รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2561
สวนที่ 1 โครงรางองคการ (Organizational Profile: OP)
P.1 ลักษณะองคการ
คณะสังคมศาสตรไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตอมา
มีสำนักงานเลขานุการเกิดขึ้นซึ่งนับไดวาเปนสวนราชการในลำดับแรกของคณะสังคมศาสตรและในวันที่
26 พฤศจิก ายน 2518 จึ งไดมีก ารแบงสวนราชการขึ้นเพิ่ม เติมจำนวน 5 ส ว นราชการนั ่ นคือภาควิชา
จิต วิทยา ภาควิช าปรัชญาและศาสนา ภาควิช าภูม ิศาสตรและประวั ติศาสตร ภาควิ ช ารัฐ ศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลังจากนั้นไดเพิ่มภาควิชานิติศาสตร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2523 ตอมาเมื่อคณะมนุษยศาสตรกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2528 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาไดยายไปสังกัด
ในคณะมนุษยศาสตรสวนภาควิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไดมีการแบงออกเปนภาควิชาแยกจากกัน
ทำใหคณะสังคมศาสตรจึงมีสวนราชการในสังกัดรวมทั้งสิ้น 7 สวนราชการมาจนถึงปจจุบัน อันประกอบดวย
1) ภาควิชาจิตวิทยา 2) ภาควิชานิติศาสตร 3) ภาควิชาประวัติศาสตร 4) ภาควิชาภูมิศาสตร 5) ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 6) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ 7) สำนักงานเลขานุการ
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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 13
หลักสูตรแบงออกเปนระดับปริญญาตรี 8
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีไดแก
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 และ
ภาคพิเศษ)
1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
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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
ประกอบดวยการฝกภาคสนามการทำ
วิทยานิพนธ, สารนิพนธ

ภารกิจหลัก

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ

หลักสูตร/ บริการ
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดแก
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)
การวิจัยของคณะสังคมศาสตร ประกอบดวย
1. งานวิจัยดานสังคมศาสตรที่เปน
ลักษณะของโครงการเดี่ยว และชุดโครงการ
ที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรสาขาตางๆ
2. วารสารสังคมศาสตร

วิธีการสงมอบ

- การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสาร/ฐานขอมูลบนเว็บไซต ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อนำไปสูการตอ
ยอดหรือนำไปใชประโยชนสูสังคม
- การเผยแพรผลงานวิจัยโดยการ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อนำไปสูการตอยอดหรือ
นำไปใชประโยชนสูสังคม
- การนำองคความรูท่ไี ดจากงานวิจัยไป
ประยุกตใชกับการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนไดองคความรูใหม
และทันสมัย
- การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแก
แหลงทุน
งานบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร มี - การจัดโครงการฝกอบรม/ถายทอดความรู
ทั้งลักษณะของการฝกอบรม/ถายทอด
ในคณะสังคมศาสตร ใหแกบุคลากรคณะ
ความรูที่เปนการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย และบุคคลภายนอก
และเปนลักษณะของการหารายไดเขาสูคณะ - การจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหนิสติ ไดนำ
เพื่อนำไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ ความรูที่เรียนในหองเรียนไปบริการสูส ังคม/
ของคณะ นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริม
ชุมชนภายนอกคณะ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะที่เปน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน และ/
หรือการวิจัย
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ภารกิจหลัก
4. การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตร/ บริการ

วิธีการสงมอบ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
สังคมศาสตร มีลกั ษณะดังนี้
1. สืบสานวัฒนธรรม/ประเพณีไทยทีด่ ีงาม
2. สงเสริมความสัมพันธของบุคลากรในคณะ
โดยผานการทำกิจกรรมรวมกัน หรือการ
เรียนรูจ ากรุนพี่/ผูอาวุโส

วิธีการมีดังนี้
- จัดโครงการ/กิจกรรมในคณะที่ชว ยสืบสาน
ประเพณีตางๆ ของไทยรวมถึงการสืบสาน
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
วิสัยทัศน
บูรณาการศาสตรทางสังคมเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ และพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. เปนคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและมีจิตสำนึกรับใชสังคม
2. การเรียนการสอนคณะมีการบูรณาการศาสตรตอบสนองความตองการและพัฒนา
สังคมอยางยั่งยืน
3. คณาจารยมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีจิตสำนึกตอสังคม
4. คณะมีผลงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการที่มีการบูรณาการศาสตรเพื่อ
พัฒนาสังคมและเผยแพรสูสากล
5. เปนคณะที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล
6. คณะมีบรรยากาศการทำงานอยางผาสุก
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ตารางที่ 1พันธกิจ วิสัยทัศน เปาประสงค และคานิยมของคณะสังคมศาสตร(ตอ)
คานิยม
บูรณาการ โดยอาศัยหลักของความรู ความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคม
สมรรถนะหลักของคณะ
มีความเชี่ยวชาญดานศาสตรทางสังคมที่หลากหลายและเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คณะสังคมศาสตรมีบุคลากรแบงไดเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมสายวิชาการ และ 2) กลุมสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ ในปการศึกษา 2561 มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 188 คน ประกอบดวยกลุมบุคลากรสาย
วิชาการจำนวน 84 คน ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 23 คน และกลุมบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ จำนวน
81 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 - 3 ดังนี้
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ตารางที่ 2 จำนวนอาจารยประจำคณะสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา 2561 จำแนกตามคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ สถานภาพ และชวงอายุ (รวมลาศึกษาตอ)
สถานภาพ

