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กรอบแนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิสัยทัศน

SWOT

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พันธกิจ

ยุทธศาสตร
การบริหารของคณบดี

เปาประสงค

ยุทธศาสตร คณะสังคมศาสตร
วัตถุประสงค Objective

แผนงาน / โครงการ : Initiative

การไดมาของ ยุทธศาสตร คณะสังคมศาสตร ประกอบดว ย
1. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT)
2. วิสัยทัศน โดยการตั้งเปาหมาย 4 ป คณะสังคมศาสตร
3. ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยุทธศาสตรการบริหารงานของคณบดี

3
1. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT)
แนวคิดในการวิเคราะห SWOT
ปจจัยภายใน ตามกรอบแนวคิด 7s Mckinsey
1. Strategy กลยุทธ คือแนวทาง แผนงาน นโยบาย
2. Structure โครงสรางองคกร คือการจัดแบงสวนงาน การจัดลําดับชั้น (Hierarchy) ของคณะ
การบังคับบัญชา สายบังคับบัญชา โครงสรางสายงานตางๆ หนาที่งานตางๆ หรือการจัด
องคกร
3. Style สมรรถนะของผูบริหาร
4. System ระบบงานตางๆ ในคณะ เชน สารสนเทศ การเรียนการสอน การวิจัย ระบบการ
วางแผน ระบบงบประมาณ ระบบการควบคุม ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบงานสารบรรณ
ระบบการคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝกอบรม ระบบการจายคาตอบแทน
5. Staff ความสามารถ หรือ สมรรถนะของบุคลากรแตละตําแหนง หรือแตละสายงาน มี
ผูเชี่ยวชาญแตละสาขา
6. Skill ทักษะของบุคลากรที่เปนทักษะหลัก ความสามารถหลัก ความชํานาญ ความเกง
7. Shared Value คานิยมองคกร หรือ Core Value คานิยมความเชื่อที่ถือกันมา วิถีชีวิต หรือ
วัฒนธรรมองคกร การทํางานเปนทีม
ปจจัยภายนอก ตามแนวคิด STEEP
1. Social สังคม มิติของสังคมทีม่ ีผลกระทบตอคณะ เชน ภาพลักษณของคณะ
2. Technology ความเปนสมัยใหมดานเทคโนโลยี
3. Economics ผลกระทบจากเศรษฐกิจ
4. Environment สถานที่ตั้ง ทําเล สิง่ แวดลอม
5. Politics กฎหมายตางๆ ระบบการเมือง ที่มีอิทธิพลตอการทํางาน
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Tow Matrix กลยุทธ ตามตาราง การวิเคราะห SWOT
จุดแข็ง (S)
1...........
2............
3............

จุดออน (W)
1...........
2............
3............

โอกาส (O)
1...........
2............
3............

กลยุทธ SO ดาว
ใชประโยชนจากโอกาสที่มี

กลยุทธ WO ?

อุปสรรค (T)
1...........
2............
3............

กลยุทธ ST วัว
ใชจุดแข็งปกปองอุปสรรคจาก
ภายนอก

ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก

กําจัดจุดออนเพื่อไมพลาด
โอกาสที่มี
กลยุทธ WT สุนัข
หลีกเลี่ยงการเผชิญกับอุปสรรค
จากภายนอก

กลยุทธ SO ดาว ใชประโยชนจากโอกาสที่มี
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

จุดแข็ง(Strength)
มีโครงสรางหารบริหารงานที่ชดั เจน
มีการแบงสวนงานชัดเจน สอดคลอง
กับพันธกิจของคณะ
มีความหลากหลายและครอบคลุมใน
วิชาการสาขาตางๆ ของสังคมศาสตร
อยางบูรณาการ
มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู
Tacit Knowledge และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีความสามารถ ทักษะ
เฉพาะทาง
บุคลากรมีอิสระในการทํางานและ
สามารถทํางานไดอยางมีความสุข
แผนงานมีความยืดหยุน รองรับ
กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ไดตรงตามความตองการของสังคม
เปดทางเลือกในการเขาถึงการเรียน
การสอนในกลุมผูเรียนที่หลากหลาย
กลุม (ภาคพิเศษ)
ผลิตองคความรูท ี่ผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

โอกาส (Opportunity )
บุคลากรภายในคณะไดมีโอกาสในการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความ
ชํานาญในงานที่ปฎิบัติ
บางสาขาวิชาเปนที่ตองการของ
บุคคลภายนอกเพื่อเขามาศึกษา
บางสาขาวิชาเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน
รัฐบาลมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
ดานวิชาการ ดานการวิจัย เพื่อพัฒนา
บุคลากร
รัฐบาลมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับนิสิตไดมีโอกาสในการศึกษา
กยศ
การเปด AEC เปนโอกาสในการสราง
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
อื่น
เงินสะสมของหนวยงานในคณะมีมาก
ถามีการบริหารจัดการที่ดีสามารถ
นํามาพัฒนางานตางๆ ไดดี
บุคลากรในคณะมีความสามารถสูง
ควรใหการสนับสนุน
ที่ตั้งของสถาบันเอื้อตอการตัดสินใจ
(รถไฟฟา)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

กลยุทธ SO
สงเสริมการนําเครื่องมือใรการบริหาร
ระบบการเงินมาใชในการบริหารจัด
การเงินสะสมของหนวยงาน เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด
สงเสริมการผลิตบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน
สงเสริมการนําความรูของบุคลากรไป
ใชในงานบริการวิชาการและงานวิจัย
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
และการยอมรับของสังคม
สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการงานดานตางๆใหมีความ
คลองตัวและใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการจัด
อบรม สัมมนา และทุนศึกษาตอใน
สาขาวิชาทีต่ องการของหนวยงาน
พัฒนาความเข็มแข็งแตละศาสตรและ
สนับสนุนใหมีการบูรณาการสาขาตางๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
(การเรียน การสอน การวิจัย)
สงเสริมใหมีการเปดรายวิชาที่
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10.

11.

12.
13.
14.

ใหไดรับการพัฒนาในสายงานที่
10. ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่จะ
เกี่ยวของและตอเนื่อง
นํามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
มีการนําระบบ ERP มาใชในการ
การสอนใหดีขึ้น หรือนํามาใชในการ
ดําเนินงานทําใหสามารถควบคุมการ
บริหาร งานประชาสัมพันธผลงาน
เบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอก
และหนวยงาน
งบประมาณเปนไปตามแผนที่วางไว 11. มีความตองการของสังคม หนวยงาน
ภายนอก ในงานวิชาการและวิจัยของ
มีการจัดทํางบประมาณทางการเงิน
อยางตอเนื่องทําใหสามารถตรวจสอบ
คณะดานตางๆ อีกมาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกสูง
ได และผูบริหารสามารถนําไปใชใน
12. การไดรับการยอมรับ ความเชื่อถือตอ
การตัดสินใจไดทันที
ผูบริหารมีความยืดหยุน
องคกรในเรื่องความรูความเชี่ยวชาญ
ของคณะและบุคลากร
บางภาควิชา (สังคมวิทยา และภูมิฯ)มี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ
บางหลักสูตรเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน เชน รัฐศาสตร นิติ
ฯลฯ

หลากหลายและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ อาทิ AEC

กลยุทธ ST
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

จุดแข็ง (Strength)
มีโครงสรางหารบริหารงานที่ชดั เจน
มีการแบงสวนงานชัดเจน สอดคลอง
กับพันธกิจของคณะ
มีความหลากหลายและครอบคลุมใน
วิชาการสาขาตางๆ ของสังคมศาสตร
อยางบูรณาการ
มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู
Tacit Knowledge และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีความสามารถ ทักษะ
เฉพาะทาง
บุคลากรมีอิสระในการทํางานและ
สามารถทํางานไดอยางมีความสุข
แผนงานมีความยืดหยุน รองรับ
กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ไดตรงตามความตองการของสังคม
เปดทางเลือกในการเขาถึงการเรียน
การสอนในกลุมผูเรียนที่หลากหลาย
กลุม (ภาคพิเศษ)
ผลิตองคความรูท ี่ผูเรียนสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

ปจจัยคุกคาม (Threat )
ธุรกิจการศึกษาทางดานสังคมศาสตรมี
การแขงขันที่มากขึ้น
นโยบายของรัฐ กฎเกณฑของ สกอ.
ทําใหถูกจํากัดกรอบความคิดหรือ
อิสระทางวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงภาคการเรียนเพื่อ
รองรับประชาคมอาเชียนทําใหมี
ปญหาเกี่ยวกับการเบิกเงิน
งบประมาณ
การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ทําใหการดําเนินการตางๆขาดความ
คลองตัว เนื่องจากติดขัดเรื่อง
กฎระเบียบ พรบ. ตางๆ
คณะยังไมเปนที่รูจักของคนภายนอก
แมจะเปนองคกรในกํากับ แตยังคงติด
กับระบบงานราชการ ระเบียบยังไม
ชัดเจน
ยังไมมีการนําระบบการจัดการ
สมัยใหมมาใช
ความไมเทาเทียมในสวัสดิการ
เงินเดือน ทําใหบุคลากรขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน
ภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมายเปน

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ ST
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย
ตรงตอความตองการของตลาด
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ตั้งเกณฑการรับนิสิตโครงการภาค
พิเศษ
ผลักดันใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการในดานตางๆเพื่อ
เพิ่มความคลองตัว

6

10.

11.

12.
13.
14.

ใหไดรับการพัฒนาในสายงานที่
เกี่ยวของและตอเนื่อง
มีการนําระบบ ERP มาใชในการ
ดําเนินงานทําใหสามารถควบคุมการ
เบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณเปนไปตามแผนที่วางไว
มีการจัดทํางบประมาณทางการเงิน
อยางตอเนื่องทําใหสามารถตรวจสอบ
ได และผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจไดทันที
ผูบริหารมีความยืดหยุน
บางภาควิชา (สังคมวิทยา และภูมิฯ)
มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
บางหลักสูตรเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน เชน รัฐศาสตร นิติ
ฯลฯ

10.
11.
12.
13.
14.

พิเศษมีจํานวนมากขึ้นทําใหบุคลากร
สายวิชาการทําภารกิจหลัก (การสอน
การวิจัย) ไดนอยลง
ที่ตั้งของคณะ และการคมนาคมการ
เดินทางไมสะดวก
ความปลอดภัยมีนอย
ทรัพยากรทางกายภาพไมเพียงพอ
เชนอาคาร หองเรียน
ระบบ IT ไมทันสมัย และมีตนทุนสูง
แนวโนมของจํานวนประชากรลดลง
ทําใหผูเรียนนอยลง (ผูสูงอายุ)

กลยุทธ WO
จุดออน (Weakness)

1. องคความรูและการประสานงาน

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระหวางภาควิชายังไมเชื่อมโยง
เทาที่ควร ขาดความรวมมือระหวาง
ภาควิชา
การจัดเอกสารเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพยังไมเปนระบบ
ยังไมสามารถสื่อสารใหสังคมเห็น
ความสําคัญของ “ศาสตรทางสังคม”
ไดอยางเปนรูปธรรม ถึงความจําเปนที่
ตองมีความรูความเขาใจ
มีจํานวนอาจารยไมเพียงพอ
เนื่องมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงานยังไม
เสถียรเทาที่ควร ERP
บุคลากรที่เขาทํางานใหมควรเพิ่ม
ทักษะในการทํางาน เนื่องจากยังขาด
ประสบการณ
การสื่อสารภายในองคกรยังไมเปน
ระบบ ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
การหาบุคลากรทดแทนหาไดยาก
เนื่องจากอัตราเงินเดือนคอนขางต่ํา
การปรับลดอัตรากําลังที่เกษียนทําให
เกิดผูปฏิบัติงานนอยลง

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

โอกาส (Opportunity )
บุคลากรภายในคณะไดมีโอกาสในการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความ
ชํานาญในงานที่ปฎิบัติ
บางสาขาวิชาเปนที่ตองการของ
บุคคลภายนอกเพื่อเขามาศึกษา
บางสาขาวิชาเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน
รัฐบาลมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
ดานวิชาการ ดานการวิจัย เพื่อพัฒนา
บุคลากร
รัฐบาลมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับนิสิตไดมีโอกาสในการศึกษา
กยศ
การเปด AEC เปนโอกาสในการสราง
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
อื่น
เงินสะสมของหนวยงานในคณะมีมาก
ถามีการบริหารจัดการที่ดีสามารถ
นํามาพัฒนางานตางๆ ไดดี
บุคลากรในคณะมีความสามารถสูง
ควรใหการสนับสนุน
ที่ตั้งของสถาบันเอื้อตอการตัดสินใจ
(รถไฟฟา)
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่จะ

1.
2.

3.

4.

5.

กลยุทธ WO
สรรหาและเพิ่มบุคลากรในสาขาวิชาที่
เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ปรับปรุงเกณฑการประเมินผลปฏิบัติ
ตามเปาหมายของคณะ ให
ผลตอบแทนที่เปนธรรมและจูงใจ จาก
รายไดของหนวยงานตางๆ ในคณะ
สงเสริมกิจกรรม โครงการตางๆและ
การสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย มีคนรูสึกผูกพันกับคณะ
Employee Engagement และมี
ความรูสึกผูกพันสายงาน Work
Engagement
สงเสริม การนํารายไดหรือเงินสะสม
ของหนวยงานตางๆ ในคณะมาจาง
บุคลากรฝายสนับสนุนเพื่อมาทํางาน
ดานบริหารจัดการ งานเอกสารตางๆ
หรืองานที่ไมใชหนาที่หลักของ
อาจารย เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการ
ทํางานวิชาการหนาที่หลักของ
อาจารย เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการ
ทํางานวิจัย เขียนบทความ และ
ตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติ
สงเสริมนําเงินรายไดหรือเงินสะสม
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นํามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนใหดีขึ้น หรือนํามาใชในการ
บริหาร งานประชาสัมพันธผลงาน
ตีพิมพนานาชาตินอย
และหนวยงาน
การดําเนินงานมีขั้นตอนที่ยุงยาก
หลายขั้น ลาชา ไมมีความยืดหยุน ยัง 11. มีความตองการของสังคม หนวยงาน
ภายนอก ในงานวิชาการและวิจัยของ
ยืดติดระบบราชการ
คณะดานตางๆ อีกมาก เนื่องจากการ
ความซ้ําซอนในตําแหนงงาน
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกสูง
เงินสะสมหนวยงานกระจายอยูตาม
12. การไดรับการยอมรับ ความเชื่อถือตอ
ภาควิชา โครงการพิเศษ
องคกรในเรื่องความรูความเชี่ยวชาญ
วัฒนธรรมองคกรไมยอมรับ ไม
ของคณะและบุคลากร
ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรไมมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย ทั้งในระดับคณะ
ทําใหขาดความรูสึกผูกพัน
engagement
บุคลากรฝายวิชาการยังไมสามารถทํา
หนาที่หลักของตนไดเต็มที่ (เวลาไม
เพียงพอ)
บุคลากรฝายสนับสนุนยังไมสามารถ
ทําหนาที่สนับสนุนฝายวิชาการได
เต็มที่ เชนงานประกันคุณภาพ
งานวิจัย
ระบบการประเมินยังไมสอดคลองกับ
การใหผลตอบแทน
อาคารสถานที่ไมทันสมัย ไมดึงดูดให
ทํางานและเรียน

