ยินดี
ชวยเหลือ เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคกร
วางโครงสรางการบริหารจัดการและมีงบประมาณสนับสนุนตามสมควร
ดานการบริการวิชาการ:
1. การนำองคความรูและความสามารถของตนไปเผยแพร/ใหบริการแก
ชุมชนหรือหนวยงานภายนอกใหไดรับประโยชน
2. การสรางความรวมมือกับองคกรและทองถิ่นเพื่อทราบถึงปญหาหรือ
แนวทางการพัฒนาทีท่ างคณะจะสามารถชวยเหลือได
3. การจัดหนวย/ฝายสนับสนุนที่มปี ระสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การจัดการงานบริการวิชาการ
4. มีจุดยืนทีช่ ัดเจน มีการวางระบบการติดตามการใหบริการทางวิชาการที่
ไมปลอยใหคนนอกมาเอาเปรียบคณะฯ
5. นำความรูดา นตางๆ ของสังคมศาสตรชวยเหลือสังคมอยางเปนรูปธรรม
และทันสถานการณ
6. การสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสในการใหบริการวิชาการ
ดานการบริหารจัดการ:
1. การรวมมือกันในการทำงานใหสำเร็จตามแผน/เปาหมายของคณะฯที่ตั้ง
ไว
2. การเพิ่มเจาหนาที่ที่มปี ระสิทธิภาพในการทำงาน เชน การหาขอมูล การ
พิมพเอกสาร เพื่อชวยสนับสนุนการทำงานหนาที่ของอาจารย ซึง่ ควรเปนการ
สอน การวิจัย การบริหารงานและหลักสูตร
3. การวางแผนการทำงานของฝายบริหารใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
4. การเพิ่มสวัสดิการบุคลากรดานตางๆ
5. การบริการงานที่รวดเร็ว ยืดหยุน เนนประโยชนไปสูเปาหมาย ไมตองจำกัด
เรื่องเอกสาร
6. การรูและเทาทันการแขงขันในสถานการณการศึกษาปจจุบนั ของ
ผูบริหาร เพิ่มเติมจากการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
7. การสื่อสารกับผูป ฏิบัติในทุกระดับเพื่อสรางความเขาใจกัน
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ตารางที่ 4 (ตอ)
กลุมบุคลากร
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
1. การมีเพื่อนรวมงานที่ดี
2. ความกาวหนา/ ประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน
3. การจัดการระบบงานงาย รวดเร็ว ไมซ้ำซอน (โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร หาก
สามารถลดขั้นตอนตางๆ ลดระยะเวลาก็จะสามารถไปจัดการงานอื่นๆไดไวขึ้น)
4. การปรับคาตอบแทน/เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม
5. การทำงานบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามความตองการขององคกร
6. การไดทำงานในองคกรที่มั่นคง
7. การทำงานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน
8. การใหความรวมมือ การทำงานเปนทีม
9. การใหความไววางใจในการทำงานระหวางกัน

สินทรัพย
คณะสังคมศาสตร มีจำนวนอาคารทั้งสิ้น 4 อาคาร มีหองเรียนจำนวน 33 หอง หองประชุมจำนวน 13
หอง หองปฏิบัติการจำนวน 9 หอง หองสมุดคณะสังคมศาสตรจำนวน 1 หอง ศูนยปฏิบัติการวิจัย และ
บริ การวิชาการดานสังคมศาสตรจำนวน 1 หอง ศูนยออกกำลังกายจำนวน 1 หอง รถยนตทุกประเภท
จำนวน 6 คัน และรถจักรยานยนตจำนวน 6 คัน โดยขอนำเสนอในสินทรัพยสำคัญที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนและกิจกรรม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สินทรัพยของคณะสังคมศาสตร
รายการ
1. หองบรรยาย/หองเรียน

จำนวนหอง

1.1 หองบรรยาย ขนาดความจุ 35 คน

9

1.2 หองบรรยาย ขนาดความจุ 40 คน

2

1.3 หองบรรยาย ขนาดความจุ 50 คน

1

1.4 หองบรรยาย ขนาดความจุ 60 คน

10

1.5 หองบรรยาย ขนาดความจุ 70 คน

4

1.6 หองบรรยาย ขนาดความจุ 120 คน

3

1.7 หองบรรยาย ขนาดความจุ 128 คน

1

1.8 หองบรรยาย ขนาดความจุ 130 คน

2

1.9 หองบรรยาย ขนาดความจุ 150 คน

1
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การใชประโยชน
เพื่อการเรียนการสอน

ตารางที่ 5 (ตอ)
รายการ

ที่ตั้ง/ความจุ
(จำนวนคน)

2. หองปฏิบัติการ
2.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.2 หองศูนยการเรียนรู
2.3 หองปฏิบัติการภูมิศาสตร 1
2.4 หองศาลจำลอง (หองปฏิบตั กิ ารนิติศาสตร)
2.5 หองรัฐสภาจำลองและศูนยรฐั ธรรมนูญศึกษา
2.6 หองปฏิบัติการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.7 หองปฏิบัติการภูมิศาสตร 2
2.8 หองปฏิบัติการประวัติศาสตร
2.9 หองปฏิบัติการจิตวิทยา
3. หองประชุม
3.1 หองประชุม สค.1-501
3.2 หองประชุม สค.2-102
3.3 หองประชุม สค.2-404

การใชประโยชน

อาคาร 4 ชั้น 6 เพื่อการเรียนการสอน
อาคาร 3 ชั้น 1
อาคาร 2 ชั้น 4
อาคาร 4 ชั้น 7
อาคาร 4 ชั้น 7
อาคาร 4 ชั้น 7
อาคาร 4 ชั้น 7
อาคาร 4 ชั้น 7
อาคาร 4 ชั้น 7
210 คน
12 คน
250 คน

3.4 หองประชุม สค.2-501

120 คน

3.5 หองประชุม สค.3-201

32 คน

3.6 หองประชุม สค.3-202

20 คน

3.7 หองประชุม สค.3-501

100 คน

3.8 หองประชุม สค.3-503

10 คน

3.9 หองประชุม สค.3-601

120 คน

3.10 หองประชุม สค.3-603

16 คน

3.11 หองประชุม สค.4-701

30 คน

3.12 หองประชุม สค.4-801

30 คน

3.13 หองประชุม สค.4-901

800 คน
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เพื่อใชในการประชุมเกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะ รวมถึงที่เปน
การจัดงานประชุม อบรม สัมมนา
ตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ดานนิสิต การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กฎระเบียบขอบังคับ
คณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานดานตางๆ โดยอยูภายใตพระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกำหนดไว รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับที่สำคัญ
หมวด
1. ดานการผลิตบัณฑิต

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
- กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ.
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558

2. ดานการวิจัย
3. ดานการเงิน

4. ดานการบริหารงาน
บุคคล

- ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548
และ พ.ศ.2559
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2559
- จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 – 7)
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552
- ขอบังคับ มก. เรื่องการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
มก. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558
- ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2553