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

ป.โท

ผูชวย
ศาสตราจารย

ชวงอายุ

จิตวิทยา

3

3

1

10

-

1

-

-

1

4

14

-

-

6

4

8

-

18

นิติศาสตร

5

3

1

1

-

-

-

-

-

-

10

-

-

5

5

-

-

10

ประวัติศาสตร

3

1

2

4

-

1

-

-

-

-

11

-

-

8

1

2

-

11

ภูมิศาสตร

-

5.5

-

2

-

2

-

-

-

2

7.5

-

1

2.5

4

1

1

9.5

รัฐศาสตรฯ

1

5

2

8

1

3

-

-

5

1

14

-

-

10

5

4

1

20

สังคมวิทยาฯ

2

1

3

7

-

-

-

-

-

1

12

-

-

3

8

2

-

13

พัฒนาสังคม

1

1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

-

0.5

2

-

-

2.5

ผูทรงคุณวุฒิ

3

1

1

2

8

6

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

23

23

18

21

10

34

9

13

1

1

6

8

67.5

2.5

1

35

29

17

25

107

ภาควิชา
สาขาวิชา

รวม

อาจารย

39

44

22

ศาสตราจารย

2

6

รวม

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามคุณวุฒิ ตำแนงทางวิชาการ และชวงอายุ ประจำปการศึกษา 2561

ลูกจางประจำ

ลูกจางประจำ
เปลี่ยนสถานภาพ

ต่ำกวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปฎิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

<31 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

> 60 ป

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได

พนักงานมหาวิทยาลัย

ชวงอายุ

ระดับตำแหนง

10
-

10
-

31
1
1
2
5

2
-

2
-

7
-

41
1
1
2
5

8
-

38
1
1
2
5

13
-

5
-

15
1
2

18
1
1
3

10
1
-

13
-

-

56
1
1
2
5

-

-

-

6

-

-

-

6

-

6

-

-

1

1

4

-

-

6

-

-

-

10

-

-

1

4

5

10

-

-

-

4

5

1

-

10

1

10

10

56

2

2

8

60
81

13

63

13
81

5

19

28

20
81

14

-

ขาราชการ

รวม

คุณวุฒิ

1
-

สังกัด

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

พนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ

สถานภาพ

81

7

รวม

81

ทั้งนี้ ทางฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตรไดทำการสำรวจความตองการ/ความคาดหวัง
ของบุคลากรทั้งสองกลุม เมื่อชวงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อใชเปนขอมูลในการนำไปปรับใชพัฒนาการทำงานให
บรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะสังคมศาสตร โดยพบวา บุคลากรมีความตองการ/ความคาดหวังดังตารางที่ 4
คือ
ตารางที่ 4 ความตองการ/ความคาดหวังของบุคลากรคณะสังคมศาสตร
กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
ดานการเรียนการสอน:
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่คณะมีเพื่อสนับสนุนการสอนที่มีความทันสมัยและมี
การวางระบบของการดูแลและรักษาอยางสม่ำเสมอกอนการใชงาน/กอนการสอน
เพื่อไมใหเกิดปญหาที่มาจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมเพียงพอหรือใชงานไมได
2. พัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการใหมีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย โดยอาจเชิญ
วิทยากรที่มีความรูและนำไปปฏิบัติไดจริง
3. อยากใหการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น เปดกวางทาง
ความคิด เนนความรวมมือของบุคลากร มากกวางบประมาณ
4. เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ โดยใหความสำคัญกับธรรมชาติขของศาสตรแต
ละสาขาทีไ่ มเหมือนกัน

5. จัดการเรียนการสอนใหเกิดความพึงพอใจตอผูเรียนและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยควบคูการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6. ตารางการใชหองเรียนควรจัดใหมีความเหมาะสม เนื่องจากหองเรียนมักจะไม
เพียงพออยูเสมอ

7. มีการอำนวยความสะดวกใหสามารถดำเนินการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. การจัดสรรเวลาใหอาจารยไดมีโอกาสพัฒนาการสอนมากกวานี้
9. ตองการใหมีการจัดซื้อโตะเรียน เกาอี้ใหมทดแทนของเดิมที่คอนขางเกา และมี
ขนาดเล็ก
10. ตองการใหมีเวลาการเรียนการสอนที่เวนชวง 12.00-13.00 น.
11. ระบบใหมตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่คณะตองดำเนินการใหบุคลากรลงมือ
ปฏิบัติในระบบ อยากใหคณะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมากกวาใหรจู ักเทานั้น เพื่อ
เวลาตองปฏิบตั ิจริงจะชวยใหบคุ ลากรทำไดและเขาใจในการทำจริงๆ อีกทั้งอาจจะ
ชวยลดปญหาการใชระบบได
12. ไดรับบริการในสวนที่จะสนับสนุนผูส อนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กลุมบุคลากร
สายวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
ดานการวิจัย:
1. การจัดสรรเวลาระหวางการทำงานวิจัยกับงานดานอื่นๆ ที่ชัดเจนขึ้นสำหรับ
ผูทที่ ำวิจัยเพื่อไมใหเกิดภาระงานที่หนักเกินไป
2. สนับสนุนการวิจัยและสามารถบูรณาการกับคณะอืน่ ได
3. มีการทำวิจัยเชิงบูรณาการมากขึ้น
4. สงเสริมการวิจัยที่เชื่อมโยงและประยุกตกับการพัฒนาใหมากขึ้น
5. พัฒนาระบบการลดภาระการสอน แลวเฉลี่ยจากภาระงานวิจัยแทนได
6. การสนับสนุนการตีพิมพ เชน ใหคาตีพิมพ คาวิจัยที่เหมาะสม
7. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยที่เหมาะสม
8. ควรมีการสงเสริมการวิจัยแบบชุดโครงการเพิ่มขึ้น
9. ใหโอกาสและทุนทำงานวิจัยมากขึ้นโดยไมมีภาระงานอื่นๆ มาแทรก
10. มีเวลาในการทำวิจัยมากขึ้น
11. อยากใหมีระบบพี่เลี้ยง/ผูชวยงานวิจัย
12. อยากใหจัดโครงการเปดพื้นที่ใหผูที่ตองการทำวิจัยไดมีเวลาทำวิจัย เชน
ไปตางจังหวัด 3 - 5 วัน เพื่อเขียนวิจัยในบรรยากาศที่ทุกคนตางเปน
แรงผลักดันซึ่งกันและกัน อยางนอยจะชวยใหผูวิจยั เริ่มงานไดงา ยขึ้น
ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:
1. อยากใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือสรางวัฒนธรรมใหมๆ
2. ควรเนนความหลากหลายทางวัฒนธรรมไมควรเนนแคพุทธศาสนา
ดานการบริการวิชาการ:
1. การบริหารจัดการที่กำหนดใหองคกรมีความกาวหนา
2. ไดรับมอบหมายตำแหนงบริหารที่เหมาะสม
3. อยากใหมหาวิทยาลัยฯ ออกจากระบบโดยสมบูรณและใหคณะสังคมศาสตร
ดำเนินงานอยางอิสระกวาที่เปนอยูในปจจุบนั