10. ไมมีการจัดเก็บระบบรวบรวมขอมูที่ดี
11. งานดานวิชาการและการวิจัย มีการ
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ของหนวยงานมาใชในการพัฒนา
ทักษะที่สําคัญที่จะชวยใหอาจารย
สามารถใชทักษะ เชน ภาษาอังกฤษ
ในการสอนและการผลิตผลงานที่มี
มาตรฐานสามารถเผยแพรไดในระดับ
นานาชาติ
สงเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธให
สังคมเห็นความสําคัญ ของศาสาตร
ทางสังคม ในสาขาวิชาตางๆ
เรงรัดใหมีการผลิตผลวิชาการและ
วิจัย ที่สามารถเผยแพรในระดับ
นานาชาติ ในสาขาที่เปนทีต่ องการ
รัฐบาลใหการสงเสริม ทั่งในระดับชาติ
สงเสริมการจัดการความรู KM และ
นําองคความรูไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหาและชวยพัฒนาสังคม
สงเสริมการประสานงานและความ
รวมมือระหวางภาควิชา เพื่อสราง
ผลงานวิชาการ โดยใชความรูค วาม
เชี่ยวชาญของคณะและบุคลากร
สงเสริมการใชเทคโนโลยี และ
เครื่องมือในการจัดการมาใชในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เอกสารการดําเนินงาน รวมถึง การ
สื่อสารภายในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินรายได
จากหนวยงานตางๆภายในคณะ
นําไปใชในการพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใหมีความ
ยืดหยุน เปดกวางพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปสูสากล

กลยุทธ WT
จุดออน (Weakness)
1. องคความรูและการประสานงาน
ระหวางภาควิชายังไมเชื่อมโยง
เทาที่ควร ขาดความรวมมือระหวาง
ภาควิชา
2. การจัดเอกสารเพื่อสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพยังไมเปนระบบ

ปจจัยคุกคาม (Threat )

กลยุทธ WT

1. ธุรกิจการศึกษาทางดานสังคมศาสตร 1. จัดระบบขั้นตอนการทํางานที่สามารถ
มีการแขงขันที่มากขึ้น
ปฎิบัติไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เชน ระบบ one stop
2. นโยบายของรัฐ กฎเกณฑของ
service ในการใหบริการนิสิต (ทะ
สกอ.ทําใหถูกจํากัดกรอบความคิด
เบียน,กิจการนิสิต,ทุนการศึกษา,
หรืออิสระทางวิชาการ
ฝกงาน,คํารองทั่วไป)
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3. ยังไมสามารถสื่อสารใหสังคมเห็น
ความสําคัญของ “ศาสตรทางสังคม”
ไดอยางเปนรูปธรรม ถึงความจําเปนที่
ตองมีความรูความเขาใจ
4. มีจํานวนอาจารยไมเพียงพอ
เนื่องมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงานยังไม
เสถียรเทาที่ควร ERP
6. บุคลากรที่เขาทํางานใหมควรเพิ่มทัก
ในทักษะในการทํางาน เนื่องจากยัง
ขาดประสบการณ
7. การสื่อสารภายในองคกรยังไมเปน
ระบบ ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
8. การหาบุคลากรทดแทนหาไดยาก
เนื่องจากอัตราเงินเดือนคอนขางต่ํา
9. การปรับลดอัตรากําลังที่เกษียณทําให
เกิดผูปฏิบัติงานนอยลง
10. ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูที่ดี
11. งานดานวิชาการและการวิจัย มีการ
ตีพิมพนานาชาตินอย
12. การดําเนินงานมีขั้นตอนที่ยุงยาก
หลายขั้น ลาชา ไมมีความยืดหยุน ยัง
ยืดติดระบบราชการ
13. ความซ้ําซอนในตําแหนงงาน
14. เงินสะสมหนวยงานกระจายอยูตาม
ภาควิชา โครงการพิเศษ
15. วัฒนธรรมองคกรไมยอมรับ ไม
ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง
16. บุคลากรไมมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย ทั้งในระดับคณะ
ทําใหขาดความรูสึกผูกพัน
engagement
17. บุคลากรฝายวิชาการยังไมสามารถทํา
หนาที่หลักของตนไดเต็มที่ (เวลาไม
เพียงพอ)
18. บุคลากรฝายสนับสนุนยังไมสามารถ
ทําหนาที่สนับสนุนฝายวิชาการได
เต็มที่ เชนงานประกันคุณภาพ
งานวิจัย
19. ระบบการประเมินยังไมสอดคลองกับ
การใหผลตอบแทน
20. อาคารสถานที่ไมทันสมัย ไมดึงดูดให
ทํางานและเรียน

