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บทนํา
 การบริหารงานของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรในปจจุบันเปนไปตามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2537 ในป 2561 
โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 สวนคือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 
และภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม  และการพัฒนาชุมชน และมีศูนยบริการวิชาการสู
สังคม ประกอบดวย ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ศูนยวิจัยและใหคำ
ปรึกษาทางวิชาการแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่น  

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนสถาบันการศึกษาดานสังคมสงเคราะหศาสตรชั้นนำของ
ประเทศไทยที่มีอยู  6 สถาบันการศึกษา ประกอบดวย 4 ศูนย ไดแก 1) ศูนยทาพระจันทร 
2) ศูนยรังสิต 3) ศูนยลำปาง และ 4) ศูนยปฏิบัติการเด็กเล็กคลองจั ่น มีพันธกิจหลักดาน
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีผลิตภัณฑหลัก 
ไดแก การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่ริเริ่มใหมีการจัดการเรียน
การสอนดานสังคมสงเคราะหศาสตรและเปนสถาบันที่มีผูเรียนมากที่สุดจาก 6 สถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ปจจัยภายใน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน คือ การจัดระบบ
การศึกษาที่เนนความเปนวิชาชีพเพื่อสรางองคความรูในการแกไขปญหาสังคมไดจริง เปนสถาบัน
การศึกษาที่ยึดโยงกับประชาชนและชุมชน สวนปจจัยภายนอก คือ สถานการณการเกิดโรคระบาด
โควิด-19 ที่สงผลกระทบตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน ซึ่งสงผลใหคณะฯ
ตองมีการปรับตัวใหมในการเตรียมบุคลากร นักศึกษา และคณาจารยในการทำงาน การสอน 
การประชุมผานระบบ Platform MST และระบบ ZOOM  คณะฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการทำงาน
กับกลุมเปราะบาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาระดับประเทศ เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ เปาหมายการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน (SDGs)  การเปล่ียนแปลงของโลกยุคปจจุบันและโลกของ
การศึกษา ตองมีการรองรับสภาวการณการแขงขันสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ ความตองการ
ที่หลากหลาย ซับซอน  ดังนั้นจึงเปนที่มาของยุทธศาสตร วิสัยทัศน และกลยุทธที่จะชวยใหเกิด
นวัตกรรมการพัฒนาอยางรอบดานใหทันสมัย และขับเคล่ือนยุทธศาสตรของคณะฯไดอยางสรางสรรค
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ขอมูลสวนตัว

ขอมูลการศึกษา

ชื่อ – สกุล   รศ. ดร.อัจฉรา  ชลายนนาวิน
วัน/ เดือน / ปเกิด   7 ตุลาคม 2521
ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่ 84/189 ถนนติวานนทปากเกร็ด 27 ตำบลบางพูด 
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โทรศัพท   (086)111-1120
E-mail    auschala2521@gmail.com
สถานที่ทำงาน  ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน 
                          คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   เลขที่ 99 หมูที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท  02-696-5502,โทรสาร: 02-986-8323

ระดับปริญญาตรี 
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ระดับปริญญาโท 
Master of Environment and Management วิชาเอก Environment and Management (MEM) เกรดเฉล่ีย 3.26
สถานที่ศึกษา Royal Roads University (ประเทศแคนาดา) ปการศึกษา  2546

ระดับปริญญาเอก 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) วิชาเอก นโยบายสาธารณะ เกรดเฉลี่ย 3.89
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย) ปการศึกษา 2557
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ประสบการณในการทํางานท่ีผานมา

ประสบการณในดานงานวิชาการ เชน วิทยากร ผูเขียนบทความท่ีปรึกษา ฯลฯ 
สาขาวิชา วิทยากร พิธีกร (ไทย/อังกฤษ)

1) เจาหนาที่นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
2) เจาหนาที่ฝายตางประเทศบริษัท Petrosol กรุงแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา
3) เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร สถานฑูตพานิชยประจำกรุงแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา
4) ผูอำนวยการฝายตางประเทศ บริษัท Duang Kaew Jewelry Manufacturers Thailand 
5) ผูประกาศขาวภาคภาษาอังกฤษและขาวตางประเทศรายการ World Focus และรายการ New Vaccine 
6) อาจารยพิเศษโรงเรียนนายรอยตำรวจ
7) อาจารยพิเศษโรงเรียนนายเรืออากาศอาวุโส
8) ที่ปรึกษากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
9) ผูทรงคุณวุฒิวารสารวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
10) ผูอำนวยการหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11) ผูชวยคณบดีฝายวิเทศกและสื่อสารองคกร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12) หัวหนาภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13) รองคณบดีฝายบริหารและสื่อสารองคกร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษโครงการ NGOs project development cooperation between Thai-Cambodia  
    หลักสูตรฝกอบรม 1 อาทิตยใหแกกลุม NGOs ชาวกัมพูชา
2) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย San Diego สหรัฐอเมริกา
3) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ APASWE ความรวมมือ 42 ประเทศ
    เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการดานงานสังคมสงเคราะห
4) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ โครงการปนน้ำใจ ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
    ประเทศมาเลเซีย
5) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ ในหัวขอ Global Warming and Climate Change ใหแกนักศึกษาหลักสูตร 
    Social Policy and Development Program Thammasat University 

ขอมูลประสบการณ / ความถนัด / ความสนใจพิเศษ
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6)  วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ ในหัวขอ Social Security and Social Welfare in Comparative study between 
    Thailand and Welfare State หลักสูตร Social Policy and Development Program Thammasat University 
7) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ ในหัวขอ Revitalization and Wellbeing โครงการประชุมนานาชาติ Revitalization rural 
   development to poverty eradication
8) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ ในหัวขอ Community development theory and practice โครงการความรวมมือ 
    ไทย เมียนมาร ภายใต ASEAN Consortium
9) วิทยากรภาคภาษาอังกฤษงาน World Social Worker โครงการความรวมมือระหวาง UN และ กระทรวง พม.
10) วิทยากรโครงการฝกอบรมการดำเนินงานวิจัยไปสูการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรองคกร แกขาราชการ
     กระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม
11) วิทยากรโครงการฝกอบรมประกาศณียบัตร หลักสูตรการกูภัยเบื้องตน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12) วิทยากรโครงการสัมมนาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหัวขอ อยูใหเปนเย็นใหได คณะวิศวกรรมศาสตร  
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13) วิทยากรหลักสูตรการพัฒนางานวิจัย นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14) วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15) อาจารยพิเศษ วิชาการบริหารจัดการภัยพิบัติ คณะตำรวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตำรวจสามพราน
16) อาจารยพิเศษ วิชาการจัดทำยุทธศาสตรการบริหารจัดการภัยพิบัติ วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก
17) วิทยากรหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักนิติบัญญัติ ใหแก ขาราชการระดับชำนาญการ รัฐสภา
18) วิทยากรเรื่อง “การบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับกลุมเปราะบาง” ใหแกนายทหารอากาศอาวุโส 
     โรงเรียนนายเรืออากาศ
19) วิทยากรเรื่อง 
“กระบวนการขับเคลื่อนการคุมครองพิทักษสิทธิ์สำหรับกลุมหญิงไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยในตางประเทศ” 
ขาราชการหนวยงาน สสว. ทั่วประเทศ ณ จังหวัดนาน
20) วิทยากรเรื่อง 
“กระบวนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในลักษณะรัฐตอรัฐเพื่อการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดกรณีการคามนุ
ษยในประเทศและระหวางประเทศ” ขาราชการสสว. ระดับชำนาญการ ณ พัทยา
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ผูเขียนบทความตีพิมพในประเทศและตางประเทศ 
(ฐานTCI กลุม 1 และ 2 และ Scopus)

1) Chalayonnavin, Auschala & Sirisunhirun, S. (2012). Sustainable Market Like for Education System 
in Thailand. Journal of the Community and Environmental Management for Sustainable Develop-
ment in ASEAN. Bangkok: The National of Graduate National Conference. (2)(1). (May 2012) 

2) Chalayonnavin, Auschala & Sirisunhirun, S. (2012). The Royal Forest Department the Needs for 
Reforms. CIIM Inclusive Innovation and Innovative Management. Bangkok: International Conference 
Proceeding on ICIIIM 2012.