กลุมบุคลากร
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ

ความตองการ / ความคาดหวัง
1. มีความกาวหนา ความมั่นคงในสายงาน และการทำงานอยางมีความสุข
2. ตองการเสริมสรางประสบการณจากการเรียนรูในหนาที่การทำงาน
รวมถึงมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3. สวัสดิการและคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน
4. นำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงานเพื่อใหการทำงานคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ
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ความผูกพัน
คณะสังคมศาสตร มีการดำเนินการเพื่อสรางความผูกพันโดยผานระบบการสรางความผูกพันของ
คณะ ซึ่งมีอยู 4 ระบบคือ 1) ระบบการใหรางวัลบุคลากรดีเดน 2) ระบบสวัสดิการของคณะ 3) ระบบการให
ทุนวิจัย และ 4) ระบบการสรางสัมพันธภาพ ในแตละระบบขางตนคณะสังคมศาสตร ไดมีสวนงานที่ทำ
หน าที่ ร ั บ ผิดชอบโดยตรงเพื่อ ใหก ารดำเนิน งานของแตละระบบเปน ไปอยางมี ประสิทธิภาพ โดยในป
การศึกษา 2561 คณะสังคมศาสตร ไดมีระบบของการติดตามการดำเนินงานของ 4 ระบบขางตน เพื่อ
ประเมินผลของทั้ง 4 ระบบวาไดชวยสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือไมอยางไร ดวยการสำรวจ
ระดับความผูกพันกับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร ทำใหพบวา บุคลากรของคณะสังคมศาสตร แมวามี
ความพึงพอใจตอระบบการสรางความผูกพันอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย เทากับ 3.31) แตบุคลากรก็
ยังคงมีความผูกพันกับคณะสังคมศาสตรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.84)
จากผลการติดตามขางตน คณะสังคมศาสตรจึงไดทำการขับเคลื่อนในเรื่องของการสร างความ
ผูกพันเพิ่มเติม โดยผานรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่คณะสังคมศาสตรไดมีการจัดเปนประจำทุกปอยาง
ต อเนื ่อง ดว ยการนำหัวขอ ของความผูกพันมาเปนกิจ กรรมหลักในโครงการสั มมนาสัญ จรบุคลากร ป
การศึ ก ษา 2561 โดยกำหนดใหอ ยู ภ ายใตหัว ข อ “Work Engagement & Commitment” และอาศั ย
วิทยากรจากภายนอกมาชวยเสริมสรางและขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะสังคมศาสตร ซึ่ง
มีเปาหมายเพื่อชวยสรางความผูกพันที่ดีของบุคลากรตองานและองคกร รวมทั้งการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางบุคลากรและทัศนคติในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของคณะ
ในป การศึกษา 2561 ไดสะทอนถึงความผูกพันที่บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน และช ว ย
วิชาการ รวมทั้งนิสิต ศิษยเกา และบุคลากรที่เกษียณอายุแลวมีตอคณะสังคมศาสตร นั่นคือ การที่กลุม
บุ คลากรและนิ สิ ตทั ้งในปจ จุ บันและในอดีต ไดเ ขามามีส วนรว มในกิ จ กรรม "วิ ่งเพื่ อ สัง คม" SOCIAL
SCIENCES SOCIAL RUN 2019 ซึ่งเป นรูป แบบที่ คณะจัดในลัก ษณะการวิ่ งเปน ครั ้ง แรก โดยมี จำนวน
ผูเขารวมกวา 1,700 คน นอกจากนี้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะดำเนินการเปนประจำทุกป เชน กิจกรรมในวัน
สถาปนาคณะ วันสงกรานต ก็พบวาบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุไปแลวไดกลับมารวมกิจกรรมดังกลาว
อยางตอเนื่องทุกป
จากการดำเนินงานตางๆ ของคณะสังคมศาสตรขางตน ไดสะทอนใหเห็นวาระบบตางๆ ที่คณะได
ดำเนิ นการนั้ น ชว ยเสริมสรางความผูกพันของบุค ลากรใหเ กิดขึ้นกั บองคกรได ในขณะเดีย วกั น คณะ
สังคมศาสตรยังไดพยายามหาแนวทางการปรับปรุงการทำงาน โดยอาศัยขอมูลการสำรวจจากบุคลากรและนิสิต
มาใชประโยชนในการกำหนดประเด็นที่คณะควรตองคำนึงถึงและนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของคณะ
สังคมศาสตร เพื่อรักษาและพัฒนาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรและนิสิตใหคงอยูอยางตอเนื่องตอไป
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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

ที่ตั้ง/ความจุ
(จำนวนคน)

