แผนยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
(พ.ศ. 2563 - 2567)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญา

สังคมศาสตร์เพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม
และความรับผิดชอบ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกระดับ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1

• สร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการและการบริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

2

• พัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาและรับ
ใช้สังคม

3

• การให้บริการวิชาการเพื่อสังคมและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

4

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการและการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน

กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตาม
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรและมี
จานวนหลักสูตรนานาชาติหรือ
ความเป็นนานาชาติ
รายวิชาที่เปิดสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการ
กระบวนการจัดการเรียนการ จัดการเรียนการสอนแบบ
สอนที่มีคุณภาพส่งเสริมให้ Active learning
นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการ
แนวคิด SDGs ในรายวิชา
หรือกิจกรรมของหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร รายงานสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
ร่างหลักสูตรนานาชาติ /รายวิชาที่ส อน
ด้วยภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการนา
การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (KM)

ร้อยละของหลักสูตรมีรายวิชาที่ โครงการบูรณาการการจัดการเรียน - ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้หรือกิจกรรมด้าน การสอนกับ SDGs
ด้าน SDGs
SDGs ของคณะสังคมศาสตร์
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม - มีกิจกรรม SDGs ด้านการศึกษา การ
ลดความเหลื่อมล้า และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม
คุณภาพวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการ
บริการทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
มีการจัดสัมมนาการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร - จ า นว นผู้ รั บ บริ การ ที่ ร ะบุ ว่ า ฝ่ายวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ
สามารถน าคว ามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
โครงการไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก
ขึ้นไป (จากการประเมิ น 5 ระดับ )
ร้อยละ 80
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้
หรื อ ประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ ว ม
โครงการตามที่ ต นเองคาดหวั ง
ค่าเฉลี่ย 4.0

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.0
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา - กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ
จากความร่วมมือทางวิชาการ
ศักยภาพทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ภายในประเทศ/ภายนอกประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
ร้อยละของอาจารย์ที่เสนอขอ
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ สู่ - ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายวิชาการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ตาแหน่งทางวิชาการ
ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนผลงานระดับนานาชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
- จานวนผลงานตีพิมพ์ระดับ
ฝ่ายวิชาการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
วิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ : การ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับ - มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน
นานาชาติ
เรียนรู้ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
โครงการ ปิ่นโตความรู้

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนานิสิต
และผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะรับผิดชอบต่อสังคม
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
ศักยภาพนิสิตด้าน
วิชาการเพื่อการพัฒนา
และเสริมสร้างปัญญา
บนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของจานวนนิสิตทั้งหมดที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี ฝ่ายวิชาการ
นิสิต
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนิสิ ตคณะ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
สังคมศาสตร์
ภาพรวม ตั้งแต่ 3.51 คะแนนขึ้นไป

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้าง
คุณภาพของบัณฑิตที่ประเมินจาก ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความพึงพอใจนายจ้างและ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิต
ภาวะการมีงานทา
ที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากลสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาและรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตงานวิจัย/ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน อาจารย์ทุกคนตีพิมพ์เผยแพร่
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี ฝ่ายวิจัย
งานสร้างสรรค์ทางสังคมศาสตร์ การผลิต ผลงานวิจัย/ ผลงานวิจัย
ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มมากขึ้น
โครงการ ปิ่นโตความรู้
งานสร้างสรรค์จากแหล่ง สัดส่วนอาจารย์ในภาควิชาได้รับ
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ
ทุนภายนอก
เข้าร่วมการพัฒนา
ทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ้น
- มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
ศักยภาพด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
ทุกภาควิชามีงานวิจัยด้าน SDGs โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
งานวิจัยที่สอดคล้องกับ และนาไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย SDGs

- ภาควิชามีงานวิจัยทางด้าน SDGs และ
นาไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลงานวิจัย กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
หนังสือและตารามีการตีพิมพ์ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เผยแพร่
ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 3 การบูรณา กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
การงานวิจัยที่นาไปใช้
สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย
ประโยชน์เพื่อสังคม (SDGs) และการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
สังคม
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิจัย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
อาจารย์มีการตีพิมพ์ในฐานระดับ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่ว ม
นานาชาติ
วิจัย
โครงการมีค วามเข้ า ใจในเรื่อ งที่
อบรมเพิ่มมากขึ้น
โครงการ ปิ่นโตความรู้
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาย
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เพื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ วิชาการเข้าร่วมการพัฒนา
- มีองค์ความรู้จากการ
สังคม (SDGs)
วิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 1
องค์ความรู้
จานวนองค์ความรู้ด้านการวิจัย โครงการ ปิ่นโตความรู้