3) Chalayonnavin, Auschala & Choonhaklay, S. (2015). Pha Khao Phuluang “A Restoration Project” 
Case Study-Forest Exploits of the Past and Present RFD Can Fix it! Develop Strong Organizational 
and Community Bases- Forest Restored. Asian Social Science Canadian Center of Science and 
Education. Canada: Canadian Center of Science and Education. (11)(2). ISSN 1911-2017. (Scopus)

4) สมบรูณ ศิริสรรหิรัญ, อัจฉรา ชลายนนาวิน, นันทวรรณ พุทธวรรณ, อัจฉรีย ทิพธนธรนินทร และรุงดาวจารุภูมิ. 
นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนา7วิชาชีพสูการเปดเสรีในประชาคมอาเซียน.วารสารสหศาสตร Interdisciplinary 
Studies Journal.ปที่12 ฉบับที่2 (กันยายน-ธันวาคม 2555)

5) Chalayonnavin, Auschala. (2015). Game Theory and the Unrest in Thai Southern Border Provinc-
es. Asian Social Science Canadian Center of Science and Education. Canada: Canadian Center of 
Science and Education. (11)(26). ISSN 1911-2025(Scopus)

6) Chalayonnavin, Auschala. (2015). Dancing with the Change. เสนอผลงานวิชาการในงานเนื่องในโอกาสครบ
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    and Education. Canada: Canadian Center of Science and Education. (11)(2). ISSN 1911-2017.
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ผูอำนวยการหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน 
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1)
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ผลงานเดน

ดำเนินการจัดทำความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกองบัญชาการกองทัพไทย

ดำเนินการจัดทำความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บริหารจัดการหลักสูตรและไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิดวยคะแนน 3.45 ป 2558 3.51 ป 2559 
และ 3.56 ป 2561

ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห ความรวมมือระหวางเมียนมาร และคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
และจัดทำการแปลคูมือฝก 1 เปนภาษาอังกฤษ
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     การบริหารงาน รวมทั้งการเปนมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุงรับใชประชาชนและสังคม
2)  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับสากลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3)  มหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานสากลในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม และ
     การบริหารงาน
4)  ภาวะการมีงานทํา และระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากการมุงผลิตบัณฑิต และ
     พัฒนาคนทํางานใหมีคุณลักษณะและทักษะแหงอนาคต
5)  ความเปนองคกรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานของ
     มหาวิทยาลัยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร 2
พัฒนาท่ีทํางานแหงอนาคต (Future Workplace)

เปาประสงค: 
พัฒนากายภาพ โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารดานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาที่ยั ่งยืนและเปนสถานที่ทํางานแหงอนาคต
ที่ชวยสรางผลิตภาพสูงสุดใหคนทํางาน มีโครงสรางพื้นฐาน ทั้งกายภาพและออนไลนที ่ทันสมัย สะดวกสบาย 
รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่ทําใหความคลองตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานควบคูไปกับ
ความเจริญกาวหนาในการทํางาน โดยมีทักษะการทํางานที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society)

เปาประสงค: 
พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม การบริการสังคมและบริการสุขภาพ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนพื้นที่ในการวิจัย สรางสรรนวัตกรรม และStartup รวมทั้งใหบริการสังคม
และบริการทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางสังคมที่ดีียิ่งขึ้นในอนาคต

ยุทธศาสตรท่ี 1
พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce)

เปาประสงค: 
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 4 Future

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนสถาบันวิชาการที่สรางพลังการทํางานในอนาคตใหกับประเทศ โดยจะทํา
หนาที่เปนแพลตฟอรมในการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหกับบัณฑิต และคนทํางานในอาชีพตาง ๆ เพื่อทําใหทุกคน
สามารถปรับตัวจากอาชีพเดิมจำนวนมากที่กําลังจะหายไป และตอบโจทยอาชีพใหม ๆ ที่ทาทายในโลกอนาคต
โดยทํางานไดทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังตองมีจิตสํานึกที่สอดคลองไปกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทาง
ที่กําหนดไวโดยสหประชาชาติ
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ยุทธศาสตร 4
พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration)