12

ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(1) โครงสรางองคการ
(1.1) แผนภูมิโครงสรางองคกร
คณะสัง คมศาสตรไ ดบ ริ หารงานโดยมีค ณบดี เ ป น ผู ร ั บ ผิ ดชอบการดำเนิน งานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะเปนผูกำหนดนโยบายดานการบริหาร
โดยในปการศึกษา 2559 คณะสังคมศาสตรไดมีผูบริหารอันประกอบดวยรองคณบดี 7 ฝาย เพื่อชวยคณบดี
ในการดำเนินการบริหารงานเฉพาะแตละดานของคณะสังคมศาสตร ไดแก รองคณบดีฝายวิชาการ รอง
คณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายกฎหมาย นโยบายและแผน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจกรรม
พิเศษ รองคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และรองคณบดีฝายบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมี
ผูชวยคณบดี 6 ฝาย คือ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต ผูชวย
คณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคการและศิษยเกาสัมพันธ และผูชวย
คณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับโครงสรางการบริหารของคณะสังคมศาสตรไดดำเนินการจัดแบงโครงสรางอัน
ประกอบดวย 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศ าสตร ภาควิ ชาประวัติ ศาสตร ภาควิ ช า
ภู มิศ าสตร ภาควิชารัฐศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตร ภาควิ ชาสังคมวิท ยาและมานุษ ยวิทยา และมี
สำนักงานเลขานุการคณะ รับผิดชอบงานบริหารและธุรการของคณะ
ดังนั้น โครงสรางของคณะสังคมศาสตรในการดำเนินงานบริหารจัดการตางๆ สามารถ
สรุปไดดังแผนภูมิที่ 1
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คณบดีคณะสังคมศาสตร

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝา ยกฎหมาย
นโยบาย และแผน

รองคณบดีฝา ยวิเทศ
สัมพันธและกิจการพิเศษ

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

รองคณบดีฝายวิจัย

ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการ

ผูชวยคณบดีฝายสือ่ สาร
องคการและศิษยเกา

ผูชวยคณบดีฝายวิเทศ
สัมพันธและกิจการพิเศษ

ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

ผูชวยคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภาควิชาจิตวิทยา

งานบริหารและธุรการ

คณะกรรมการประจำคณะ

ภาควิชานิติศาสตร

งานคลังและพัสดุ

ภาควิชาประวัติศาสตร

ภาควิชาภูมิศาสตร

งานบริการการศึกษา

งานนโยบายและแผน

หนวยสารบรรณ

หนวยการเงิน

หนวยทะเบียนและประมวลผล
ประมวลผล

หนวยวิเคราะหนโยบายและแผน

หนวยการเจาหนาที่

หนวยบัญชี

หนวยกิจการนิสิต

หนวยวิเคราะหงบประมาณ

หนวยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

หนวยจัดจางซือ้

หนวยเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ

หนวยบริหารความเสีย่ ง

ภาควิชารัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร

ศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ

รองคณบดีฝาย
บริการวิชาการ

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
ทางสังคมศาสตร

สำนักงานเลขานุการคณะ

ศูนยวิเทศสัมพันธและ
จัดการศึกษานานาชาติ

หนวยประสานงานโครงการ
ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี

โครงการสหวิทยาการ
• สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

หนวยบริหารทรัพยสิน
หนวยสงเสริมการเรียนรู
หนวยประสานงานโครงการ
พัฒนาวิชาการ

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการบริหารจัดการภายในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(1.2) การกำกับดูแลของคณะ
การดำเนินงานในภาพรวมของคณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานโดยอยูภายใตการควบคุม
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผา นที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย โดยในที่ประชุมคณบดี
จะเป น การพิจ ารณากลั ่ นกรองขอ เสนอและการปฏิบ ัติ ตามพั นธกิ จ ต า งๆ ในขณะที ่ ก ารประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการพิจารณาเรื่องสำคัญตางๆ และเสนอแนะเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรตอไป
นอกจากนี้ในเรื่องของการดำเนินงานดานวิชาการ อันไดแก การขอเปด/ปดหลักสูตรหรือรายวิชา การขอ
ปรับ ปรุง หลักสูตร/รายวิชา การขอเปดโครงการภาคพิเศษ การขอเปลี่ย นแปลงอาจารยผู รับ ผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ทางคณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานโดยอยูภายใตการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะกรรมการการศึกษา
ในขณะเดียวกันการกำกับดูแลในระดับคณะของคณะสังคมศาสตรนั้น ไดมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตรทำหนาที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกดาน โดยมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายต างๆ
ดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของคณะ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาและปฏิบัติโดยผานชุดกรรมการ
ฝายตางๆ พรอมทั้งนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเขาที่ประชุมกรรมการประจำคณะในทุกเดือน ทำใหมี
การกำกับติดตามการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคณะสังคมศาสตรไดอยางครอบคลุมในทุกพันธกิจของคณะ
สังคมศาสตร รวมทั้งยังไดมีการกำกับติดตามเรื่องของการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่แตละงานไดมี
การดำเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตรยังไดมีการประเมินถึงคุณภาพการดำเนินงาน
ดานตางๆ ในแตละป โดยผานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลประเมินไดนำไปสูการปรับปรุงการ
ดำเนินงานดานตางๆ ของคณะสังคมศาสตร
(2) ลูกคา ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย (ราง)
การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตรตามพันธกิจหลัก 4 ดาน อันไดแก ดานการผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะสังคมศาสตรไดมีลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกันไปตามแตละพันธกิจ ซึ่งทั้งลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไดสะทอนถึง
ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจำแนกตามพันธกิจหลัก
พันธกิจ
1. การผลิต
บัณฑิต

ผูมีสวน
กลุม
ลูกคา ไดสวน
เสีย
นิสิตระดับปริญญา 
ตรี

ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
- ชองทางในการใหคำปรึกษา-แนะนำแบบ One-Stop Service
- ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามีความรูในสิ่งที่จะถายทอด/
แนะนำ แกผูเรียน รวมถึงมีเวลาในการใหคำปรึกษา
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีจำนวนเพียงพอ และใช
งานไดดี
- มีการจัดโครงการเชิญวิทยากรที่ดี สามารถใหทั้งความรู
ความคิด และการใชชีวิตรอบดาน
- การจัด Workshop เพื่อใหเกิดการเรียนรูชีวิตการทำงาน
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ตารางที่ 7 (ตอ)
พันธกิจ
1. การ
ผลิต
บัณฑิต

2. การ
วิจัย

3. การ
บริการ
วิชาการ

กลุม
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผูมีสวน
ลูกคา ไดสวน
เสีย


ศิษยเกา



ผูใชบัณฑิต



นักวิจัย



ผูใหทนุ วิจัย/แหลง
ทุนวิจัย



ผูใหทนุ วิจัย/แหลง
ทุนวิจัย
บุคคลทั่วไป






หนวยงานที่สง
บุคลากรเขาอบรม
หนวยงานที่ใหทุน



ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
- ชองทางในการใหคำปรึกษา-แนะนำแบบ One-Stop Service
- ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามีความรูในสิ่งที่จะถายทอด/
แนะนำ แกผูเรียน รวมถึงมีเวลาในการใหคำปรึกษา
- ผลงานวิจัยมีคุณภาพและไดรบั การตีพิมพเผยแพร
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีจำนวนเพียงพอ และใชงาน
ไดดี
- มีการจัดโครงการเชิญวิทยากรที่ดี สามารถใหทั้งความรู
ความคิด และการใชชีวิตรอบดาน
- คณะฯ มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมภายนอก
- การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองตอสังคม/
ตลาดแรงงาน
- บัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะซื่อสัตย ขยัน และมีความรับผิดชอบใน
การทำงาน
- บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู/รูจักแสวงหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งใหมที่นอกเหนือจากที่เรียนมา
- บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงการใช
ภาษาอังกฤษ
- งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพ / ไดรบั การตีพมิ พในวารสาร
ที่มี impact factor สูง
- งานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง หรือตอ
ยอดงานวิจัยอื่นได
- โครงการวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถนำไปเผยแพรสสู ังคม
หรือใชประโยชนเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบายได
- ดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายและสงรายงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาการรับทุน
- งานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง หรือตอ
ยอดงานวิจัยอื่นได
- โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีความทันสมัยตรงตามความตองการ
- องคความรูที่ไดสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง
- คุณภาพของการบริการที่รวดเร็ว
- บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะดานตางๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับที่ไดหนวยงานสงเสริมใหเขาอบรม
- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาหนวยงาน/องคกร
โครงการสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค และตรงตาม
มกลุมเปาหมายที่ตองการ
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พันธกิจ