3. การเปลี่ยนแปลงภาคการเรียนเพื่อ
2. สงเสริมและเพิ่มพูนทักษะในสายงาน
รองรับประชาคมอาเชียนทําใหมี
อื่นใหบุคลากรสามารถทํางานได
ปญหาเกี่ยวกับการเบิกเงิน
หลากหลายและพรอมวางระบบการ
งบประมาณ
เติบโตในสายงาน
4. การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาทิมงานสนับสนุนบุคลาก
ทําใหการดําเนินการตางๆขาดความ
สาขาวิชาการ เพื่อลดภาระงานของ
คลองตัว เนื่องจากติดขัดเรื่อง
บุคลากร สาขาวิชาการ เชน ทีมวิจัย
กฎระเบียบ พรบ. ตางๆ
ทีมบริการวิชาการ ทีมประกัน
5. คณะยังไมเปนที่รูจักของคนภายนอก
คุณภาพ ทีมบริหารทั่วไป
6. แมจะเปนองคกรในกํากับ แตยังคงติด 4. จัดระบบการจัดารความรูที่รวบรวม
กับระบบงานราชการ ระเบียบยังไม
ประสบการณ บุคลากรรุนเกาสู
ชัดเจน
บุคลากรรุนใหม เพือ่ เพิ่มขีด
7. ยังไมมีการนําระบบการจัดการ
ความสามารถในการดําเนินงาน
สมัยใหมมาใช
8. ความไมเทาเทียมในสวัสดิการ
เงินเดือน ทําใหบุคลากรขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน
9. ภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมายเปน
พิเศษมีจํานวนมากขึ้นทําใหบุคลากร
สายวิชาการทําภารกิจหลัก (การสอน
การวิจัย) ไดนอยลง
10. ที่ตั้งของคณะ และการคมนาคมการ
เดินทางไมสะดวก
11. ความปลอดภัยมีนอย
12. ทรัพยากรทางกายภาพไมเพียงพอ
เชนอาคาร หองเรียน
13. ระบบ IT ไมทันสมัย และมีตนทุนสูง
14. แนวโนมของจํานวนประชากรลดลง
ทําใหผูเรียนนอยลง (ผูสูงอายุ)
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2. วิสัยทัศน จากการตั้งเปาหมาย 4 ป คณะสังคมศาสตร
ประเด็นระดมสมอง โดยการตั้งเปาหมาย 4 ปขางหนา คณะสังคมศาสตร เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
1. นิสิตมีคุณภาพ นิสิตมีความหลากลาย มีนิสิตนานาชาติ
2. เปนผูนําทางองคความรูเพื่อสังคม
3. คณะจัดหลักสูตร สหวิทยากรอยางเปนบูรณาการ
4. วัฒนธรรมองคกรดี
5. อาคารพรอมสือ่ ทันสมัย
6. สื่อการเรียนการสอนทันสมัย
7. คณะเปนที่ยอมรับในระดับ Top ของประเทศ
8. การเรียนการสอนมีคุณภาพ
9. มีนิสิตนานาชาติมาเรียนในคณะฯ
10. อาจารยไดทําวิจัยกับนานาชาติ
11. มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในคณะ (ติดบัตร ระบบScan)
12. มีความยั่งยืนทางสังคม
13. บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
14. เขาใจธรรมชาติศาสตรสาขาวิชาตางๆ
15. มีทีมงานที่เขมแข็ง
16. บัณฑิตเปนที่ยอมรับของสังคม
17. เปนศูนยกลางของสาขาสังคมศาสตร
สรุปประเด็น จัดลําดับเปนพันธกิจ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน คณะสัง คมศาสตร
1. การเรียนการสอน และหลักสูตรดี
2. คณาจารยมีคุณภาพ (คุณภาพคณาจารย)
3. บุคลากร เจาหนาที่มีวฒ
ั นธรรมการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพ
4. อาคารสถานที่ ทัศนียภาพ อุปกรณ (มีความพรอม)
5. ชวยเหลือสังคมสงเสริมสังคมดีขึ้น
6. คุณภาพนิสิต และบัณฑิต มีคุณภาพที่ดี
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ประเด็น วิสัยทัศน

* ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย เปนเลิศสูส ังคมนานาชาติ ดวยบุคลากรที่พรั่งพรอม
ดวยความสุข ความรู ความสามารถ และนวตกรรมทางสังคมที่ทันสมัย *
* ผูนําทางวิชาการดานสังคมศาสตร บูรณาการและเปนสากลมุงผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพรับใชสงั คม
ภายใตสิ่งแวดลอมทีอ่ ภิรมย *
* คณะสังคมศาสตร จัดการเรียนการสอนแบบมีชีวิตจิตใจและอารมณของคนโดยคณาจารยที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรแหงการสอน ดวยบุคลากรที่มีใจพรอมใหบริการในสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอ
การเรียนรูและพัฒนานิสิตใหเปนผูชีนําสังคม *
* เปนเลิศในการบูรณาการศาสตรทางสังคมแหงแผนดินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่ยั่งยืน *
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วิสัยทัศน (Vision) คณะสังคมศาสตร

บูรณาการศาสตรทางสังคมแหงแผนดิน
สรางความเปนเลิศทางวิช าการเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
พันธกิจ สําคัญทีจ่ ะทําใหบรรลุวิสัยทัศน Critical success factors
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางสังคมศาสตร
พัฒนาและจัดการองคความรูเ พื่อพัฒนาสังคมอยางมีมาตรฐานสูระดับสากล
สรางและพัฒนาจิตสํานึกทางสังคม
สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางศาสตร
พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ

กําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรจากพันธกิจ
พันธกิจ MISSION
1.ผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถ
ทางสังคมศาสตร

กลยุทธหรือยุทธศาสตร จาก MISSION
1.1 พัฒนาบัณฑิตใหมที ักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางสังคมศาสตร
1.2 สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของบัณฑิตทางสังคมศาสตร
1.3 สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูทงั้ ในและนอกหลักสูตร

2. พัฒนาและจัดการ
องคความรูเพือ่ พัฒนา
สังคมอยางมีมาตรฐาน
สูระดับสากล

2.1 การสํารวจและวิเคราะหความตองการของสังคมเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการ
สอน
2.2 สงเสริมใหอาจารยพฒ
ั นาการเรียนการสอนทีม่ ุงสูความเปนเลิศ
2.3 สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยที่ตอยอดองคความรูพื้นฐานและงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม
2.4 จัดการองคจากผลการวิจัยและนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและพัฒนา
สังคม
2.5 สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยผลิตตํารา บทความทางวิชาการและวิจัยทีม่ ี
มาตรฐานสามารถเผยแพรในระดับสากล
2.6 ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมโดยจัดการ
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พันธกิจ MISSION
3. สรางและพัฒนา
จิตสํานึกทางสังคม

กลยุทธหรือยุทธศาสตร จาก MISSION
3.1 ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมโดยจัดโครงการใหมปี ระสบการณเห็น
ความเชื่อมโยงตนเองกับสังคมและไดออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม
3.2 สงเสริมใหบัณฑิตและบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการที่เนนเปาหมายการแกไข
ปญหาพัฒนาสังคมและสรางจิตสํานึกรับใชสังคม

4. สรางความรวมมือ
ทางวิชาการระหวาง
ศาสตร

4.1. สนับสนุนใหมีการเรียนวิชาพื้นฐานขามสาขาวิชา
4.2 สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการแบบบูรณา
การสาขา
4.3 สงเสริมใหนสิ ิตจัดงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ
4.4 สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยระหวางสาขามากขึ้น
4.5 สนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระหวางสาขา
4.6 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณดานวิจัยระหวางสาขา
4.7 สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรดาน CSR เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอยางยั่งยืน
4.8 สงเสริมการจัดงานบริการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

5.พัฒนาระบบการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรใหมีความเปน
มืออาชีพ

5.1มีการบริหารบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมภิบาลและเกิดความผาสุข
ในการทํางาน
5.2 มีการพัฒนาบุคลากรใหมรสมรรถนะอยางมีอาชีพ
5.3 มีการบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหมปี ระสิทธิภาพและตรวจสอบได
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย
5.5 ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริการ
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เปาประสงค (Goal) ของคณะสังคมศาสตร
พันธกิจ(Mission)
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถทาง
สังคมศาสตร