เปาประสงค: 
พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนตนแบบความรวมมือแหงอนาคตที่ระดมทรัพยากรทั้งในดานการเงิน ความรู 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ จากหนวยงานทั้งในและตางประเทศเขามาสูกระบวนการ
เรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาเพื่อตอบโจทยที่เปนปญหาสําคัญ ๆ ใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก 
โดยจะสรางโมเดลความรวมมือที่เปนประโยชนอยางมีนัยสําคัญใหกับทุกฝาย เพื่อใหเปนความรวมมือที่ตอเนื่องอยาง
ยั่งยืน วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 2565 คือ มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน (บมเพาะคน 
ใหออกไปมีประโยชนเพื ่อประชาชน ไดร ับการยอมรับในระดับโลก สามารถวัดไดด วย World Ranking, 
International Standard ตองไดรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งแตละกลุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการ
ตางกัน (มีคาน้ำหนักของตัวชี้วัดตางกัน)

 แตละหนวยงานตองกำหนดขอลงในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหมหาวิทยาลัยและคณะทำงานสอดคลองกัน 
และใชในการประเมินผูบริหารโดยสภาฯ ทุกหนวยงานตองถูกประเมินโดยใช QA ผลการปฏิบัติงานและจำนวน
นักศึกษาที่รับเขาซึ่งในปนี้มีตัวชี้วัดใหมที่กลาวไปขางตนในการจัดทำโครงการแตละโครงการ การตั้งวัตถุประสงคมี
ความสอดคลองกับ SDGs เชื ่อมโยงกับ higher Education หนวยงานการศึกษา และตองมีเร ื ่อง SDGs 
เขาไปเกี่ยวของดวย
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O3 ขอมูลเบื้องตนของ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเปนคณะที่จัดการเรียนการสอนดานสังคมสงเคราะหศาสตรเปน
คณะแรกในประเทศไทยโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2497 และมีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497 โดยมีหลัก
การและเหตุผลวา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับประชาสงเคราะหและการประกัน
สังคมเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพที่ดีใหกับประชาชน และเพื่อสงเสริมมาตรฐานการศึกษาในดานสังคม
สงเคราะหศาสตร จากสถานศึกษาวัฒนธรรมสงเคราะห ที ่จัดฝกอบรมบุคคลตาง ๆ ใหไปเปน
นักสังคมสงเคราะห ตอมาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนคณะที่ 5 ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2497 

 ในป พ.ศ. 2561 มีข อบังค ับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ว าด วยการแบงส วนงานใน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเปนภาควิชา พ.ศ. 2561 ลงวันที ่ 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 144 ง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เปนตนไป ใหแบงสวนงานใน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเปนภาควิชา จำนวน 2 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 
2) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน ซึ่งหลักสูตรของคณะฯ มีดังนี้ 
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 นอกจากนี้คณะฯยังมีหลักสูตรที่อยูระหวางการปดหลักสูตร เนื่องจากอยูในระหวางปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งหลักสูตรไดยุติการศึกษามี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม (ศูนยลำปาง) หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

• หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม

หลักสูตรปริญญาโท

• หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 
• หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
• หลักสูตร สส.ม. สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
• หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมมหาบัณฑิต 
• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม 

นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร22



ขอมูลดานนักศึกษาและคณาจารย

ประเด็นท่ีเปรียบเทียบ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. จำนวนบัณฑิต ป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562

2. จำนวนบัณฑิต ป.โท ที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562

3. จำนวนบัณฑิต ป.เอก ที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562

4.1 จำนวนอาจารย (รวมที่ลาศึกษาตอ)
4.2 จำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ
4.3 จำนวนอาจารยที่จบปริญญาเอก

51
27.5
26.5

5. จำนวนผลงานวิชาการของระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพในป พ.ศ.2561

7. จำนวนผลงานที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล       
   Scopus พ.ศ.2563

6. จำนวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในแตละระดับ      

399 คน

30 คน

2 คน

31 บทความ

5 เรื่อง

ป.ตรี จำนวน 2 หลักสูตร
ป.โท 5 หลักสูตร
ป.เอก 1 หลักสูตร
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อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติพบวาอัตรา
การสำเร็จเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2561 รอยละ 
1.55 ซึ ่งต่ำกวาเปาหมายเล็กนอยในสวนของ
นักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิตพบวาอัตรา
การสำเร็จการศึกษาต่ำกวาปการศึกษา 2561 
รอยละ 6.11 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตาม
ภารกิจดานการศึกษาพบวา ปการศึกษา 2562 
อัตราการสำเร็จภายในวงรอบตัวชี้วัดรอยละของ
บัณฑิตในระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป จากสถิติปการศึกษา 
2560 - 2562 พบวา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาว ิ ช านโยบายส ั งคมและการพ ัฒนา  

(หลักสูตรนานาชาติ)  มีอัตราของบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนกวาหลักสูตรสังคมสงเคราะห
ศาสตรบัณฑิตอย างต อเน ื ่องตลอดเวลา 3 ป 
การศึกษาที่ผานมาและรอยละของบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอ ภายใน 1 ป สำหรับปการศึกษา 2562 มี
อ ัตราคาเฉลี ่ยการไดงานของบัณฑิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและ
การพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) เพิ่มขึ้นจากปการ
ศึกษา 2561 และหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร
บัณฑิต มีคาเฉลี่ยการไดงานทำของบัณฑิตลดลงมา
อยูที่รอยละ 74.32  
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จำนวนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ
เอกที ่ร ับใหมจำนวนของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกที่รับใหม มีจำนวนเพิ่มลด
ไมแตกตางจากเดิม แสดงใหเห็นถึงความตองการ
ของตลาดนักเรียนนักศึกษา และคนวัยทำงาน 
คณะมีการเปดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ความตองงานในวิชาชีพเฉพาะกลุม สวนรอยละ
ของจำนวนการคงอยูของนักศึกษาเมื่อขึ้นชั้นปที่ 
2 ตอจำนวนที่รับเขารอยละนักศึกษาที่คงอยูเมื่อ
ขึ้นชั้นปที่ 2 ในแตละปการศึกษาไมแตกตางกัน
มากเฉลี่ยแลวตั้งแตปการศึกษา 2560 – 2563 

ในหลักสูตรหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต 
มีนักศึกษาคงอยูถึงรอยละ 95 ตอจำนวนท่ีรับเขา 
ถือเปนอัตราที่สูง และในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา 
(หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาคงอยูถึงรอยละ 
90 ตอจำนวนที่รับเขา และรอยละจำนวนผล
งานผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรในปการศึกษา 2562 มี
อัตราคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากปการศึกษา 2561 ใน
หลักสูตร สส.ม. บสม. และปรด.
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 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดดำเนินกำรใหบริการวิชาการ แกสังคมดานตางๆ ประกอบดวย 1) ศูนยวิจัย
และใหคำปรึกษาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 2) ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
3) ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่น-โครงการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน และ 4) วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร

การบริการสังคม

ทาพระจันทร 

มีอาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร สูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 3,382 ตารางเมตร 
ประกอบดวยพื้นที่ใชสอยสวนของคณะฯ จำนวน 2,419 ตารางเมตร และพื้นที่ใชสอยสวน
ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 963 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังใชอาคารและ
สถานที่ ของคณะ/หนวยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

ศูนยรังสิต 

มีอาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใชสอย 3,388 ตารางเมตร และใช
อาคารและสถานที่ของคณะ/หนวยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ศูนยลำปาง 

ใชอาคารและสถานที่รวมกันกับคณะ/สาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

ศูนยปฏิบัติการสังคมสงเคราะหคลองจั่น 

มีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง ในพื้นที่ของการเคหะแหงชาติ มีพื้นที่ใชสอยรวม 1,173 ตารางเมตร 
และมีพื้นที่ในสวนของมีสนามเด็กเลนอีก จำนวน 558 ตารางเมตร

ทรัพยากรดานอาคารและสถานท่ี

ขอมูลดานงบประมาณของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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16,727,000.00  

        
3,641,500.00  

        
17,817,850.00  

         
35,125,269.00  

       
73,311,619.00  

            
100.00  

สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
GREATS  

สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงฯ

สรางความเปนนานาชาติและ
เครือขายความรวมมือฯ

มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัย
เพ่ือประชาชนท่ีใหบริการวิชาการฯ

มุงสูความม่ันคง และย่ังยืน 
ดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย
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สถานะเงินรายไดของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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 ทั้งนี้คณะฯ พบวาการใชจายของคณะนับตั้งแต
ป 2560-2563 มีสถานะทางการเงินเกินดุล หากแตราย
ไดมีจำนวนลดลงเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด 
COVID-19 ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการวิจัยและ
โครงการฝกอบรมได รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยของ

ประเทศท่ีไดสงผลกระทบตอรายไดของคณะฯ อยางไรก็ดี
จำนวนนักศึกษาในปการศึกษา 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
จากป 2562 และจำนวนโครงการที่ไดรับทุนจากแหลง
ทุนภายนอกมีจำนวนเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป 2561

บุคลากร
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 คณะฯพบวา จำนวนบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการเต็มเวลามีอัตราท่ีไมแตกตางจากเดิม
ในแตละปงบประมาณ มีบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมข้ึนและ
มีบุคลากรสายสนับสนุนลดลงแตยอดรวมกำลังพลของ
บุคลากรไมแตกตางจากเดิมมากนัก และในปงบประมาณ
2562 มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการที ่ไดตำแหนง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนผลมาจากการ
สนับสนุนการทำผลงานและการเรียนตอของบุคลากร
สายวิชาการ และการปรับเกณฑการประเมินผลงานทาง
วิชาการ อยางไรก็ดีในป 2563 มีจำนวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ไดตำแหนงทางวิชาการลดนอยลง

1.1)  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามคุณลักษณะ GREATS/Digital skills

1.2)  คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาทดสอบคุณลักษณะ GREATS ยังไมมีการประเมินผลในป 62-64
1.3)  ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ยังไมมีการประเมินผลในป 62-64

ผลการประเมิน

1) ผลประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

0

20

40

60

80

100

 2561  2562  2563  2564 

1.1  
GREATS/Digital skills 

  

31ขอมูลเบ้ืองตนของ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร



1.5)  คาเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย

1.4)  ภาวะการณมีงานทำของบัณฑิต
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1.6)  รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก

จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ/งานสรางสรรค 
ท่ีนําไปใชประโยชน / กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Impact) / 
โครงการ Startup ท่ีประสบผลสําเร็จ
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2)



2.1)  รอยละของจำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสรางสรรคของอาจารยประจำและนักวิจัยประจำ
       ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด
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เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

3)
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รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีรับเขาและสงออกตอนักศึกษาท้ังหมด5)

รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาชาวตางชาติตอนักศึกษาท้ังหมด4)



6) รอยละอาจารยเต็มเวลาชาวตางชาติตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง

7) จํานวนผลงานท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
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8) จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
     และบรรลุวัตถุประสงค

9) รอยละของกิจกรรมดาน Sustainable Development Goals (SDG) ท่ีดําเนินการ
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5.2.1  Sustainable Development Goals (SDG) 
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10) รอยละของกิจกรรมดาน Smart Technology ท่ีดําเนินการ

11) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางการเงิน (รายไดงบคลังตอรายไดรวม)
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5.2.2  Smart Technology 
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 ตามที่คณะสังคมสงเคราะหศาสตร โดยคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาคมคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร (คณาจารย เจาหนาท่ี  นักศึกษา รวมท้ังศิษยเกา ผูแทนหนวยงาน/ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ) 
และรวมกันวิเคราะห SWOT ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 คณะกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรฯ ไดจัดใหมีการประชุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 เพื่อดำเนินการจัดทำ “(ราง) แผน
ยุทธศาสตรคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570)” ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ฉบับที่ 13

1)

2)

3)
4)

จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสังคมสงเคราะห นโยบายสังคม 
การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน 
สรางงานวิจัย และองคความรูดานสังคมสงเคราะหศาสตร นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม 
และการพัฒนาชุมชน 
ใหบริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม        
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปญญาระดับทองถิ่น ชุมชนและสังคม อัตลักษณ 
นำสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

12) ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเฉล่ีย

แผนยุทธศาสตรคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570)

1. ปณิธาน  เสริมสรางความเปนธรรม เทาทันการเปล่ียนแปลง
2. วิสัยทัศน ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพระดับโลกเพ่ือประชาชน
3. พันธกิจ
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คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดรับรางวัลความเปนเลิศระดับชาติและสากลอยางตอเนื่อง ดานวิชาการ 
วิชาชีพวิจัยและนวัตกรรม การบริหาร ที่มุงรับใชประชาชนและสังคม
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการสังคมและการบริหารงานองคกร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มีภาวะการมีงานทำและระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากการมุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนทำงานใหมีคุณลักษณะและทักษะแหงอนาคต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนองคกรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
จากการดำเนินงานของคณะฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง" 

5. คานิยมองคกร   ผสานความรวมมือ ยึดถือความเปนธรรม รวมนําสังคม

6. เปาหมายหลัก

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดรับรางวัลความเปนเลิศระดับชาติและสากลอยางตอเนื่อง ดานวิชาการ วิชาชีพวิจัย
และนวัตกรรม การบริหาร ที่มุงรับใชประชาชนและสังคม
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม
และการบริหารงานองคกร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มีภาวะการมีงานทำและระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากการมุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาคนทำงานใหมีคุณลักษณะและทักษะแหงอนาคต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนองคกรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียจากการดำเนินงาน
ของคณะฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง" 

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  จะเปนสถาบันวิชาการชั้นนำที่สรางกำลังคนแหงอนาคตใหกับประเทศ โดยจะ
ทำหนาที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพแหงอนาคตใหกับบัณฑิต และคนทำงานในอาชีพตางๆ ทางดาน
สังคมสงเคราะหศาสตร นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน เพื่อทำใหกำลังคนสามารถปรับตัวไดใน
โลกอนาคต  รวมทั้งมีสำนึกที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน      
1.1 ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนสูการเปนผูนำการเรียนรูและการทำวิจัย
1.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู สูการปฏิบัติไดจริง สรางสรรคเปนมีเปาหมาย และมุงประโยชนสวนรวม
1.4 พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

7. ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 4 Future

ยุทธศาสตร 1
พัฒนากําลังคนแหงอนาคต (Future Workforce) 

เปาประสงค:
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร40



 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนคณะฯ แหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนสถานที่ทำงานแหงอนาคต ที่ชวย
สรางผลิตภาพสูงสุดใหคนทำงาน มีโครงสรางพื้นฐาน ทั้งกายภาพและออนไลนที่ทันสมัย สะดวกสบาย รวมทั้ง
กฎระเบียบตางๆ ที่ทำใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานควบคูไปกับ
ความเจริญกาวหนาในการทำงาน โดยมีทักษะการทำงานที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก   

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และกลไกการบริหาร
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.3 พัฒนาความมั่นคงทางการเงิน
2.4 พัฒนากายภาพและสภาพแวดลอม “SMART Faculty”
2.5 พัฒนาสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะฯ
2.6 ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะฯ (SDGs) 

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร จะเปนพ้ืนท่ีการวิจัย สรางสรรค นวัตกรรม และ Startup รวมท้ังใหบริการสังคม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต     

3.1 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสรางสรรคที่สอดคลองกับนโยบายชาติและจุดเดนของคณะฯ
3.2 สงเสริมใหเกิดการตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อใหเกิด Startup ที่ชวยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3.3 สงเสริมการเผยแพรและการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสูระดับนานาชาติ
3.4 พัฒนาคุณภาพนักวิจัยและสรางบรรยากาศในการทำงานวิจัย
3.5 สรางเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
3.6 บริการวิชาการเพื่อรับใชสังคม 