1. หองบรรยาย/หองเรียน
1.1 หองบรรยาย ขนาดความจุ 35 คน
1.2 หองบรรยาย ขนาดความจุ 40 คน
1.3 หองบรรยาย ขนาดความจุ 50 คน
1.4 หองบรรยาย ขนาดความจุ 60 คน
1.5 หองบรรยาย ขนาดความจุ 70 คน
1.6 หองบรรยาย ขนาดความจุ 120 คน
1.7 หองบรรยาย ขนาดความจุ 128 คน
1.8 หองบรรยาย ขนาดความจุ 130 คน
1.9 หองบรรยาย ขนาดความจุ 150 คน
2. หองปฏิบัติการ
2.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

9
2
1
10
4
3
1
2
1

เพื่อการเรียนการสอน

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

2.2 หองศูนยการเรียนรู
2.3 หองปฏิบัติการภูมิศาสตร 1
2.4 หองศาลจำลอง (หองปฏิบัติการนิติศาสตร)
2.5 หองรัฐสภาจำลองและศูนยรัฐธรรมนูญศึกษา
2.6 หองปฏิบัติการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.7 หองปฏิบัติการภูมิศาสตร2
2.8 หองปฏิบัติการประวัติศาสตร
2.9 หองปฏิบัติการจิตวิทยา
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การใชประโยชน

รายการ
3. หองประชุม
3.1 หองประชุม สค.1-501
3.2 หองประชุม สค.2-102
3.3 หองประชุม สค.2-404
3.4 หองประชุม สค.2-501
3.5 หองประชุม สค.3-201
3.6 หองประชุม สค.3-202
3.7 หองประชุม สค.3-501
3.8 หองประชุม สค.3-503
3.9 หองประชุม สค.3-601
3.10หองประชุม สค.3-603
3.11หองประชุม สค.4-701
3.12หองประชุม สค.4-801
3.13หองประชุม สค.4-901

ที่ตั้ง/ความจุ
(จำนวนคน)

การใชประโยชน

210 คน
12 คน
250 คน
120 คน
32 คน
20 คน
100 คน
10 คน
120 คน
16 คน
30 คน
30 คน
800 คน

เพื่อใชในการประชุมเกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะรวมถึงที่เปนการ
จัดงานประชุม อบรม สัมมนาตางๆ
ทั้งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานนิสติ
การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

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

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ.
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558
5. ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ.2548
และ พ.ศ.2559
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หมวด

2. ดานการวิจัย

3. ดานการเงิน

4. ดานการบริหารงาน
บุคคล

พระราชบัญญัติ ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับ
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2559
7. พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติโรงพยาบาล พ.ศ.2541
9. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2538
1. จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตสิ ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
2. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
3. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 – 7)
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดมก. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2558
6. ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ.ศ.2553
7. ระเบียบ/ขอบังคับเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ
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ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(1) โครงสรางองคการ
(1.1) แผนภูมิโครงสรางองคกร
คณะสังคมศาสตรไดบริหารงานโดยมีคณบดีเปนผูรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะเปนผูกำหนดนโยบายดานการบริหาร โดยในปการศึกษา
2561 คณะสังคมศาสตรไดมีผูบริหารอันประกอบดวยรองคณบดี 6 ฝาย เพื ่อช วยคณบดีในการดำเนินการ
บริหารงานเฉพาะแตละดานของคณะสังคมศาสตรไดแก 1) รองคณบดีฝายวิชาการ 2) รองคณบดีฝายกฎหมาย
นโยบายและแผน 3) รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 4) รองคณบดีฝายวิจัย 5) รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต และ 6) รองคณบดีฝายบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมีผูชวยคณบดี 5 ฝาย คือ 1) ผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ 2) ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 3) ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 4) ผูชวยคณบดี
ฝายสื่อสารองคการและศิษยเกาสัมพันธ และ 5) ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับโครงสรางการบริหารของคณะสังคมศาสตรไดดำเนินการจัดโครงสร างอันประกอบด วย
6 ภาควิชา คื อ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูม ิศาสตร ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีสำนักงานเลขานุ การคณะ
รับผิดชอบงานบริหารและธุรการของคณะ
ดังนั้น โครงสรางของคณะสังคมศาสตรในการดำเนินงานบริหารจัดการตางๆ สามารถสรุปได
ดังแผนภูมิที่ 1
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คณบดีคณะสังคมศาสตร

รองคณบดีฝา ยวิชาการ

รองคณบดีฝายกฎหมาย
นโยบาย และแผน

รองคณบดีฝายวิเทศ
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

หนวยบริหารทรัพยสิน
หนวยสงเสริมการเรียนรู
หนวยประสานงานโครงการ
พัฒนาวิชาการ

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา
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แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการบริหารจัดการภายในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชารัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร

ศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ

รองคณบดีฝา ย
บริการวิชาการ

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
ทางสังคมศาสตร

สำนักงานเลขานุการคณะ

ศูนยวิเทศสัมพันธและ
จัดการศึกษานานาชาติ

หนวยประสานงานโครงการ
ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี

โครงการสหวิทยาการ
• สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

(1.2) การกำกับดูแลของคณะ
การดำเนินงานในภาพรวมของคณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานโดยอยูภายใตการควบคุม
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย โดยในที่ประชุมคณบดี
จะเปน การพิจ ารณากลั ่ นกรองขอ เสนอและการปฏิบ ั ติ ต ามพั นธกิ จ ต า งๆ ในขณะที่ ก ารประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการพิจารณาเรื่องสำคัญตางๆ และเสนอแนะเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรตอไป
นอกจากนี้ในเรื่องของการดำเนินงานดานวิชาการ อันไดแก การขอเปด/ปดหลักสูตรหรือรายวิชา การขอ
ปรั บ ปรุง หลักสูตร/รายวิชา การขอเปดโครงการภาคพิเศษ การขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย ผูร ับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ทางคณะสังคมศาสตรไดดำเนินงานโดยอยูภายใตการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะกรรมการการศึกษา
ในขณะเดียวกันการกำกับดูแลในระดับคณะของคณะสังคมศาสตรนั้นไดมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตรทำหนาที่กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกดาน โดยมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายต างๆ
ดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของคณะ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาและปฏิบัติโดยผานชุดกรรมการ
ฝายตางๆ พรอมทั้งนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเขาที่ประชุมกรรมการประจำคณะในทุกเดือน ทำใหมี
การกำกับติดตามการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคณะสังคมศาสตรไดอยางครอบคลุมในทุกพันธกิจของคณะ
สังคมศาสตร รวมทั้งยังไดมีการกำกับติดตามเรื่องของการดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่แตละงานไดมี
การดำเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตรยังไดมีการประเมินถึงคุณภาพการดำเนินงาน
ดานตางๆ ในแตละป โดยผานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งผลประเมินไดนำไปสูการปรับปรุงการ
ดำเนินงานดานตางๆ ของคณะสังคมศาสตร
(2) ลูกคา ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย
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-แนะนำแบบOne-Stop Service
- ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามีความรูในสิ่งที่จะถายทอด/
แนะนำ แกผูเรียน รวมถึงมีเวลาในการใหคำปรึกษา
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีจำนวนเพียงพอ และใช
งานไดดี
- มีการจัดโครงการเชิญวิทยากรทีด่ ี สามารถใหทั้งความรู
ความคิด และการใชชีวิตรอบดาน
-การจัดWorkshopเพื่อใหเกิดการเรียนรูชีวิตการทำงาน
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ตารางที่ 8 (ตอ)
พันธกิจ
1. การ
ผลิต
บัณฑิต

2. การ
วิจัย

3. การ
บริการ
วิชาการ

กลุม
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผูมีสวน
ลูกคา ไดสวน
เสีย


ศิษยเกา



ผูใชบัณฑิต



นักวิจัย



ผูใหทุนวิจัย/แหลง
ทุนวิจัย



ผูใหทุนวิจัย/แหลง
ทุนวิจัย
บุคคลทั่วไป






หนวยงานที่สง
บุคลากรเขาอบรม
หนวยงานที่ใหทุน



ความตองการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
- ชองทางในการใหคำปรึกษา-แนะนำแบบ One-Stop Service
- ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามีความรูในสิ่งที่จะถายทอด/
แนะนำ แกผูเรียน รวมถึงมีเวลาในการใหคำปรึกษา
- ผลงานวิจัยมีคณ
ุ ภาพและไดรับการตีพิมพเผยแพร
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีจำนวนเพียงพอ และใชงาน
ไดดี
- มีการจัดโครงการเชิญวิทยากรทีด่ ี สามารถใหทั้งความรู
ความคิด และการใชชีวิตรอบดาน
- คณะฯ มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมภายนอก
- การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองตอสังคม/
ตลาดแรงงาน
- บัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะซื่อสัตย ขยันและมีความรับผิดชอบใน
การทำงาน
- บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู/รูจักแสวงหาความรู
เพิ่มเติมในสิ่งใหมที่นอกเหนือจากที่เรียนมา
- บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร รวมถึงการใช
ภาษาอังกฤษ
- งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพ / ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ที่มี impact factor สูง
- งานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง หรือตอ
ยอดงานวิจัยอื่นได
- โครงการวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถนำไปเผยแพรสสู ังคม
หรือใชประโยชนเชิงวิชาการ เชิงพาณิชยเชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบายได
- ดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายและสงรายงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาการรับทุน
- งานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ใชอางอิง หรือตอ
ยอดงานวิจัยอื่นได
- โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีความทันสมัยตรงตามความตองการ
- องคความรูที่ไดสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง
- คุณภาพของการบริการที่รวดเร็ว
- บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะดานตางๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับที่ไดหนวยงานสงเสริมใหเขาอบรม
- บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาหนวยงาน/องคกร
โครงการสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค และตรงตาม
กลุมเปาหมายที่ตองการ
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พันธกิจ

กลุม
หนวยงานที่ใหทุน

ผูมีสวน
ลูกคา ไดสวน
เสีย



มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
4. การทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒน
ธรรม

นิสิต
บุคลากร
บุคคลภายนอก/
ชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร







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

ขอกำหนดที่สำคัญสำหรับผูสง
มอบและผูใหความรวมมือ

บทบาทที่เกี่ยวของ

กลไกที่สำคัญที่ใช
ในการสื่อสาร

ผูสงมอบ
1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนวยงานภาคเอกชน วัสดุอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑที่เกีย่ วของกับ
การเรียนการสอน

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

จดหมาย, โทรศัพท,
E-mail, ประกาศของ
คณะสังคมศาสตร

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

หนังสือ/ เอกสาร,
โทรศัพท/ โทรสาร,Email

การทำวิจัยรวมกัน

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

1.ดานการผลิตบัณฑิต
หนวยงานที่รับนิสิต รับนิสิตเขาฝกงาน
ฝกงาน / ฝกสหกิจ
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
ตางประเทศ

2. ดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับประเด็นหัวขอ
โครงการ/ กิจกรรม