กลุม
หนวยงานที่ใหทุน

ผูมีสวน
ลูกคา ไดสวน
เสีย



มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
4. การทำนุ นิสิต
บำรุงศิลป บุคลากร
วัฒนธรรม บุคคลภายนอก/
ชุมชน
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร







ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
ผูเขารวมในโครงการสามารถนำไปใชตอยอดเพื่อใหเกิด
ประโยชนไดอยางแทจริง
- มีการบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- สรางองคความรูและชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของสังคม
ระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สรางจิตสำนึกความ
เปนไทย
- การไดมสี วนรวมกันสงเสริม เผยแพร ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองบุคลากร
และนิสติ ของมหาวิทยาลัยไดตามแผนยุทธศาสตรที่ 3.2 ดาน
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 – 2571)

(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ
คณะสังคมศาสตรไดกำหนดผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการที่
สำคัญ และบทบาทที่เกี่ยวของระหวางกัน รวมทั้งกลไกสำคัญที่ใชในการสื่อสารของคณะฯ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผูสงมอบและคูความรวมมือของคณะสังคมศาสตร
ผูสงมอบและ
คูความรวมมือ
ที่สำคัญ

ขอกำหนดที่สำคัญสำหรับ
ผูสงมอบ และผูใหความรวมมือ

บทบาทที่เกี่ยวของ

กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

ผูสงมอบ
1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนวยงานภาคเอกชน วัสดุอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑที่เกีย่ วของกับ
การเรียนการสอน

- สงวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑที่
มีคุณลักษณะ คุณสมบัติ และ
จำนวน ตามสัญญาการจัดซื้อจัด
จางที่ตกลงกันไว
- ใหบริการหลังการขาย /
รับประกันสินคาที่จดั สงตาม
สัญญา

จดหมาย, โทรศัพท,
E-mail, ประกาศของ
คณะสังคมศาสตร

คูความรวมมือ
1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนวยงานที่รับนิสิต รับนิสิตเขาฝกงาน
ฝกงาน / ฝกสหกิจ
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
ตางประเทศ

2. ดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับประเด็นหัวขอ
โครงการ/ กิจกรรม

- ถายทอดความรู ทักษะ ใน
วิชาชีพใหแกนิสิตคณะ
สังคมศาสตร
- ประเมินการฝกงานของนิสิต
- รับนิสิตจากคณะเพื่อสราง
การแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อสงเสริม
ประสบการณ/ความรูเพิม่ เติม
และพัฒนานิสติ ตามวัตถุประสงค
- สงนักศึกษาของตนมาเรียนรูใน
ของขอตกลงที่ทำระหวางกัน/
สาขาวิชาตางๆ ที่นักศึกษาสนใจในคณะ ของหลักสูตร
สังคมศาสตร

หนังสือ/ เอกสาร,
โทรศัพท/ โทรสาร,
E-mail

การทำวิจัยรวมกัน

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

ปฏิบัติหนาที่ตามที่ตกลงกันไวใน
สัญญาการรับทุนและขอเสนอ
โครงการ
สนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การอบรมในประเด็นของการวิจัย
มาเปนวิทยากรใหกับคณะ

การรวมเปนวิทยากรในโครงการ

การจัดทำขอตกลง
MOU, การประชุม
ปรึกษาหารือ, หนังสือ/
เอกสาร, E-mail

3. ดานการบริการวิชาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ การรวมเปนวิทยากรในโครงการ
กับประเด็นหัวขอ
โครงการ/ กิจกรรม

สนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญใน โทรศัพท, E-mail ,
สาขาวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ จดหมายเชิญ พรอม
ประเด็นของการจัดบริการวิชาการ กำหนดการ
มาเปนวิทยากรใหกับคณะ
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ผูสงมอบและ
บทบาทที่เกี่ยวของ
คูความรวมมือ
ที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยใน/นอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ประเทศ
ระดับนานาชาติรวมกัน

ขอกำหนดที่สำคัญสำหรับ
ผูสงมอบ และผูใหความรวมมือ

กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

- ดำเนินการตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งเครือขายฯ
- สงบุคลากรเขารวมเปนวิทยากร
และรวมประชุม

การจัดทำขอตกลง
MOU, การประชุม
ปรึกษาหารือ, หนังสือ/
เอกสาร, E-mail

P.2 สภาวการณขององคการ
ก. สภาพดานการแขงขัน
1) ลำดับในการแขงขัน

จากการที่คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาที่ประกอบดวย
หลากหลายสาขาวิชาทางสังคมศาสตร ทั้งทางดานสาขาจิตวิทยา ภูมิศาสตร นิติศาสตร ประวัติศาสตร
เอเชียตะวั นออกเฉียงใต รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พัฒนาสังคม รวมถึง สาขาสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา ทำให เ มื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถาบั น การศึ ก ษาแห ง อื ่ น ในประเทศไทย พบว า หลาย
สถาบันการศึกษามีหลักสูตรทางดานสังคมศาสตรเชนเดียวกัน โดยคูแขง/คูเทียบที่สำคัญ ไดแก
(1.1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีกลุมวิชาสังคมศาสตร
เชน สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(1.2) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยสาขาวิชาทางดานรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(1.3) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยสาขาวิชาภูมิศาสตร สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
(1.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีการเปดคณะวิชาเฉพาะดานตางๆ โดยตรง เชน คณะสังคม
วิท ยาและมานุ ษยวิ ทยา คณะรัฐ ศาสตร คณะศิล ปะศาสตร (มีห ลักสู ต รสาขาวิช าจิตวิ ทยา สาขาวิชา
ประวัติศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร สาชาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต) เปนตน
(1.5) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
(1.6) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต างๆ เช น สาขาวิ ชาภูมิ ศาสตร แ ละภูม ิส ารสนเทศ สาขาวิช าสัง คมวิ ทยาเพื ่ อการพั ฒ นา สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร และสาขานโยบายสาธารณะ (ดานรัฐประศาสนศาสตร) เปนตน
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(1.7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดำเนินการสอน
ศาสตรทางสังคมศาสตร เขน สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชา
พัฒนาสังคม สาขาวิชาภูมิศาสตร เปนตน
จะเห็ น ได ว  า คณะสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ม ี ค ู แ ข ง /คู  เ ที ย บจากหลาย
สถาบันการศึกษา เนื่องจากมีการเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกัน จึงทำใหคณะตองพยายามคอย
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน โดยใหสามารถดึงดูด
ค วา มสนใจ ข องลู กค าในก ารเข  า มาศึ ก ษ าต อในระดั บ อุ ดมศึ ก ษ าที ่ คณ ะสั งคม ศา สต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพยายามสรางเครือขายที่จะมาเปนคูความรวมมือ
ยิ ่ ง ไปกว า นั ้ น เมื ่ อ พิ จ ารณาจากข อ มู ล QS World University Rankings by Subject
ทางดาน Social Sciences and Management ทั้งในป ค.ศ.2016 และ ค.ศ.2017 พบวา มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยที่มีอันดับสูงสุดคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป ค.ศ.2017 อยูในลำดับที่ 159 ของโลก จาก
เดิมในป ค.ศ.2016 อยูในลำดับที่ 161) รองลงมาคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ป ค.ศ.2017 อยูในลำดับที่
297 ของโลก จากเดิมในป ค.ศ.2016 อยูในลำดับที่ 268) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (ป ค.ศ.2017 อยูใน
ลำดับที่ 380 ของโลก จากเดิมในป ค.ศ.2016 อยูในลำดับที่ 336) และมหาวิทยาลัยมหิดล (ป ค.ศ.2017
อยูในลำดับที่ 399 ของโลก จากเดิมในป ค.ศ.2016 อยูในลำดับที่ 370) ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ดังนั้นคูแขงสำคัญสำหรับคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจากมีสาขาวิชาที่มีการเปดการเรียนการ
สอนที่ตรงกันกับคณะฯ และยังสามารถติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ซึ่งการจะสามารถแขงขันเทียบเคียงได
ตองเริ่มที่การพัฒนาตนเอง ทางคณะฯ จึงเห็นความสำคัญของการสงเสริมและพัฒนาทางดานวิชาการแก
อาจารย และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคม เพื่อสรางชื่อเสียงและการเปนที่
ยอมรับจากภายนอกใหมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตรจึงไดมีความพยายามในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใหมีการ
ตีพิมพผลงานวิจัยเผยแพรในระดับนานาชาติใหมากขึ้น และสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือกับ
ตางประเทศและในประเทศกับหนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีศาสตรทางดานสังคมศาสตร อันเปนการ
นำไปสูการพัฒนางานทางวิชาการ การบริการวิชาการ และชื่อเสียงใหเปนที่รูจักสูสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น
โดยในปการศึกษา 2559 คณะฯ ไดมีการดำเนินงานเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ในดานตางๆ
ไดแก (1) สรางเครือขายความรวมมือกับนานาชาติเพื่อดำเนินการจัดโครงการตางๆ เชน การจัดประชุม
น า น า ช า ต ิ : International Mini- Symposium on “Foreigners Abductions by the DPRK and
Responses from the International Community” (17-18 พฤศจิกายน 2559) โดยมีคคู วามรวมมือคือ
The International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea ( ICNK) , The
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Association for the Rescue of North Korea Abductees, Chiang Mai (ARNKA), สถานฑูตเกาหลี ใต
และสถานทูตญี่ปุน (2) ลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ คือ 2.1) School
of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University, Japan 2. 2) International
Institute of Asian Studies (IIASS), Leiden University, Netherlands และ (3) การจัดโครงการความ
รว มมือ ตอ เนื ่อ ง 3 ป ที่เ รีย กว า SEASIN (Southeast Asian Social Innovation Network) เป นความ
รวมมือภายใตโครงการ Erasmus และของสหภาพยุโรป โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงนามใน
ความร ว มมื อ กั บ Glasgow Caledonian University, Scotland และมหาวิ ท ยาลั ย คู  เ จรจาอี ก 14
มหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตน
2) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สงผลกระทบกับสวนงานทั้งภายใน และภายนอก

บริบททางการศึกษาในปจจุบันมีลักษณะของความเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันมากยิ่งขึ้น เมื่อเรื่อง
ของการจัดอันดับเปรียบเทียบในดานตางๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และทั่วโลก ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวงการทางการศึกษาที่เคยมีในอดีตมากยิ่งขึ้น และสถาบันการศึกษาอยางคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็จำเปนตองปรับตัวการดำเนินงานในแตละพันธกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและโอกาสของคณะฯ ในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือจำแนก
ตามพันธกิจหลัก
พันธกิจหลัก
การผลิต
บัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
กระทบตอสภาพการแขงขัน

โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ

การใชเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก เชน ชื่อเสียงทางวิชาการ และอัตราสวน
จำนวนนักศึกษาตางชาติ ฯลฯ มาสะทอน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย/คณะ ทำให
คณะฯ ตองพยายามพัฒนาตนเองในทาง
วิชาการใหกาวทันกับมหาวิทยาลัยแหงอื่น
เชน เรื่องการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ การจัดประชุมระดับนานาชาติ
และการสรางความรวมมือในดานการพัฒนา
หลักสูตรที่นำไปสูการแลกเปลี่ยนนิสิต

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในรุนปจจุบันที่มี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สมารทโฟนกันมาก ถือ
เปนโอกาสที่คณาจารยในคณะจะปรับวิธีการสอนของตนให
มีความทันสมัยขึ้นโดยมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผูเรียน รวมถึงการเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน
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พันธกิจหลัก
การวิจัย

การบริการ
วิชาการ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
กระทบตอสภาพการแขงขัน

โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ

สังคมไดใหความสำคัญกับประโยชนที่ได
จากงานวิจัย ซึ่งชวยสรางชื่อเสียงใหเปนที่
รูจักสูคนภายนอก ทำใหคณะตองคำนึงถึง
การทำวิจัยที่สามารถสะทอนถึงในการนำผล
วิจัยไปใชประโยชนสสู ังคม/ ชุมชนไดอยาง
แทจริง
-

- นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนโอกาสทำใหคณะฯ ไดมี
การประเมินตนเองในเรื่องของผลงานวิจัย และนำไปสูการ
สงเสริมทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่ง
เปนการเผยแพรผลงานวิจยั สูส ากล และมีการตอยอด
งานวิจัย
ปจจุบันประเด็นเรื่องของนวัตกรรมทางสังคมไดรับ
ความสนใจในแวดวงวิชาการ จึงเปนโอกาสที่ดีของคณะฯ
ในการสรางความรวมมือกับหนวยงานและสถาบัน
การศึกษาจากตางประเทศจัดทำโครงการตางๆ ที่เกีย่ วของ
กับนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการพัฒนาจัดตั้งศูนย
นวัตกรรมทางสังคม เชน การจัดตัง้ SISU (Social
Innovation Support Unit)
กระแสสังคมที่มมี ากขึ้นในการรณรงคใหอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย ไดเปนโอกาสที่ดีของคณะในการคิดทำ
กิจกรรม/โครงการ/ นโยบายทีส่ ง เสริมความเปนไทย เชน
การรวมกันรณรงคการสวมใสผาไทยในการทำงานทุกวัน
พฤหัสบดี

การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

คณะสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ใ ช ฐ านข อ มู ล QS World University
Rankings by Subject ทางดาน Social Sciences and Management เพื่อใชในการหาขอมูลเปรียบเทียบ
ความมีชื่อเสียงทางวิชาการในดานสังคมศาสตรที่มีอยูทั่ว โลก อันทำให คณะฯ มีขอมูลในการพิจ 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
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การปฏิบัติการ