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคมและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 การ
ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม
และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่การเป็นจิตอาสาเพื่อ
รับใช้สังคม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมในพื้นที่
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สู่จิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

มีโครงการที่ร่วมมือกับเครือข่าย โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา - กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ ฝ่ายบริการชุมชน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ศักยภาพทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ภายนอก
บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม - นิสิตทุกหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการส่ งเสริมและพัฒ นาการ โครงการ
เรียนรู้ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ - ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้จาก
การเรียนมาจัดกิจกรรมจิตอาสา
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 2 เครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการให้บริการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
วิชาการเพื่อสังคม
ภายนอกเพือ่ ร่วมกันพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน

จานวนโครงการที่มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 3 การบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการบูร
กับการเรียนการสอนและ/หรือ ณาการการบริการวิชาการและ
การวิจัย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย

จานวนโครงการทานุบารุง
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกัน โครงการบริการวิชาการด้าน
กับพันธกิจอื่นและเป็นไปตาม
SDGs
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โ ค รง ก าร ส่ งเ สริ ม แล ะ ขย า ย - จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่ ฝ่ายบริการชุมชน
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น
อย่างน้อย 2 เครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาขีด
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมขีด จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ความสามารถของบุคลากรเพื่อ ความสามารถของบุคลากร ตรงตามวิชาชีพ
สายวิชาการ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในทุกด้านตามวิชาชีพเพื่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ
สายปฏิบัติการ
บุคลากรสายวิชาการมีผลงานหรือ
ตาแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น
บุคลากรสายปฏิบัติการสามารถ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้
บุคลากรสายปฏิบัติการ

- มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา อย่าง
น้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
การอบรม/พัฒนาทักษะตาม
วิชาชีพ

- ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาตาแหน่ง ยื่น
ขอตาแหน่ง
องค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงาน
1 เรื่องต่อปี

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 กากับดูแลองค์กรและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบกฎระเบียบ ข้อบังคับ
จรรยาบรรณ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 นาระบบ กลยุทธ์ที่ 1 มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนา/ สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง
ปรับปรุงการบริหารจัดการ กระบวนการทางานให้มี
องค์กรและพัฒนา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
พัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน กระบวนการทางาน
เป้าประสงค์ที่ 3 นาการ
จัดการความรู้มาเป็น
แนวทาง/วิธีปฏิบัติที่ดี
(เครื่องมือในการพัฒนา
องค์กร)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ

จานวนฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น

จานวนกระบวนงานที่มีการพัฒนา/
ทบทวน/ปรับปรุง

กลยุทธ์ที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้มา จานวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและ
ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาคน
เผยแพร่
พัฒนางานและพัฒนาฐานความรู้
ขององค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม การอบรม/พัฒนาทักษะตาม
พัฒนางาน
วิชาชีพ

ฝ่ายบริหาร

- รายงานผลการพัฒนางาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม โครงการมีความเข้าใจในเรื่องที่
พัฒนาองค์ความรู้
อบรมเพิ่มมากขึ้น
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วมการพัฒนา
- มีองค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 1
องค์ความรู้

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 4 สนับสนุนการ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มสิ่งอานวยความ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่ง
บริหารจัดการสภาพแวดล้อม สะดวกเพื่อตอบสนองการ
สนับสนุนการเรียนรู้
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ เรียนรูข้ องนิสิตในทุกด้าน
เหมาะสมและบรรลุตามพันธ
กิจและยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมี
สังคมศาสตร์
ความพึงพอใจต่อการพัฒนา
กิจกรรมการพัฒนากายภาพและ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

กลุยทธ์ที่ 2 ปรับสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความผูกพันและพึง
ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนา/
พอใจในการทางานที่คณะ
สร้างสรรค์งาน
สังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
สังคมศาสตร์
กิจกรรม การประชุมสัมมนา
บุคลากรคณะสังคมศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการความ
เสี่ยงทางกายภาพและดูแล
ความปลอดภัยของบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
- ร้อยละ 80 หลังจากเข้าร่วม
สังคมศาสตร์ กิจกรรม การลด
โครงการมีความเข้าใจวิธีการ
ความเสี่ยง (ตามความเสี่ยงที่พบ) ป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้

แผนบริหารความเสี่ยง

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการประชุมสัมมนาไป
ปรับปรุง/พัฒนางานได้
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร