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

ขอกำหนดที่สำคัญสำหรับผูสง
มอบและผูใหความรวมมือ

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
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พัฒนาสังคม รวมถึงสาขาสังคมวิทยาและ
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/คูเทียบที่สำคัญไดแก
(1.1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีกลุมวิชาสังคมศาสตร
เชน สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาเอเซียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(1.2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปดคณะวิชาเฉพาะดานตา งๆ โดยตรง เชน คณะ
รัฐศาสตร ที่ประกอบดวยสาขาวิชาทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะจิตวิทยา คณะอักษรศาสตร คณะนิติศาสตร
(1.3) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยสาขาวิชาภูมิศาสตร สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
(1.4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีการเปดคณะวิชาเฉพาะดานตางๆ โดยตรง เชน คณะสังคม
วิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา คณะรัฐ ศาสตร คณะศิล ปศาสตร (มีห ลัก สู ตรสาขาวิ ช าจิตวิ ทยา สาขาวิช า
ประวัติศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร สาชาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต) คณะนิติศาสตร
(1.5) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
(1.6) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ตางๆ เชน สาขาวิชาภูมิ ศ าสตร แ ละภูม ิส ารสนเทศ สาขาวิช าสัง คมวิ ทยาเพื ่ อ การพั ฒ นา สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร และสาขานโยบายสาธารณะ (ดานรัฐประศาสนศาสตร) เปนตน
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(1.7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดำเนิ นการสอน
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 และเมื่อพิจารณาจากความ
นิยมในการเลือกเขาศึกษาตอผานระบบแอดมิชชั่น ป พ.ศ.2562 ที่ผานมา พบวา มหาวิทยาลัยที่ถือไดวา
เปน คู แ ขงสำคัญ ของคณะสังคมศาสตร คือ จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย และมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร
เนื่องจาก มีผูนิยมเลือกเขาศึกษาตอในสาขาที่คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปดรับเชนกัน
โดยติดอันดับ 1 ใน 100 ดังนี้
1) สาขานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) สาขารัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4) สาขาสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5 สาขาจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ถูกเลือกเปนอันดับที่ 3
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 20
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 33 และ 39
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 94
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 44
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 54
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 69
ถูกเลือกเปนอันดับที่ 70

จากความนิยมของผูสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของไทยขางตน จึงทำใหคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองพยายามพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและตรงตามความ
ต อ งการของตลาดแรงงาน โดยให ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของลู ก ค า ในการเข า มาศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาที่คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพยายามสรางเครือขายที่จะมาเปน
คูความรวมมือ
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 โดยเปรียบเทียบระหวางป ค.ศ.2017 - 2019 พบวา
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก มีอยู 4 แหง ดังขอมูลในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก
การจัดลำดับ QS World University Rankings
ทางดาน Social Sciences and Management
สถาบัน
ป ค.ศ.2017
ป ค.ศ.2018
ป ค.ศ.2019
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
159
139
194
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
297
252
343
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
380
335
376
มหาวิทยาลัยมหิดล
399
346
400
แม ว ามหาวิ ทยาลัย ทั้ง 4 แหงไมไดมี แนวโน มของการติ ดอัน ดั บโลกที่ ดี ข ึ้ น แตก ็ย ัง คงเป น
มหาวิทยาลัยอันดับตนๆ เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะในประเทศไทย ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังคง
ไมติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ดังนั้นคูแขงสำคัญของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่มีการเปด
การเรียนการสอนที่ตรงกันกับคณะสังคมศาสตร และยังสามารถติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลกอยางตอเนื่อง
ซึ่งการจะสามารถแขงขันเทียบเคียงไดตองเริ่มที่การพัฒนาตนเอง ทางคณะสังคมศาสตรจึงเห็นความสำคัญ
ของการสงเสริมและพัฒนาทางดานวิชาการแกอาจารย และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสูสังคม เพื่อสรางชื่อเสียงและการเปนที่ยอมรับจากภายนอกใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพยายาม
ผลักดันตนเองใหเปนที่รูจักในระดับโลกตอไป
นอกจากนี้คณะสังคมศาสตรจึงไดมีความพยายามในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให มี การ
ตีพิมพผลงานวิจัยเผยแพรในระดับนานาชาติใหมากขึ้น และสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือกับ
ตางประเทศและในประเทศกับหนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีศาสตรทางดานสังคมศาสตร อันเปนการ
นำไปสูการพัฒนางานทางวิชาการ การบริการวิชาการ และชื่อเสียงใหเปนที่รูจักสูสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น
โดยในปการศึกษา 2561 คณะฯ ไดมีการดำเนินงานเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ในดานตางๆ
ไดแก
1. การลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถาบันศึกษาในประเทศไทย คือ 1) เครือขายความรวม
ทางวิชาการ - วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 2) ความรวมมือทางวิชาการ ดานบริหารการ
พัฒนาสังคมและดานการวิจัย
2. การจัดโครงการความรว มมื อ คือ 1) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดั บชาติ และระดับ
นานาชาติของเครือขายความรวมทางวิชาการ - วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 11 และ 2)
การประชุมวาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1
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2) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สงผลกระทบกับสวนงานทั้งภายใน และภายนอก

บริบททางการศึกษาในปจจุบันมีลักษณะของความเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันมากยิ่งขึ้น เมื่อ
เรื่องของการจัดอันดับเปรียบเทียบในดานตางๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และทั่วโลก ทำใหเกิด
การเปลี่ ยนแปลงในวงการทางการศึก ษาที่ เ คยมี ในอดี ตมากยิ่ง ขึ้น และสถาบัน การศึก ษาอยา งคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็จำเปนตองปรับตัวการดำเนินงานในแตละพันธกิจใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การเปลี่ ยนแปลงที่สำคัญ และโอกาสของคณะฯ ในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ
จำแนกตามพันธกิจหลัก
พันธกิจหลัก
การผลิต
บัณฑิต

การวิจัย

การบริการ
วิชาการ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
กระทบตอสภาพการแขงขัน

โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ

การใชเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก เชน ชื่อเสียงทางวิชาการ และอัตราสวน
จำนวนนักศึกษาตางชาติ ฯลฯ มาสะทอน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย/คณะทำให
คณะฯ ตองพยายามพัฒนาตนเองในทาง
วิชาการใหกาวทันกับมหาวิทยาลัยแหงอื่น
เชน เรื่องการตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ การจัดประชุมระดับนานาชาติ
และการสรางความรวมมือในดานการพัฒนา
หลักสูตรที่นำไปสูการแลกเปลี่ยนนิสิต
สังคมไดใหความสำคัญกับประโยชนที่ไดจาก
งานวิจัย ซึ่งชวยสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักสู
คนภายนอก ทำใหคณะตองคำนึงถึงการทำ
วิจัยที่สามารถสะทอนถึงในการนำผลวิจัยไป
ใชประโยชนสสู ังคม/ ชุมชนไดอยางแทจริง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในรุนปจจุบันที่มี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สมารทโฟนกันมากถือ
เปนโอกาสที่คณาจารยในคณะจะปรับวิธีการสอนของตนให
มีความทันสมัยขึ้นโดยมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผูเรียน รวมถึงการเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน

-
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- นโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนโอกาสทำใหคณะฯ ไดมี
การประเมินตนเองในเรื่องของผลงานวิจัย และนำไปสูการ
สงเสริมทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่ง
เปนการเผยแพรผลงานวิจยั สูส ากล และมีการตอยอด
งานวิจัย
ปจจุบันประเด็นเรื่องของนวัตกรรมทางสังคมไดรับ
ความสนใจในแวดวงวิชาการ จึงเปนโอกาสที่ดีของคณะฯ
ในการสรางความรวมมือกับหนวยงานและ
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศจัดทำโครงการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการพัฒนาจัดตั้ง
ศูนยนวัตกรรมทางสังคม เชน การจัดตั้งSISU (Social
Innovation Support Unit)

พันธกิจหลัก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
กระทบตอสภาพการแขงขัน

การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

โอกาสในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือ
กระแสสังคมที่มมี ากขึ้นในการรณรงคใหอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย ไดเปนโอกาสที่ดีของคณะในการคิดทำ
กิจกรรม/โครงการ/ นโยบายทีส่ งเสริมความเปนไทย เชน
การรวมกันรณรงคการสวมใสผาไทยในการทำงานทุกวัน
พฤหัสบดี

-

3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

คณะสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ใ ช ฐ านข อ มู ล QS World University
Rankingsby Subject ทางดาน Social Sciences and Management เพื่อใชในการหาขอมูลเปรียบเทียบ
ความมีช ื่อเสียงทางวิชาการในดานสังคมศาสตรที่มีอยูทั่วโลก อันทำใหคณะฯ มีข อมูลในการพิจารณา
ขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลงานวิชาการ และการสรางเครือขายความรวมมือตอไป
แตอยางไรก็ตาม การรวบรวมขอมูลและใชฐานขอมูลดังกลาว ยังมีขอจำกัดตรงที่วา ฐานขอมูล
แมวาเปนทางดาน Social Sciences and Management แตก็ยังไมครอบคลุมการจัดอันดับในสาขาวิชา
ทางสั ง คมศาสตร ท ุ ก สาขาวิ ช า และเป น ลั กษณะการประเมิน โดยภาพรวมของด า นสั ง คมศาสตร ใ น
สถาบันการศึกษาแตละแหง ซึ่งทำใหไมสามารถนำมาเปรียบเทียบกันในแตละสาขาวิชาที่มีอยูในคณะฯ ได
ชัดเจนโดยตรง
ข. บริบทเชิงกลยุทธ
 ความทาทายเชิงกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ไดทำ
ใหเกิดความทาทายตอการดำเนินงานของคณะฯ ซึ่งหากคณะฯ ไมสามารถจัดการกับความทาทายที่เกิดขึ้น
ก็จะนำไปสูปญหาที่สงผลใหคณะสังคมศาสตรไมบรรลุวิสัยทัศนของคณฯ ได ซึ่งความทาทายเชิงกลยุทธที่
เกิดขึ้นมีดังนี้
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ดาน
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การปฏิบัติการ

ความรับผิดชอบตอ
สังคม
บุคลากร

ความทาทายเชิงกลยุทธ
1. จำนวนประชากรของประเทศมีอัตราการเกิดที่ลดลง และกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
ในขณะที่มีสถาบันการศึกษาในประเทศจำนวนมาก ทำใหเกิดการแขงขันเพื่อรับผูเรียนที่มี
ความสามารถสูง
1. นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ทำใหคณะตองเรงพลักดันในการผลิตผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค เพื่อตีพิมพและเผยแพรในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น
2. QS World University Ranking ไดจัดอันดับโดยสวนหนึ่งไดพิจารณาเรื่องของการไดรับ
การอางอิง (Citation) ซึ่งทำใหคณะฯ ตองพยายามกระตุนและสงเสริมใหมีการตีพมิ พและ
เผยแพรผลงานวิจัยใหอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
1. การออกสูนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำใหคณะฯ ตองมีการจัดบริการ
วิชาการที่สรางรายไดเขาสูค ณะฯ
2. ปรากฏการณทางสังคมใหมๆ ไดกลายเปนประเด็นทาทายใหการจัดบริการวิชาการตอง
สามารถตอบสนองกับกระแสทางสังคม
1. ในยุคเทคโนโลยี 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ที ันสมัยเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต
ทำใหผูสอนตองคิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย รวมถึงการจัดการเรียนรูเชิงรุก
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21 ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน และตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน
1. แหลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศตองการงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง สามารถนำไปใช
ประโยชนและตอยอดได และในปจจุบันที่เรียกวาใหเกิดเปนนวัตกรรมทางสังคม
1. ภาระงานของบุคลากรในสายวิชาการมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการตองคอยทำผลงานวิจัย
เผยแพรเพื่อใหมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ทำใหเวลาในการทุมเท
สำหรับการสอนนอยลงจากเดิม
2. นโยบายการรับอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยที่กำหนดใหรับบุคลากรใหมที่สำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กำหนด ไดทำใหบาง
สาขาวิชาที่คอนขางขาดแคลน/มีผสู มัครนอยเกิดปญหาการที่ยังไมสามารถรับบุคลากรใหมได

