“คณะสังคมศาสตร์
มีความเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
เป็ นองค์กรสมรรถนะสูงทีท2 นั ต่อความเปลีย2 นแปลง
สามารถบูรณาการองค์ความรูร้ บั ใช้สงั คมร่วมกับ
เครือข่ายทังB ภายในและภายนอก
- สังคมศาสตร์เพือ/ สังคม -

”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูม ิ มูลศิลป์

ยุทธศาสตร์ท>ี ?
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจยั และนวัตกรรม
หลักสูตรทีเ+ ป็ นเลิศ บุคลากรมีความเชีย+ วชาญสามารถบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ และความรูท้ ไ+ี ด้จากงานวิจยั เพือ+ ประโยชน์ใน
การบริการวิชาการ หรือการรับใช้สงั คม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่
ชุมชน เพือ+ พัฒนาสังคมทุกระดับ และมุง่ สูค่ วามเป็ นสากล

ยุทธศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท+ี P พัฒนาหลักสูตรเพือ+ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
- พัฒนาหลักสูตรให้ได้รบั การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตรให้มกี ารเรียนรูข้ า้ มศาสตร์
- พัฒนาหลักสูตรระยะสันT เพือ+ รองรับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(Upskill, Reskill, New Skill)
กลยุทธ์ท+ี c พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ละระบบสนับสนุน
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Problem Based Learning
- พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ วิชา (Module)
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สําหรับพัฒนาคนทุกช่วงวัย
- สร้างเครือข่ายวิชาการให้เกิดการแลกเปลีย+ นคณาจารย์และนิสติ ทังT ในประเทศ และต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
- ส่งเสริมและสนับสนุนนิสติ ผ่านกิจกรรม Sandbox
- การจัดสภาพนิเวศการเรียนการสอนให้สอดรับกับ New Normal
กลยุทธ์ท+ี { พัฒนาคณาจารย์ให้มคี วามเป็ นเลิศ
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รบั การรับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย์ (SWU-BEST)
- สร้างเครือข่ายและจัดหาแหล่งทุนวิจยั ให้กบั คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
- จัดกิจกรรมเพือ+ ส่งเสริมและสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ
- ขยายเครือข่ายเพือ+ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติทกุ ปี
- พัฒนาวารสารวิชาการให้มคี ณ
ุ ภาพในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท>ี 2
เป็ นองค์กรทีม+ กี ารบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีสว่ นร่วมทีก+ ่อให้เกิด
ประโยชน์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความยุตธิ รรมและไม่เลือก
ปฏิบตั ิ

กลยุทธ์ท+ี P คณะมีการบริหารงานทีม+ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทีโ+ ปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
- พัฒนาระบบการสือ+ สารและผลักดันให้ให้มกี ารดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างทัวถึ
+ ง
กลยุทธ์ท+ี c คณะมีการบริหารจัดการทางการเงินเพือ+ การพัฒนาอย่างยังยื
+ น
- สร้างความสมดุลของแหล่งรายได้เพือ+ ความมันคงทางการเงิ
+
นของคณะ เช่น การหารายได้
จากการบริการวิชาการหรือการใช้พลังศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ ในการขับเคลือ+ นคณะ
- พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของคณะ
- ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายให้มปี ระสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากร
- เพิม+ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน และจัดการความเสีย+ ง
กลยุทธ์ท+ี { พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
- ส่งเสริมให้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพและสมรรถนะตามความ
ต้องการของตน
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในคณะสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท+ี „ คณะอัจฉริยะ ยังยื
+ น และเป็ นมิตรต่อสิง+ แวดล้อม
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืนT ฐานดิจทิ ลั และเทคโนโลยีเพือ+ ก้าวสู่
Smart Faculty
- พัฒนาและขับเคลือ+ นคณะสังคมศาสตร์ตามแนวทาง Green University Ranking
- พัฒนาลักษณะกายภาพของคณะสังคมศาสตร์ตามแนวทาง Sustainable
Development Goals (SDGs)

ยุทธศาสตร์ท>ี 3
เป็ นคณะทีม@ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถเป็ นทีพ+ ง+ึ และเป็ นผูน้ ําทางความคิดแก่สงั คมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท+ี P บูรณาการศาสตร์ พันธกิจการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และคณะสังคมศาสตร์
- ดําเนินการตามโครงการ P ตําบล P มหาวิทยาลัย ในพืนT ทีต+ ามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
- ขับเคลือ+ นศูนย์ AREA Study ภายในคณะสังคมศาสตร์เพือ+ ความรวดเร็วและ
คล่องตัวในการบูรณาการศาสตร์รบั ใช้สงั คม
- จัดตังT ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนเพือ+ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ+ กีย+ วข้องเบือT งต้นแก่ประชาชน

คณะสังคมศาสตร์มคี วามเป็ นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เป็ นองค์กรสมรรถนะสูงทีทH นั ต่อความเปลียH นแปลง
สามารถบูรณาการองค์ความรู้รบั ใช้สงั คมร่วมกับเครือข่ายทังL ภายในและภายนอก
พัฒนาคณะสังคมศาสตร์ให้เป็ นองค์กรบูรณาการทางวิชาการอันนําไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ด้านวิชาการและ
การผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ท,ี 1 เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
● พัฒนาหลักสูตรเพือ/ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
● พัฒนาการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุน
● พัฒนาคณาจารย์ให้มคี วามเป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที, 3 เป็ นคณะที,มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
● บูรณาการศาสตร์ พันธกิจการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์

ด้านการทํานุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการดําเนินงาน
และบริการทั?วไป

ยุทธศาสตร์ที, 2 เป็ นองค์กรที,มกี ารบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิ ภาพ
● คณะมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
●คณะมีการบริหารจัดการทางการเงินเพือ/ การพัฒนา
อย่างยัง/ ยืน
● พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์
● ความอัจฉริยะ ยัง/ ยืน และเป็ นมิตรต่อสิง/ แวดล้อม