2. พัฒนาและจัดการองค
ความรูเพื่อพัฒนาสังคม
อยางมีมาตรฐานสูร ะดับ
สากล

3. สรางและพัฒนา
จิตสํานึกทางสังคม

ระบุ

Key Result Area: KRA

1.1 บัณฑิตมีความสามารถเปนที่ยอมรับ
และเปนที่ตองการของหนวยงานและ
สังคม
1.2 บัณฑิตมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางสังคมศาสตร
1.3 บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัว
รูทันสถานการณและปรับใชองคความรู
ไดอยางเหมาะสม
1.4 บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
อยางเปนระบบ
2.1 การเรียนการสอนทีม่ ุงเนนความเปน
เลิศทางวิชาการ
2.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและชุมชน
2.3 มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคม
2.4 มีตําราทางสังคมศาสตร
2.5 มีบทความทางวิชาการดาน
สังคมศาสตร
2.6 มีการวิจัยที่ตอยอดความรูพื้นฐาน
2.7มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการใน
ระดับสากล
3.1 นิสิตและบัณฑิตมีจิตอาสา
3.2 นิสิต บัณฑิต และบุคลากรมีจิตสํานึก
ตอสังคม
3.3 ผลงานทางวิชาการของบัณฑิต และบุ
คลาการนําไปประยุกตใชในการแกปญ
 หา
พัฒนาสังคม และสรางจิตสํานึกทางสังคม

เปาประสงค (Goal) จากการ
สังเคราะห KRA
1.เปนคณะชั้นนําที่ผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพและมีจิตสํานึกรับใชสังคม
2.หลักสูตรของคณะมีการบูรณาการ
ศาสตรตอบสนองความตองการและ
พัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืน
3.คณาจารยมีความเปนเลิศทาง
วิชาการและมีจิตสํานึกตอสังคม
4.คณะมีผลงานวิชาการ งานวิจัย และ
บริการวิชาการที่มกี ารบูรณาการ
ศาสตรเพือ่ พัฒนาสังคมและเผยแพรสู
สากล
5.เปนคณะทีม่ ีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยและมีธรรมมาภิบาล
6.คณะมีบรรยากาศการทํางานอยาง
ผาสุก
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พันธกิจ (Mission)
4. สรางความรวมมือทาง
วิชาการระหวางศาสตร

ระบุ

Key Result Area: KRA

4.1 มีการเรียนการสอนระหวางสาขา
4.2 มีการบูรณาการงานวิจัยระหวาง
สาขาวิชาเพื่อนําไปพัฒนาสังคม
4.3 มีการบูรณาการบริการทางวิชาการ
ระหวางสาขาวิชา
4.4 มีการบริการทางวิชาการโดยจัดทํา
หลักสูตรดาน CHR อันนําไปสูการ
พัฒนาสังคมอยางยัง่ ยืน
4.5 มีความรวมมือระหวางศาสตรสูการ
พัฒนาสังคมอยางยัง่ ยืน
5. พัฒนาระบบการบริหาร 5.1 บุคลากรมีทักษะ ความรู ความสามารถ
จัดการและบุคลากรใหมี
ในสายงานใหมีความเปนเลิศ
ความเปนเลิศ
5.2 บุคลากรมีมีการเติบโตในสายงาน
(Career path)
5.3 บุคลากรมีความผาสุก และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
5.4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานให
สะดวกปลอดภัยและเอื้อตอคุณภาพชีวิตที่
ดี
5.5 มีธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน
5.6 มีการแบงสายงานที่ชัดเจนไมซ้ําซอน
5.7 บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ (สอน
วิจัย บริการวิชาการ)