25

 ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
จากความทาทายเชิงกลยุทธที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่คณะฯ ตองใหความสนใจและพยายามนำสิ่งที่เปน
ความไดเปรียบของคณะฯ มาชวยในการผลักดันเพื่อใหการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนได ซึ่งจาก
การพิจารณาความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะสังคมศาสตร พบวามีดังนี้
ดาน
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบตอ
สังคม

บุคลากร

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
1. คณะสังคมศาสตรมหี ลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัย ครบทุกระดับ ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ทำใหมคี วามโดดเดนและตรงกับความตองการของผูเ รียนและผูใชบณ
ั ฑิต
2. คณาจารยของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีผลงานทางวิชาการที่โดด
เดน มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
3. คณะสังคมศาสตรมคี วามรวมมือกับสถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเปด
โอกาสใหนิสติ ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ทั้งในรูปแบบของการเปนนิสิตฝกงานและนิสิต
แลกเปลีย่ น
1. คณะสังคมศาสตรมีการสงเสริมใหคณาจารยไดทำวิจัยเพื่อการตีพมิ พเผยแพร โดยมีการ
ใหทุนสนับสนุนหลากหลายประเภท ทั้งทุนการวิจัยเชิงพื้นที่ และทุนเพื่อการตีพิมพ เผยแพร
ในวารสารระดับนานาชาติขึ้น
1. คณะสังคมศาสตรประกอบดวยคณาจารยที่มีความรูจากหลายๆ ศาสตรทางสังคม ทำให
สามารถนำความรูดังกลาวมาใชในการจัดบริการวิชาการทีต่ อบสนองตอกระแสทางสังคมที่
เกิดขึ้นใหมได
1. คณะสังคมศาสตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสิ่งที่เอือ้ ตอการทำงานใหแก
บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนฯซึ่งทำใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
1. คณะสังคมศาสตรมคี วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีผลงานทางวิชาการที่โดดเดน
มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงวิชาการจึงสามารถใหบริการวิชาการที่มสี วนรวมในการพัฒนา
สังคมไดหลากหลาย
2. คณะสังคมศาสตรมีการสนับสนุนทุนวิจัยแกคณาจารยใหผลิตผลงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใชประโยชนในพื้นที่ที่ศึกษาไดจริง รวมถึงงานในลักษณะที่เรียกวา “นวัตกรรมทาง
สังคม” ซึ่งทำใหผลงานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนตอสังคม
1. คณาจารยมีความรูความสามารถที่หลากหลายสามารถบูรณาการความรู เพื่อใชในการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการที่หลากหลายตอบสนองความตองการของสังคม และการ
ทำวิจัยขามศาสตรได
2. คณะสังคมศาสตรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะที่
เกี่ยวของกับการทำงาน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละเรื่องมาใหความรู
และหรือ/ฝกปฏิบัติการแกบุคลากร รวมถึงการสงไปอบรมกับหนวยงานภายนอก
3. คณะสังคมศาสตรมีทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
การดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร มุงเนนคุณภาพของงานเปนสำคัญ และการดำเนินการที่
สอดคลองกับพันธกิจและกลยุทธของมหาวิทยาลัยโดยนำวงจรการปรับปรุง PDCA (Plan Do Check Act)
มาใชในกระบวนการคุณภาพตอเนื่องโดยคณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงานที่นำผลจากการ
ประเมินการดำเนินงานที่ผานมา รวมกับระบบประกันคุณภาพตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ กษา (สกอ.) และ ระบบเกณฑ คุ ณภาพการศึก ษาเพื ่อ การดำเนิน การที ่เ ป นเลิ ศ (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขามาชวยในการใหขอเสนอแนะถึงการดำเนินงานของคณะในชวงปการศึกษา
2561 มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ
กระบวนการพัฒนาปรับปรุง
1. ผูรับผิดชอบในแตละ
องคประกอบยกรางแผน สปค.01
ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ในรอบป
ที่ผานมา
2. งานประกันคุณภาพฯ รวบรวม
ประสานงานขอมูลเพื่อนำสง
มหาวิทยาลัยตามกำหนด
3. คณาจารยมีการจัดทำ มคอ.3
ของรายวิชาที่ตนรับผิดชอบโดย
พิจารณาปรับตามผลประเมินทีไ่ ด
จากนิสิต และกรรมการทวนสอบฯ
4. ทีม EdPEx คณะสังคมศาสตร
ดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนา
ปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัย
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
ตามทีร่ ะบุไวใน มคอ.3
6. ทีม EdPEx คณะสังคมศาสตร
ดำเนินงานรวมกับสวนงานที่
เกี่ยวของของคณะในการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดเสนอไป
ยังมหาวิทยาลัย
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1. งานประกันคุณภาพฯ ติดตาม

รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ทุก
รอบ 3 เดือน
2. งานประกันคุณภาพฯ รายงาน
สปค.02 ใหมหาวิทยาลัยทราบ
3. คณาจารยติดตามผลและเขียน
รายงานใน มคอ.5 หลังจากนั้น ทาง
หลักสูตรตรวจสอบและติดตามผล
พรอมเขียนรายงานใน มคอ.7 เพื่อ
นำเขาสูระบบ Che-QAOnline ให
คณะกรรมการประเมินฯ คุณภาพของ
หลักสูตร อันเปนการชวยกำกับ
มาตรฐานหลักสูตรของคณะ
4. ทีม EdPEx คณะสังคมศาสตร ได
มีการติดตามผลของการดำเนินงาน โดย
อาศัยการประชุม ทีม EdPEx เปน
ระยะๆ และรวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงตอไป
5. ทีม EdPEx คณะสังคมศาสตร
ทำการนำเสนอความกาวหนาของการ
ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตอทีมที่
ปรึกษา มก. และนำความคิดเห็นตางๆ
ที่เปนขอเสนอแนะมาเปนสวนหนึ่งของ
การพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน

กระบวนการติดตามผล
การพัฒนาปรับปรุง