ความรับผิดชอบตอ
สังคม

ความทาทายเชิงกลยุทธ
- จำนวนประชากรของประเทศมีอัตราการเกิดที่ลดลง และกาวเขาสูการเปน
สังคมผูสูงอายุ ในขณะที่มีสถาบันการศึกษาในประเทศจำนวนมาก ทำใหเกิดการ
แขงขันเพื่อรับผูเรียนที่มีความสามารถสูง
- นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ทำใหคณะตองเรงพลักดันในการผลิต
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค เพื่อตีพิมพและเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติและ
นานาชาติใหมากขึ้น
- QS World University Ranking ไดจัดอันดับโดยสวนหนึ่งไดพิจารณาเรื่อง
ของการไดรับการอางอิง (Citation) ซึ่งทำใหคณะฯ ตองพยายามกระตุนและ
สงเสริมใหมีการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
- การออกสูนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำใหคณะฯ ตองมี
การจัดบริการวิชาการที่สรางรายไดเขาสูคณะฯ
- ปรากฏการณทางสังคมใหมๆ ไดกลายเปนประเด็นทาทายใหการจัดบริการ
วิชาการตองสามารถตอบสนองกับกระแสทางสังคม
- ในยุคเทคโนโลยี 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีต ทำใหผูสอนตองคิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย
รวมถึงการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่อพัฒนาความรูและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
- แหลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตองการงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
สามารถนำไปใชประโยชนและตอยอดได และในปจจุบันที่เรียกวาใหเกิดเปน
นวัตกรรมทางสังคม
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ดาน
บุคลากร

ความทาทายเชิงกลยุทธ
- ภาระงานของบุคลากรในสายวิชาการมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการตองคอย
ทำผลงานวิจัยเผยแพรเพื่อใหมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทำใหเวลาในการทุมเทสำหรับการสอนนอยลงจากเดิม
- นโยบายการรับอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยที่กำหนดใหรับบุคลากรใหมที่
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่กำหนด ไดทำใหบางสาขาวิชาที่คอนขางขาดแคลน/มีผูสมัครนอยเกิด
ปญหาการที่ยังไมสามารถรับบุคลากรใหมได

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
จากความทาทายเชิงกลยุทธที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่คณะฯ ตองใหความสนใจและพยายามนำสิ่งที่เปน
ความไดเปรียบของคณะฯ มาชวยในการผลักดันเพื่อใหการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนได ซึ่งจาก
การพิจารณาความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะสังคมศาสตร พบวามีดังนี้
ดาน
การผลิตบัณฑิต

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
1. คณะสังคมศาสตรมีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย ครบทุกระดับ ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ ทำใหมีความโดดเดนและตรงกับความตองการของผูเรียน
และผูใชบัณฑิต
2. คณาจารยของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่โดดเดน มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
3. คณะสังคมศาสตรมีความรวมมือกับสถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูจากประสบการณจริง ทั้งในรูปแบบของ
การเปนนิสิตฝกงานและนิสิตแลกเปลี่ยน
การวิจัย
1. คณะสังคมศาสตรมีการสงเสริมใหคณาจารยไดทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ
เผยแพร โดยมีการใหทุนสนับสนุนหลากหลายประเภท ทั้งทุนการวิจัยเชิงพื้นที่
และทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติขึ้น
การบริการวิชาการ
1. คณะสังคมศาสตรประกอบดวยคณาจารยที่มีความรูจากหลายๆ ศาสตร
ทางสังคม ทำใหสามารถนำความรูดังกลาวมาใชในการจัดบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอกระแสทางสังคมที่เกิดขึ้นใหมได
การปฏิบัติการ
1. คณะสังคมศาสตรมกี ารสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสิ่งที่เอื้อตอการ
ทำงานใหแกบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนฯ ซึ่งทำใหการทำงานเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ดาน

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

ความ
1. คณะสังคมศาสตรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีผลงานทางวิชาการที่โดด
รับผิดชอบตอ เดน มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการจึงสามารถใหบริการวิชาการที่มสี วนรวมในการ
สังคม
พัฒนาสังคมไดหลากหลาย
2. คณะสังคมศาสตรมีการสนับสนุนทุนวิจยั แกคณาจารยใหผลิตผลงานวิจัยทีส่ ามารถ
นำไปใชประโยชนในพื้นทีท่ ี่ศึกษาไดจริง รวมถึงงานในลักษณะทีเ่ รียกวา “นวัตกรรมทาง
สังคม” ซึ่งทำใหผลงานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนตอสังคม
บุคลากร
1. คณาจารยมีความรูความสามารถที่หลากหลายสามารถบูรณาการความรู เพื่อใชใน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการที่หลากหลายตอบสนองความตองการของสังคม และ
การทำวิจัยขามศาสตรได
2. คณะสังคมศาสตรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะที่
เกี่ยวของกับการทำงาน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละเรื่องมาใหความรู
และหรือ/ฝกปฏิบัติการแกบุคลากร รวมถึงการสงไปอบรมกับหนวยงานภายนอก
3. คณะสังคมศาสตรมีทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร มุงเนนคุณภาพของงานเปนสำคัญ และการดำเนินการที่
สอดคลองกับพันธกิจและกลยุทธของมหาวิทยาลัยโดยนำวงจรการปรับปรุง PDCA (Plan Do Check Act)
มาใชในกระบวนการคุณภาพตอเนื่อง โดยคณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงานที่นำผลจากการ
ประเมินการดำเนินงานที่ผานมา รวมกับผลการประเมินตาม IQA ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ
กระบวนการพัฒนาปรับปรุง
1. ผูรับผิดชอบในแตละ
องคประกอบยกรางแผน สปค.01
ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ในรอบป
ที่ผานมา
2. งานประกันคุณภาพฯ รวบรวม
ประสานงานขอมูลเพื่อนำสง
มหาวิทยาลัยตามกำหนด
3. คณาจารยมีการจัดทำ มคอ.3
ของรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ โดย
พิจารณาปรับตามผลประเมินทีไ่ ด
จากนิสิต และกรรมการทวนสอบฯ
กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาปรับปรุง

1. ทีมผูบริหารของคณะ
สังคมศาสตร รวมกับหัวหนางาน
ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาจัดทำ
แผนปฏิบตั กิ ารประจำป
2. ผูรับผิดชอบดำเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำป
3. ผูรับผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม
ใหที่ประชุมคณะกรรมการในฝายที่
เกี่ยวของพิจารณา
4. ผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02)
5. คณาจารยดำเนินการสอน
ตามที่ระบุไวใน มคอ.3
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1. งานประกันคุณภาพฯ ติดตาม
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ทุก
รอบ 3 เดือน
2. งานประกันคุณภาพฯ รายงาน
สปค.02 ใหมหาวิทยาลัยทราบ
3. คณาจารยตดิ ตามผลและเขียน
รายงานใน มคอ.5 หลังจากนั้น ทาง
หลักสูตรตรวจสอบและติดตามผล
พรอมเขียนรายงานใน มคอ.7 เพื่อ
นำเขาสูระบบ Che-QA Online ให
คณะกรรมการประเมินฯ คุณภาพ
ของหลักสูตร อันเปนการชวยกำกับ
มาตรฐานหลักสูตรของคณะ
กระบวนการติดตามผล
การพัฒนาปรับปรุง

สวนที่ 2 การวิเคราะหระบบงานตามพันธกิจ และดานการบริหารจัดการ
2.1 Value Chain ดานการผลิตบัณฑิต
การผลิตบัณฑิตเปนเปาหมายสำคัญของระบบการศึกษา คณะมีแนวทางการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญในศาสตรทางสังคม และมีศักยภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ระบบการผลิตบัณฑิต
ของคณะสังคมศาสตรจึงมีกระบวนการหลักที่ประกอบดวย 1) การวางแผน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การ
คัดเลือกนิสิต 4) การจัดการเรียนการสอน และ 5) การประเมินและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิต
อยางตอเนื่อง พรอมกับการมีกระบวนการสนับสนุนซึ่งนำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหกลายเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคได ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 1
2.2 Value Chain ดานการวิจัย
เพื่อใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพในวารสารที่มี impact factor สูง และถูกนำไปใช
ประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง หรือตอยอดงานวิจัยอื่นได การวิเคราะหหวงโซคุณคาดานการวิจัยของ
คณะสั ง คมศาสตร จ ึง ประกอบด ว ย กระบวนการหลั ก คื อ 1) การหาข อ มู ล แหล ง ทุ น 2) การพัฒ นา
โครงการวิจัย 3) การทำวิจัย และ 4) การเผยแพรผลงาน และกระบวนการสนับสนุน คือ 1) การรวบรวม
ขอมูลแหลงทุนภายในและนอก และเผยแพรแหลงทุน 2) การสำรวจความตองการของชุมชน/ หนวยงาน
ผูใหทุน การหาเครือขาย (ถามี) และการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน 3) เมื่อไดรับทุนแลว ดำเนินงานตาม
แผนการวิจัย การสรุปผลการวิจัย และปรับปรุงตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิ 4) การหาแหลงเผยแพร
ผลงานวิจ ัย การตีพ ิมพ ผลงานวิจ ัยในวารสารระดับ ชาติแ ละนานาชาติ และการให ชุม ชน/ หนว ยงาน
ภายนอกนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน ดังแผนภาพที่ 2
2.3 Value Chain ดานการบริการวิชาการ
เพื่อใหไดโครงการบริการวิชาการที่ใหความรูทางสังคมศาสตรที่มีความทันสมัยตอบสนองความ
ตองการของสังคม และเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม การวิเคราะหหวงโซคุณคาดานบริการวิชาการของ
คณะสังคมศาสตรจึงประกอบดวยกระบวนการหลัก คือ โครงการบริการวิชาการทางสังคมศาสตรโดยเริ่ม
จากกระบวนการการศึกษาความตองการหรือประเด็นปญหาทางสังคม และมีกระบวนการสนับสนุน คือ
การจัดทำขอมูลบริการวิชาการ และการเผยแพรความรูทางสังคมศาสตรทางออม เชน ใหความรูผานสื่อ
Online เชน YouTube ดังปรากฏในแผนภาพที่ 3
2.3 Value Chain ดานการบริหารจัดการ
คณะสังคมศาสตรไ ดม ีก ารบริห ารจัด การในเรื่อ งของขีดความสามารถและอั ต รากำลั ง โดยมี
วัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำศักยภาพของบุคลากรที่ไดรั บการพัฒนามาใชอยางเต็มที่และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อเตรียมพรอมการพัฒนาสายอาชีพในการเปนผูบริหารในระดับที่
สูงขึ้น โดยไดมีกระบวนการในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากำลังดังกลาว สรุปไดดังแผนภาพที่ 4
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การวางแผน

การพัฒนา
หลักสูตร

การรับนิสิต

การจัดการเรียน
การสอน

การ
ประเมินผล

แผนการพัฒนา
หลักสูตร

วิจัยสถาบัน

การประชาสัมพันธ

แผนการเรียนตามหลักสูตร

การทวนสอบ

แผนการรับนิสติ

ปรับปรุงหลักสูตร

กระบวนการรับสมัคร

จัดทำตารางเรียน/ตารางสอน

การตัดเกรด

แผนการจัดการเรียน
การสอน

การคัดเลือก/การสัมภาษณ

จัดทำประมวลการสอน

มคอ.7

แผนการติดตามและ
พัฒนา

ปฐมนิเทศ

มคอ.3/4

มคอ.5/6

แผนภาพที่ 1 กระบวนการของหวงโซคุณคาดานการผลิตบัณฑิต

28

การหาขอมูล
แหลงทุน

รวบรวมขอมูลแหลงทุน
ภายในและภายนอก

การหาขอมูลแหลงทุน

การพัฒนา
โครงการวิจัย

การทำวิจัย

การเผยแพรผลงาน

สำรวจความตองการของ
ชุมชน/หนวยงานผูใหทุน

เมื่อไดรับทุนแลว
ดำเนินงานตามแผน
การวิจัย

การพัฒนาโครงการวิจัย

การพัฒนาโครงการวิจัย

การหาขอมูลแหลงทุน

การพัฒนาโครงการวิจัย

การพัฒนาโครงการวิจัย

การพัฒนาโครงการวิจัย

แผนภาพที่ 2 กระบวนการของหวงโซคุณคาดานการวิจัย
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ศึกษาความตองการ

สรางโครงการ

รับการบริการวิชาการ

บริการวิชาการ

ศึกษาความตองการ

ประชุมคณะกรรมการ

การบริการวิชาการของคน

บริการวิชาการ

ในสังคม/ชุมชน

การจัดบริการวิชาการ/การ
เผยแพรองคความรูดาน
สังคมศาสตร
ประชาสัมพันธโครงการ
- จัดการเสวนาวิชาการ
- จัดการอบรม
- จัดการใหบริการวิชาการสําหรับชุมชน

ศึกษาประเด็นปญหาสังคมหรือ
ประเด็นที่สังคมใหความสนใจใน
การพัฒนาหรือปรับปรุง

โดยจัดสรรบุคลากร/คณาจารยที่มี
ความรูความสามารถในการเปน
วิทยากรสําหรับแตละโครงการฯ

แผนภาพที่ 3 กระบวนการของหวงโซคุณคาดานการบริการวิชาการ
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ประเมินโครงการฯ / ประเมินผลการทํางาน

การจัดทำ

การอนุมตั ิบุคลากร

การเขารับการ

การถายทอด /

แผนพัฒนาบุคลากร

เขารวมอบรม

อบรมของบุคลากร

การนำไปปฏิบัติ
ในการทำงาน

สำรวจความตองการใน
การพัฒนา
- ความตองการของหนวยงาน
- ความตองการของบุคลากร

สำรวจขอมูลการเปดอบรมที่
สอดคลองกับความตองการ
- คณะดำเนินการจัดหาให

การเสนอบุคลากรเขารวม
อบรม
- คณะเปนผูเสนอ
- บุคลากรเสนอมาเอง

องคกรภายนอก /
เจาของหลักสูตร ให
ความรูที่ตรงกับความ
ตองการของบุคลากร /
คณะสังคมศาสตร

- การจัดเวทีถายทอด
ความรู (ใชระบบ KM)
- การนำมาพัฒนาการ
ทำงานที่รับผิดชอบ

การสรางนวัตกรรม
ในการทำงาน

- การอนุมัติงบประมาณ
- การอนุมัติตัวบุคคล

- บุคลากรจัดหาเอง

แผนภาพที่ 4 กระบวนการของหวงโซคุณคาดานการบริหารจัดการ
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สวนที่ 3 ผลลัพธการดำเนินงาน (ราง)
หมวด 7