เปาประสงค (Goal)จากการ
สังเคราะห KRA
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3. ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยุทธศาสตรการบริหารงานของคณบดี
กําหนดและวิเคราะหยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณบดี คณะสังคมศาสตร ซึง่ ไมซ้ํากับ Tow matrix และไมซ้ํากับ
ยุทธศาสตรจากพันธกิจ ตามพันธกิจหลัก
1. ดานการเรียนการสอน
1.สงเสริมใหนสิ ิตนําองคความรูจองตนเองไปสรางชุมชนตนแบบหรือชุมชนโดยรวม
2.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
3.พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและสนับสนุนใหมีหลักสูตรนานาชาติ
4.สนับสนุนใหนสิ ิตมีความรูภาษาตางประเทศ มากกวา 1 ภาษา
5.พัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตอสังคมประเทศชาติพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
6.สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
7.จัดหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการถายทอดความรูและในการจัดการการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อใหนิสิตไดมโี อกาสเรียนรูดวยตนเอง self-developmentเชน
คอมพิวเตอรชวยสอน Audio-visual เปนตน
8.พัฒนาระบบผูชวยสอน teaching Assistant TA ในทุกระดับ
9.พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยในแตละรายวิชา
10.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมนิสิตใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพพรอมสูโลกการ
ทํางาน
11.สนับสนุนกิจกรรมวิจัยของบุคลากรและบัณฑิต ที่จะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานในเวทีระดับโลก
12.จัดทําสือ่ การเรียนการสอนและเผยแพรองคความรู และงานวิจัย แบบอิเลคทรอนิกส เพือ่ เสริมศักยภาพ
เปนผูนําดานการเรียนการสอนใหกบั มหาวิทยาลัย
13.สงเสริมนิสิตนําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบใหทองถิ่นเกิดของตน โดยขอมูล
มหาวิทยาลัย,วิทยาเขต,ศูนย,การวิจัย
14.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
15.สนับสนุนวิจัยทีม่ ีศักยภาพนําไปใชประโยชนดานตางๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย
16.สนับสนุนการทําหลักสูตรนานาชาติ
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2. ดานการวิจัย
1.สงเสริมและจูงใจใหบุคลากรรับทุนวิจัยจากภายนอก
2.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับโลก
3.จัดใหมีคณะนักวิจัยและหองปฏิบัติการขั้นสูงที่มีความพรอมในการสรางผลงานระดับสากล
4.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
5.จัดระบบสนับสนุน เชน การใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การเพิม่ นักวิจัย การ
จัดระบบทีเ่ อื้อตอการวิจัย
6.สงเสริมการเผยแพรและถายทอด ผลงานวิจัย องคความรู ไปใชแกไขปญหาสังคม
7.สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
8.สรางทีมผูชวยนักวิจัยสามารถสนับสนุนการทําวิจัย
9.สงเสริมเครือขายความรวมมือทางวิชาการและดานการวิจยั กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ทั่งในระดับภูมิภาคอาเซียน และนานชาติ ในการผลิตผลงานวิจัย
10.สงเสริมใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการ และ งานวิจัย ของอาจารยไปเผยแพรเพือ่ ใหสังคมนําไปใช
ประโยชน Social ResponsibilityFaculty
11.วิจัยในศาสตรแหงแผนดิน ที่ตอบสนองตอเปาหมายอยางจริงใจและจริงจังเพื่อพัฒนา ในการแขงขัน
ระดับสากล
12.จัดทําสือ่ การเรียนการสอน เผยแพรองคความรูและงานวิจัยแบบอิเลคทรอนิกส เพื่อสงเสริมศักยภาพ
เปนผูนําดานการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
13.แสวงหาและระดมทุนวิจัยจากภายนอกทีม่ ุงเนน การวิจยั ซึ่งเปนทิศทางหลัก
14.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
3. ดานการบริการวิช าการ
1.สงเสริมใหนสิ ิต นําองคความรูไปสรางชุมชนตนแบบหรือชุมชนโดยรวม
2.สรางความพรอมในการผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยสูส ังคมเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย
3.พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการสูสงั คมเชิงรุก
4.สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมวิชาการ และออกสือ่ สาธารณะในการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาสังคม
หรือวิกฤตระดับชาติ รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาในดานตางๆ ของสังคม
5.สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
6.สงเสริมเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย องคความรู ในการแกไขปญหาสังคม
7.สนับสนุนและเสริมสรางเครือขายดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชนตอสังคม
8.พัฒนาคณะสังคมศาสตรใหเปนศูนยแหงการเรียนรูและฝกอบรมทางสังคมศาสตร
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9.สงเสริมใหมีการนําผลงานวิชาการและการวิจัย ของอาจารยไปเผยแพร เพื่อใหสังคมนําไปใชประโยชน
Social ResponsibilityFaculty
10.สงเสริมนิสิตนําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบใหทองถิ่นเกิดของตน ชุมชน โดยขอมูล
มหาวิทยาลัย,วิทยาเขต , ศูนย ,การวิจัย
11.สงเสริมการบริการทางวิชาการ
12.สนับสนุนวิจัยทีม่ ีศักยภาพนําไปใชประโยชนดานตางๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย
4. ดานการบริหารจัดการ
1.สรางความพรอมในการผลัดดันผลงานของมหาวิทยาลัยสูส ังคมเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย
2.พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการสูสงั คมเชิงรุก
3.จัดใหมีคณะนักวิจัย และหองปฏิบัติการขั้นสูงทีม่ ีความพรอม ในการสรางผลงานระดับสากล
4.จัดระบบสนับสนุน เชนการใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การเพิม่ นักวิจัย การจัดระบบ
ที่เอื้อตอการวิจัย
5.มอบหมายงานใหบุคลากร อยางเปนธรรมและเปนระบบ สามารถวัดผลได
6.เพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก Post-Doctoral เพื่อเรงผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมี
คุณประโยชนในการพัฒนาประเทศ
7.พัฒนาการรักษา สืบทอด และตอยอดองคความรูท ี่สําคัญของบุคลากรในแตและสาขาวิชา รายวิชา และ
หลักสูตร เพื่อไมใหสูญหายพรอมการเกษียณอายุ
8.สนับสนุนใหนสิ ิตมีความรูภาษาตางประเทศ มากกวา 1 ภาษา
9.สรางแรงจูงใจใหนักเรียน นิสิต เขามาศึกษาในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10.ควบรวมหนวยงานทีม่ ีภารกิจใกลเคียงกันใหอยูดวยกัน และยุบรวมหนวยงานที่มบี ุคลากรนอยใหเปน
หนวยเดียวกัน
11.พัฒนาระบบประเมินผลที่เปนธรรม ไปทุกระดับ
12.พัฒนาผูบ ริหารทุกระดับเขาสูความเปนธรรมภิบาล
13.พัฒนาฐานขอมูลเพือ่ การใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ
14.สงเสริมการบริหารจัดการใหคณะสังคมศาสตรมงี บประมาณที่เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเอง พรอมเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
15.จัดหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการถายทอดความรูและในการจัดการเรียน การสอน ใหเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อใหนิสิตไดมีนสิ ิตไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง Self-Development
เชน คอมพิวเตอรชวยสอน Audio-visual
16.ปรับปรุงพื้นที่ใชสอย เพิ่มจํานวนหองเรียน
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17.พัฒนาผูบ ริหารทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ โดยสนับสนุนใหไดรับการอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อ
เพิ่มความรูและทักษะในการบริหารจัดการ
18.จัดใหมหี องปฏิบัติการขั้นสูง
19.การใชหลักธรรมภิบาลในการจัดการอยางยั้งยืน
20.มุงเนนการประชาสัมพันธ โดยรวมศิษยเกาทั่วแผนดินรวมพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ
21.การเสริมทักษะดานภาษาแกบุคลากร
22.พัฒนาทรัพยสินเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
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สังเคราะหกลยุทธ

จาก
การวิเคราะห SWOT

จาก
พันธกิจ (วิสัยทัศน)

และจาก
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และจากนโยบายการบริหารของคณบดี
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ยุทธศาสตร (Strategies)
ยุทธศาสตรที่ 1: การเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2: การวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 3: การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4: การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1: การเรียนการสอน
1.สงเสริมใหนสิ ิตนําองคความรูจองตนเองไปสรางชุมชนตนแบบหรือชุมชนโดยรวม
2.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
3.พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและสนับสนุนใหมีหลักสูตรนานาชาติ
4.สนับสนุนใหนสิ ิตมีความรูภาษาตางประเทศ มากกวา 1 ภาษา
5.พัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตอสังคมประเทศชาติพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
6.สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
7.จัดหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการถายทอดความรูและในการจัดการการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อใหนิสิตไดมโี อกาสเรียนรูดวยตนเอง self-development เชน
คอมพิวเตอรชวยสอน Audio-visual เปนตน
8.พัฒนาระบบผูชวยสอน teaching Assistant TA ในทุกระดับ
9.พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยในแตละรายวิชา
10.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ เพื่อเตรียมนิสิตใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพพรอมสูโลกการ
ทํางาน
11.สนับสนุนกิจกรรมวิจัยของบุคลากรและบัณฑิต ที่จะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานในเวทีระดับโลก
12.จัดทําสือ่ การเรียนการสอนและเผยแพรองคความรู และงานวิจัย แบบอิเลคทรอนิกส เพือ่ เสริมศักยภาพ
เปนผูนําดานการเรียนการสอนใหกบั มหาวิทยาลัย
13.สงเสริมนิสิตนําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบใหทองถิ่นเกิดของตน โดยขอมูล
มหาวิทยาลัย,วิทยาเขต,ศูนย,การวิจัย
14.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
15.สนับสนุนวิจัยทีม่ ีศักยภาพนําไปใชประโยชนดานตางๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย
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16.สนับสนุนการทําหลักสูตรนานาชาติ
17.สงเสริมการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
18.พัฒนาความเข็มแข็งแตละศาสตรและสนับสนุนใหมีการบูรณาการสาขาตางๆเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม (การเรียน การสอน การวิจัย)
19.สงเสริมใหมีการเปดรายวิชาที่หลากหลายและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ อาทิ AEC
20. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยตรงตอความตองการของตลาด
21. ตั้งเกณฑการรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ
22. พัฒนาบัณฑิตใหมที ักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางสังคมศาสตร
23. สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูท ั้งในและนอกหลักสูตร
24. สงเสริมใหอาจารยพฒ
ั นาการเรียนการสอนทีม่ ุงสูความเปนเลิศ
25.สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยผลิตตํารา บทความทางวิชาการและวิจัยที่มีมาตรฐานสามารถเผยแพรใน
ระดับสากล
26. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมโดยจัดการจัดการเรียนการสอน
27.ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมโดยจัดโครงการใหมปี ระสบการณเห็นความเชื่อมโยงตนเองกับ
สังคมและไดออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม
28.สงเสริมใหบัณฑิตและบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการทีเ่ นนเปาหมายการแกไขปญหาพัฒนาสังคมและ
สรางจิตสํานึกรับใชสังคม
29.สนับสนุนใหมกี ารเรียนวิชาพื้นฐานขามสาขาวิชา
30.สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการแบบบูรณาการสาขา
31. สงเสริมใหนสิ ิตจัดงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ
32.สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรดาน CSR เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2: การวิจัย
1.สงเสริมและจูงใจใหบุคลากรรับทุนวิจัยจากภายนอก
2.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับโลก
3.จัดใหมีคณะนักวิจัยและหองปฏิบัติการขั้นสูงที่มีความพรอมในการสรางผลงานระดับสากล
4.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
5.จัดระบบสนับสนุน เชน การใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การเพิม่ นักวิจัย การ
จัดระบบทีเ่ อื้อตอการวิจัย
6.สงเสริมการเผยแพรและถายทอด ผลงานวิจัย องคความรู ไปใชแกไขปญหาสังคม
7.สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
8.สรางทีมผูชวยนักวิจัยสามารถสนับสนุนการทําวิจัย
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9.สงเสริมเครือขายความรวมมือทางวิชาการและดานการวิจยั กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ทั่งในระดับภูมิภาคอาเซียน และนานชาติ ในการผลิตผลงานวิจัย
10.สงเสริมใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการ และ งานวิจัย ของอาจารยไปเผยแพรเพือ่ ใหสังคมนําไปใช
ประโยชน Social Responsibility Faculty
11.วิจัยในศาสตรแหงแผนดิน ที่ตอบสนองตอเปาหมายอยางจริงใจและจริงจังเพื่อพัฒนา ในการแขงขัน
ระดับสากล
12.จัดทําสือ่ การเรียนการสอน เผยแพรองคความรูและงานวิจัยแบบอิเลคทรอนิกส เพื่อสงเสริมศักยภาพ
เปนผูนําดานการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
13.แสวงหาและระดมทุนวิจัยจากภายนอกทีม่ ุงเนน การวิจยั ซึ่งเปนทิศทางหลัก
14.สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ
15.พัฒนาความเข็มแข็งแตละศาสตรและสนับสนุนใหมีการบูรณาการสาขาตางๆเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม (การเรียน การสอน การวิจัย)
16.เรงรัดใหมีการผลิตผลวิชาการและวิจัย ที่สามารถเผยแพรในระดับนานาชาติ ในสาขาที่เปนที่ตอ งการ
รัฐบาลใหการสงเสริม ทั่งในระดับชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3: การบริการวิชาการ
1.สงเสริมใหนสิ ิต นําองคความรูไปสรางชุมชนตนแบบหรือชุมชนโดยรวม
2.สรางความพรอมในการผลักดันผลงานของมหาวิทยาลัยสูส ังคมเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย
3.พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการสูสงั คมเชิงรุก
4.สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมวิชาการ และออกสือ่ สาธารณะในการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาสังคม
หรือวิกฤตระดับชาติ รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาในดานตางๆ ของสังคม
5.สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
6.สงเสริมเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย องคความรู ในการแกไขปญหาสังคม
7.สนับสนุนและเสริมสรางเครือขายดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชนตอสังคม
8.พัฒนาคณะสังคมศาสตรใหเปนศูนยแหงการเรียนรูและฝกอบรมทางสังคมศาสตร
9.สงเสริมใหมีการนําผลงานวิชาการและการวิจัย ของอาจารยไปเผยแพร เพื่อใหสังคมนําไปใชประโยชน
Social Responsibility Faculty
10.สงเสริมนิสิตนักศึกษานําองคความรูของตนเองไปสรางชุมชนตนแบบใหทองถิ่นเกิดของตน ชุมชน โดย
ขอมูลมหาวิทยาลัย,วิทยาเขต , ศูนย ,การวิจัย
11.สงเสริมการบริการทางวิชาการ
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12.สนับสนุนวิจัยทีม่ ีศักยภาพนําไปใชประโยชนดานตางๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย
13.สงเสริมการนําความรูของบุคลากรไปใชในงานบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคม และการยอมรับของสังคม
14.พัฒนาความเข็มแข็งแตละศาสตรและสนับสนุนใหมีการบูรณาการสาขาตางๆเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม (การเรียน การสอน การวิจัย)
15.สงเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธใหสังคมเห็นความสําคัญ ของศาสตรทางสังคม ในสาขาวิชาตางๆ
16.สงเสริมการจัดการความรู KM และนําองคความรูไปใชประโยชนในการแกไขปญหาและชวยพัฒนา
สังคม
17.สงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูทงั้ ในและนอกหลักสูตร
18. สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยที่ตอยอดองคความรูพนื้ ฐานและงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม
19. จัดการองคจากผลการวิจัยและนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและพัฒนาสังคม
20. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมโดยจัดการจัดการเรียนการสอน
21. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมโดยจัดโครงการใหมปี ระสบการณเห็นความเชื่อมโยงตนเอง
กับสังคมและไดออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม
22. สงเสริมใหบัณฑิตและบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการที่เนนเปาหมายการแกไขปญหาพัฒนาสังคมและ
สรางจิตสํานึกรับใชสังคม
23. สงเสริมใหนสิ ิตจัดงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ
24. สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรดาน CSR เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอยางยั่งยืน
25. สงเสริมการจัดงานบริการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริหารจัดการ
1.สงเสริมการนําเครื่องมือในการบริหารระบบการเงินมาใชในการบริหารจัดการเงินสะสมของหนวยงาน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการงานดานตางๆใหมีความคลองตัวและใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3.สงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม สัมมนา และทุนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตองการของ
หนวยงาน
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4.สงเสริมการนําเครื่องมือในการบริหารระบบการเงินมาใชในการบริหารจัดการเงินสะสมของหนวยงาน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการงานดานตางๆใหมีความคลองตัวและใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6.สงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม สัมมนา และทุนศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตองการของ
หนวยงาน
7.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
8.ผลักดันใหมกี ารปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารจัดการในดานตางๆเพื่อเพิ่มความคลองตัว
9.สรรหาและเพิ่มบุคลากรในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
10.ปรับปรุงเกณฑการประเมินผลปฏิบัติตามเปาหมายของคณะ ใหผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมและจูงใจ จาก
รายไดของหนวยงานตางๆ ในคณะ
11.สงเสริมกิจกรรม โครงการตางๆและการสือ่ สารแบบสองทาง เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย มีคนรูส ึกผูกพันกับคณะ Employee Engagement และมีความรูสึกผูกพันสายงาน Work
Engagement
12.สงเสริม การนํารายไดหรือเงินสะสมของหนวยงานตางๆ ในคณะมาจางบุคลากรฝายสนับสนุนเพือ่ มา
ทํางานดานบริหาร13.จัดการ งานเอกสารตางๆ หรืองานที่ไมใชหนาที่หลักของอาจารย เพื่อใหอาจารยมี
เวลาในการทํางานวิชาการหนาที่หลักของอาจารย เพื่อใหอาจารยมเี วลาในการทํางานวิจัย เขียนบทความ
และตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติ
14.สงเสริมนําเงินรายไดหรือเงินสะสมของหนวยงานมาใชในการพัฒนาทักษะทีส่ ําคัญทีจ่ ะชวยใหอาจารย
สามารถใชทักษะ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสอนและการผลิตผลงานที่มมี าตรฐานสามารถเผยแพรไดใน
ระดับนานาชาติ
15.สงเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธใหสังคมเห็นความสําคัญ ของศาสตรทางสังคม ในสาขาวิชาตางๆ
16.เรงรัดใหมีการผลิตผลวิชาการและวิจัย ที่สามารถเผยแพรในระดับนานาชาติ ในสาขาที่เปนที่ตอ งการ
รัฐบาลใหการสงเสริม ทั่งในระดับชาติ
17.สงเสริมการจัดการความรู KM และนําองคความรูไปใชประโยชนในการแกไขปญหาและชวยพัฒนา
สังคม
18.สงเสริมการประสานงานและความรวมมือระหวางภาควิชา เพื่อสรางผลงานวิชาการ โดยใชความรูความ
เชี่ยวชาญของคณะและบุคลากร
19.สงเสริมการใชเทคโนโลยี และเครื่องมือในการจัดการมาใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เอกสารการดําเนินงาน รวมถึง การสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
20.ปรับปรุงการบริหารจัดการเงินรายไดจากหนวยงานตางๆภายในคณะ นําไปใชในการพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงสิง่ แวดลอม อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี

25
21.สรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใหมีความยืดหยุน เปดกวางพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปสู
สากล
22.จัดระบบขั้นตอนการทํางานที่สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ one stop
service ในการใหบริการนิสิต (ทะเบียน, กิจการนิสิต, ทุนการศึกษา, ฝกงาน, คํารองทั่วไป)
23. สงเสริมและเพิ่มพูนทักษะในสายงานอื่นใหบุคลากรสามารถทํางานไดหลากหลายและพรอมวางระบบ
การเติบโตในสายงาน
24. พัฒนาทิมงานสนับสนุนบุคลากรสาขาวิชาการ เพื่อลดภาระงานของบุคลากร สาขาวิชาการ เชน ทีม
วิจัย ทีมบริการวิชาการ ทีมประกันคุณภาพ ทีมบริหารทั่วไป
25..จัดระบบการจัดการความรูที่รวบรวมประสบการณ บุคลากรรุนเกาสูบ ุคลากรรุนใหม เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการดําเนินงาน
26. สรางความพรอมในการผลัดดันผลงานของมหาวิทยาลัยสูสงั คมเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย
27. พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการสูส ังคมเชิงรุก
28. จัดใหมีคณะนักวิจัย และหองปฏิบัติการขั้นสูงที่มีความพรอม ในการสรางผลงานระดับสากล
29. จัดระบบสนับสนุน เชนการใหรางวัล การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การเพิ่มนักวิจัย การ
จัดระบบทีเ่ อื้อตอการวิจัย30. มอบหมายงานใหบุคลากร อยางเปนธรรมและเปนระบบ สามารถวัดผลได
31. เพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก Post-Doctoral เพื่อเรงผลิตผลงานทางวิชาการทีม่ ีคุณภาพ และมี
คุณประโยชนในการพัฒนาประเทศ
32. พัฒนาการรักษา สืบทอด และตอยอดองคความรูทสี่ ําคัญของบุคลากรในแตและสาขาวิชา รายวิชา
และหลักสูตร เพือ่ ไมใหสูญหายพรอมการเกษียณอายุ
33. สนับสนุนใหนิสิตมีความรูภาษาตางประเทศ มากกวา 1 ภาษา
34. สรางแรงจูงใจใหนักเรียน นิสิต เขามาศึกษาในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
35. รวบรวมหนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงกันใหอยูดวยกัน และยุบรวมหนวยงานที่มีบุคลากรนอยใหเปน
หนวยเดียวกัน
36.พัฒนาระบบประเมินผลที่เปนธรรม ไปทุกระดับ
37.พัฒนาผูบ ริหารทุกระดับเขาสูความเปนธรรมภิบาล
38.พัฒนาฐานขอมูลเพือ่ การใหบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ
39.สงเสริมการบริหารจัดการใหคณะสังคมศาสตรมงี บประมาณที่เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเอง พรอมเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
40.จัดหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการถายทอดความรูและในการจัดการเรียน การสอน ใหเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อใหนิสิตไดมีนสิ ิตไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง Self-Development
เชน คอมพิวเตอรชวยสอน Audio-visual
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41.ปรับปรุงพื้นที่ใชสอย เพิ่มจํานวนหองเรียน
42.พัฒนาผูบ ริหารทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ โดยสนับสนุนใหไดรับการอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อ
เพิ่มความรูและทักษะในการบริหารจัดการ
43.จัดใหมหี องปฏิบัติการขั้นสูง
44.การใชหลักธรรมภิบาลในการจัดการอยางยั้งยืน
45.มุงเนนการประชาสัมพันธ โดยรวมศิษยเกาทั่วแผนดินรวมพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ
46 .การเสริมทักษะดานภาษาแกบุคลากร
47.พัฒนาทรัพยสินเพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
48 สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยผลิตตํารา บทความทางวิชาการและวิจัยที่มีมาตรฐานสามารถเผยแพรใน
ระดับสากล
49.มีการบริหารบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมภิบาลและเกิดความผาสุขในการทํางาน
50. มีการพัฒนาบุคลากรใหมรสมรรถนะอยางมีอาชีพ
51. มีการบริหารจัดการเงินและงบประมาณใหมปี ระสิทธิภาพและตรวจสอบได
52. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย
53. ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพในการบริการ
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นําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหเปน
(ราง)
แผนยุทธศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2560 - 2563
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ยุทธศาสตรที่ ........................................................................................................................................
ดาน

แนวทาง
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ผูเขารวมโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะสังคมศาสตร
วันที่ 10 สค 59 – 11 สิงหาคม 2559
และวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-สกุล
ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
ผศ. น.ท. หญิง งามลมัย ผิวเหลือง
ผศ.ณัฐวีณ บุนนาค
รศ.รัตติกรณ จงวิศาล
ผศ.ปนัดดา ชํานาญสุข
อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
อ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ
ผศ.ศาสตรินทร ตันสุน
ผศ.กังสดาล เชาววัฒนกุล
ผศ.ธนารดี คํายา
อ.เฉลิมขวัญ สิงหวี
อ.ปุรินทร นาคสิงห
อ.พต.หญิง ดร พนมพร พุมจันทร
อ..อาวุธ ธีระเอก
อ.ชมชิด พรหมสิน
นางสาวจรรยา จัตตานนท
นางปญจวรรณ มณีโทน
นางบรรจง กลิ่นสงวน
นางสาวอําไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางสาวทวิกา อินสอน
นางสุภาพร หรุนสกุล
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล

ตําแหนง
คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝายกฎหมาย นโยบาย และแผน
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารฯ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาจารย/แทนหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
อาจารย/แทนหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
อาจารย/แทนหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
หัวหนางานบริการการศึกา
หัวหนางานบริหารและธุรการ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
หัวหนางานนโยบายและแผน
หัวหนาศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