ตัวชี้วัด

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ
ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของ 1. สัดสวนผลงานนำเสนอ/ ตีพมิ พ
ผูเรียน และดานบริการที่
ของนิสิตบัณฑิตศึกษาและผูสำเร็จ
มุงเนนลูกคา
การศึกษาในฐานขอมูลระดับชาติ
และหรือระดับนานาชาติตอผูสำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
2. จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยนที่เปน
inbound
3. จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยนที่เปน
outbound
4. จำนวนรางวัลทีน่ ิสิตไดรับ ใน
ระดับมหาวิทยาลัย/ ประเทศ
ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของ 1. รอยละของโครงการวิจัยที่
กระบวนการทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
2. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
ค. ผลลัพธดานการจัดการหวง จำนวนความรวมมือกับคูความ
โซอุปทาน หรือคูความรวมมือ รวมมือ/ ผูใชงานวิจัย
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
ก.(1) ผลลัพธดา นความพึง
1. ความพึงพอใจของนิสิต
พอใจของผูรับบริการและลูกคา
2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
กลุมอื่น
ก.(2) ผลลัพธดา นความผูกพัน 1. จำนวนทุนทีไ่ ดรับจากศิษยเกา
ของผูรับบริการและลูกคากลุม 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ศิษย
อื่น
เกาเขามามีสวนรวม
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
1. รอยละของอาจารยประจำวุฒิ
ปริญญาเอก
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เปาหมาย
2560

ผลลัพธ (ปการศึกษา)
2560 2559 2558

0.25 : 1

0.32 : 1 0.26 : 1 0.25 : 1

10

58

8

8

25

35

38

13

20

6

17

20

60.00

100

42.85

-

100.00

100

100

-

2

1

2
โครงการ

-

3.50

3.71

3.59

3.78

3.50

4.10

4.17

4.03

15
2

19
2

16
2

-

50.00

59.00

51.24

50.46

หมวด 7

ตัวชี้วัด

ก.(1) ผลลัพธดา นอัตรากำลัง
และขีดความสามารถของ
บุคลากร

2. รอยละของอาจารยประจำทีด่ ำรง
ตำแหนงวิชาการ
3. สัดสวนโครงการวิจยั ที่ไดรบั ทุน
จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตออาจารยประจำ
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (ตอ)
ก.(1) ผลลัพธดา นอัตรากำลัง 4. สัดสวนผลงานตีพิมพเผยแพร
และขีดความสามารถของ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ
บุคลากร (ตอ)
ตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือ
proceeding ในฐานขอมูลสากลตอ
อาจารยประจำ
5. รอยละของอาจารยประจำทีม่ ี
ผลงานไดรับการตีพิมพระดับ
นานาชาติ
6. สัดสวนของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีตำแหนงทางวิชาการ
ของกลุมอำนวยการ
ก.(2) ผลลัพธดา นบรรยากาศ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ
การทำงาน
สภาพแวดลอมการทำงาน
ก.(3) ผลลัพธดา นความผูกพัน ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ
ของบุคลากร
สวัสดิการ
ก.(4) ผลลัพธดา นการพัฒนา รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
บุคลากร
พัฒนาตรงตามสายงาน
7.4 ผลลัพธดานการนำองคการ และการกำกับดูแล
ก.(1) ผลลัพธดา นการนำ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอ
องคการ
การนำองคกรของผูบริหาร
ก.(2) ผลลัพธดา นการกำกับ
1. รอยละของการตอบสนองตอขอ
ดูแล
ทักทวง
2. รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับ
การแกไขดานสิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ก.(3) ผลลัพธดา นกฎหมาย
รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑ
ขอบังคับและการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรตอจำนวน
มาตรฐาน
หลักสูตรทั้งหมด
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เปาหมาย
2560
60.00

ผลลัพธ (ปการศึกษา)
2560 2559 2558
60.00

50.94

50.93

0.35 : 1

0.35 : 1 0.33 : 1 0.36 : 1

0.50 : 1

1.25 : 1 1.05 : 1 0.36 : 1

25.00

69.23

33.96

11.87

25.00

22.00

23.08

24.05

3.50

4.05

3.61

-

3.01

3.70

3.14

-

68.47

62.93

60.00

3.50

3.81

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

93.33

หมวด 7

ตัวชี้วัด

ก.(4) ผลลัพธดา นจริยธรรม

เปาหมาย
2560

รอยละของการตอบสนองตอขอ
100
รองเรียนดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูบริหารและ
บุคลากร
ก.(5) ผลลัพธดา นสังคม
จำนวนกิจกรรม/ โครงการที่
2
สนับสนุนชุมชน หรือสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมแบบใหเปลา
7.4 ผลลัพธดานการนำองคการ และการกำกับดูแล (ตอ)
ข. ผลลัพธดานการนำกลยุทธไป รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่
100
ปฏิบัติ
ดำเนินการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
ก.(1) ผลลัพธดา นงบประมาณ 1. สัดสวนเงินวิจัยที่ไดรบั จาก
250,000
และการเงิน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บาท/คน
ตออาจารยประจำทั้งหมด (บาท/
คน)
2. สัดสวนเงินรายไดทั้งหมดตอเงิน 80.00
งบประมาณทั้งหมดของคณะ
ก.(2) ผลลัพธดา นตลาด
รอยละของจำนวนผูรับบริการ
100.00
วิชาการตอจำนวนตามเปาหมาย
ของการจัดโครงการบริการ
วิชาการ
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ผลลัพธ (ปการศึกษา)
2560 2559 2558
100

100

100

2

2
โครงการ

-

87.44

-

(รอบ 6
เดือน
56.57)

101,979.26 186,504.87 255,043.00
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน

77.29

81.29

84.52

76.71

92.10

-

สวนที่ 4 แผนปรับปรุงระบบงาน
เรื่องที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 เรื่องสำคัญที่ตองการปรับปรุง : การเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคตามที่ระบุไวใน
มคอ.2
 เกี่ยวของกับหมวดใดในเกณฑ EdPEx : ลูกคา (หมวด 3), ระบบปฏิบัติการ (หมวด 6), ผลลัพธ (หมวด
7)
 สภาพปจจุบันของเรื่องที่ตองการปรับปรุง
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่ระบุไวใน มคอ.2
 สาเหตุที่ตองปรับปรุง
สภาวะปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน การติดตอสื่อสาร ประสานงานไมไดอยูเฉพาะในประเทศ มี
ขอบขายออกไปทั้งในภูมิภาคระดับอาเซียนและระดับโลก ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอการผลิตบั ณฑิต
ของประเทศไทยว า ควรจะออกมาในรู ป แบบใด รวมถึ ง ในป จ จุ บ ั น มี ก ารแข ง ขั น สู ง มากทั ้ ง ใน
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ คุณสมบัติบัณฑิตที่ผลิตออกมาตองพรอมที่จะแขงขัน ไมเฉพาะการแขงขัน
ทางเทคนิคแตตองมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดวย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จึ งควรจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอนสงเสริมตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่ระบุไวใน มคอ.2 และ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรในดานความรู ทักษะ เจตคติ
จริยธรรม และบุคลิกภาพ
 แผนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ชวงเวลาการดำเนินงาน
1) จัดทำแผนการผลิตบัณฑิตที่พึง คณะกรรมการฝายวิชาการและ สิงหาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
ประสงคและมีความเชี่ยวชาญ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เฉพาะศาสตร
2) การพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการฝายวิชาการ
สิงหาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
3) การคัดเลือกนิสิต
คณะกรรมการฝายวิชาการ
มกราคม 2561 - กรกฎาคม 2561
4) การจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการฝายวิชาการ และ สิงหาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
.
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 เปาหมายของการปรับปรุง (ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อปรับปรุงแลว)
6.1 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 95% จากผูเรียนทั้งหมด
6.2 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.50
 ผลการปรับปรุง (ถามี)
- ไมมี -

เรื่องที่ 2 การวิจัย
 เรื่องสำคัญที่ตองการปรับปรุง : การเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติใหมากขึ้น
 เกี่ยวของกับหมวดใดในเกณฑ EdPEx : กลยุทธ (หมวด 2), บุคลากร (หมวด 5) , ระบบปฏิบัติการ
(หมวด 6)
 สภาพปจจุบันของเรื่องที่ตองการปรับปรุง
อาจารย และนักวิจัยคณะสังคมศาสตร มีการทำวิจัยกันมากขึ้น แตยังมีผลงานตีพิมพระดับ
นานาชาติไมมากนัก
 สาเหตุที่ตองปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดวางนโยบายมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ดังนั้น อาจารย
และนัก วิจั ยในคณะสังคมศาสตรจ ึงจำเปนตองให ความสำคัญกับการผลิต ผลงานวิจัยตีพ ิ มพ ในระดับ
นานาชาติมากขึ้น
 แผนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ชวงเวลาการดำเนินงาน
การสรางแรงจูงใจนักวิจัยดวยการ คณะกรรมการฝายวิจัย มกราคม – ธันวาคม 2559
ใหรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
 เปาหมายของการปรับปรุง (ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อปรับปรุงแลว)
จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเปน ๕ ผลงาน
 ผลการปรับปรุง (ถามี)
- ไมมี -
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เรื่องที่ 3 การบริการวิชาการ
 เรื่องสำคัญที่ตองการปรับปรุง : การบริการวิชาการคณะสังคมศาสตรเปน การเนนการบริการวิชาการ
แบบใหเปลาแกสาธารณะ จึงยังไมสามารถสรางรายไดใหกับคณะไดมากนัก
 เกี่ยวของกับหมวดใดในเกณฑ EdPEx : กลยุทธ (หมวด 2), ลูกคา (หมวด 3), บุคลากร (หมวด 5) ,
ระบบปฏิบัติการ (หมวด 6)
 สภาพปจจุบันของเรื่องที่ตองการปรับปรุง
โครงการอบรมทางวิชาการตองมุงเนนการหารายไดใหสูคณะมากขึ้น
 สาเหตุที่ตองปรับปรุง
เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยออกสูนอกระบบ เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงมีความจำเปน
ที่จะตองหารายไดเขาสูคณะ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มงบประมาณสำหรับการใชจายของคณะตอไป
 แผนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ชวงเวลาการดำเนินงาน
จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมุงเนน คณะกรรมการฝายบริการ
กันยายน – ธันวาคม 2561
โครงการฯ ที่สรางรายได
วิชาการ
 เปาหมายของการปรับปรุง (ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อปรับปรุงแลว)
รายไดจากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 10%
 ผลการปรับปรุง (ถามี)
- ไมมี -
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เรื่องที่ 4 การบริหารจัดการ
 เรื่องสำคัญที่ตองการปรับปรุง : เรื่องคน เงิน และกายภาพ ดังนี้
1.1) การกระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ วางแผนและพัฒนาสายงานอาชีพของตน
เพื่อเตรียมพรอมในการเติบโตในสายงานของตน และพรอมในการรวมพัฒนาองคกร
1.2) กำกับระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยสิน ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได
ใหเปนระบบที่ทุกคนสามารถปฏิบัติไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ตอบสนองความตองการที่จำเปน
ของผูรบั บริการ
1.3) เรงรัดการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสามารถใหบริการนิสิต คณาจารย
และบุคลากรอยางพึงพอใจและมีความสุข
 เกี่ยวของกับหมวดใดในเกณฑ EdPEx : กลยุทธ (หมวด 2), บุคลากร (หมวด 5), ระบบปฏิบัติการ
(หมวด 6)
 สภาพปจจุบันของเรื่องที่ตองการปรับปรุง
3.1) สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการในการพัฒนาสายงานในการเขาดำรงตำแหนงทาง
วิชาการอยูในระดับคอนขางต่ำ
3.2) การบริหารงบประมาณแผนดินจากคาวัสดุการศึกษารายหัวนิสิตที่จัดสรรไปภาควิชาตนสังกัดของ
นิสิต ซึ่งยังไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริงที่ตองบริหารสวนใหญจากหนวยงานสังกัดสำนักงานเลขานุ การ
คณะ
3.3) ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการเงินและการบัญชี การจัดซื้อจัดจางวัสดุและครุภัณฑ ซึ่งมี
หลายขั้นตอน และใชเวลา รวมถึงการใชเอกสารรูปกระดาษมากจนเกินจำเปน
3.4) อาคารสถานที่มีความคับแคบ มีการใชงานมานาน หลายสวนชำรุด และมีขอจำกัดในการใชงาน
ไมสอดคลองกั บปริมาณนิสิตและคณาจารยที่ใชในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประชุม
รวมทั้งขาดความทันสมัยของระบบตางๆ เชน ระบบการจัดเก็บ
 สาเหตุที่ตองปรับปรุง
4.1) บุคลากรที่ท ำงานมานานมีศักยภาพในประสบการณ ความสามารถในการกาวเขา สูตำแหนง
บริหารที่สูงขึ้น แตกลับขาดบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติในการเติบโตเขาสูตำแหนงทางการบริหารในอนาคต
4.2) ไดรับการประเมินจากนิสิตในระบบการตรวจประกันคุณภาพดานกายภาพ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูอยูในระดับพอใจคอนขางต่ำ
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 แผนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รองคณบดีฝายบริหาร และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบสำรวจความ
ตองการในการพัฒนา
- ตามความตองการของหนวยงาน
- ตามความตองการของบุคลากร
2. หนวยการเจาหนาที่เสนองาน
แผนทำแผนพัฒนา
3. สำรวจขอมูลขาวสารหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการ
- หนวยงานดำเนินการจัดหาให
- บุคลากรจัดหาเอง
4. หนวยการเจาหนาที่เสนอขอมูล
ใหผูบริหารระดับถัดไปพิจารณาความ
เหมาะสม ความสอดคลอง ความ
ตองการ และอนุมัติใหสมัครได (กรณี
บุคลากรเสนอมาเอง) หากกรณี
หนวยงานหาให จะเสนอใหบุคลากรที่มี
คุณสมบัติสมัคร
5. บุคลากรที่มีคุณสมบัติสมัคร
6. ผูสมัครขออนุมัติงบประมาณ
และขออนุมัติตัวบุคคลไปอบรม
7. ผูสมัครเขารับการอบรม
8. ผูรับการอบรมสำเร็จการอบรม
และหนวยงานเจาของหลักสูตรสงมอบ
(องคกรภายนอก / เจาของหลักสูตร)
9. ผูบริหารกำหนดใหผูรบั การ
อบรมจัดเวทีถายทอดความรู (ใชระบบ
KM)
10. ผูบริหารกำหนดใหผูรับการ
อบรมนำความรูจากการฝกอบรมมางาน
พัฒนาการทำงานที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ
ชวงเวลาการดำเนินงาน
- สำนักงานเลขานุการคณะ ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561
- ภาควิชาที่มคี วามตองการ
สงบุคลากรอบรม

- สำนักงานเลขานุการคณะ ธันวาคม 2561
- ภาควิชาที่มคี วามตองการ
สงบุคลากรอบรม
ตุลาคม 2561 - ตุลาคม 2562

มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562

มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562
มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562
มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562
มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562

มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562

มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562
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 เปาหมายของการปรับปรุง (ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อปรับปรุงแลว)
บุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสายงานเขาสูตำแหนงวิชาการ ปละ 5 คน เพื่อสามารถ
เสนอแนะความคิดเห็น ตระหนัก ในขอจำกัดตางๆ รว มกับ การประเมิ นคุณภาพการศึก ษาตามรอบป
การศึกษา
 ผลการปรับปรุง (ถามี)
- ไมมี -
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