 "คณะสังคมสงเคราะหศาสตร จะเปนตนแบบความรวมมือแหงอนาคต ที่ระดมทรัพยากรทั้งในดานการเงิน 
ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ จากหนวยงานทั้งในและตางประเทศเขามาสูกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย 
การพัฒนา เพื่อตอบโจทยที่เปนปญหาสำคัญ ๆ ใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก โดยจะสรางความรวม
มือที่เปนประโยชนกับองคกร เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเปนความรวมมือที่ตอเนื่องอยางยั่งยืน

4.1 สรางความรวมมือกับองคกร/ เครือขายภายในและภายนอกประเทศ และสอดคลองกับยุทธศาสตร
     มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรชาติ มุงเนนกลุมประเทศอาเซียนและเอเซียแปซิฟก
4.2 สื่อสารประชาสัมพันธคณะสังคมสงเคราะหศาสตร สูสากล
4.3 สรรหานักศึกษาตางชาติ/ บุคลากรตางชาติเชิงรุก
4.4 สงเสริมการรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร 2
พัฒนาท่ีทํางานแหงอนาคต (Future Workplace)

เปาประสงค: 
พัฒนากายภาพ โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารดานตางๆ ในคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

ยุทธศาสตร 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแหงอนาคต (Future Life and Society)

เปาประสงค: 
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม 

ยุทธศาสตร 4 
พัฒนารูปแบบความรวมมือแหงอนาคต (Future Collaboration)

เปาประสงค: 
พัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมไทยและสังคมโลก 
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เปรียบเทียบสาระสําคัญใน แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และแผนยุทธศาสตรคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

ฉบับท่ี ๑๓ และ ฉบับท่ี ๑๒ 
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O4 กรอบแนวคิด
ในการจัดทำวิสัยทัศน 
โดย รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน

 ในปจจุบันส่ิงแวดลอมภายในประเทศมีความเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 
และการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของผูสูงอายุ การลดลงของกลุมวัยแรงงาน สงผลกระทบตอจำนวนนักศึกษาที่เขามาศึกษา
ที่มีจำนวนลดลงอยางตอเนื่องในป 2021 จำนวน 800 คน และป 2022 มีจำนวน 500 คน และมีการคาดการณวาจะ
มีจำนวนลดลงอยางตอเนื่อง ในอีกสองปคาดหนาคาดการณสถานการณคณะสังคมสงเคราะหศาสตรอาจจำเปนจะตอง
รับทุกคนอยางไมมีทางเลือก 

 นอกจากนี้จากภาวะความตองการของเด็กในเจนอัลฟา (generation alpha) ซึ่งเปนเด็กที่เกิดตั้งแตป 2010 
หรือ พ.ศ.2553 เปนตนไป พวกเขาเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีกาวหนา สังคมขับเคล่ือนอยางรวดเร็ว แรง และขนาดใหญ 
ซึ่งการเติบโตทามกลางโลกที่หมุนเร็วของเด็กเจนฯ นี้ คงไมอาจสรุปไดวาพวกเขาลวนเปนเลิศเพียงดานเทคโนโลยีเพียง
อยางเดียว เพราะเด็กเจนฯ นี้ตางมีลักษณะเฉพาะตัว เด็กเจนอัลฟาสามารถอยูไดดวยตัวเอง อาศัยเทคโนโลยีในการใช
ชีวิต ทำใหไมจำเปนตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นเชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Robust Education Technology Savvy) เทคโนโลยี
จะมีบทบาทในชีวิตของเด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟาเปนอยางมาก พวกเขาจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยเทคโนโลยีและใหความ
สำคัญเปนสวนหน่ึงในชีวิตอาชีพผูประกอบการ (Entrepreneurial Generation) เด็กเจนเนอเรช่ันน้ีจะกลาลองกลาทำ
สิ่งใหม ๆ ทำใหอาชีพสวนใหญของคนในเจนนี้เปนการประกอบธุรกิจขาดการปฎิสัมพันธกับผูอื่น (Less of Human 
Contact or Relationship) เม่ือสามารถอยูไดดวยตัวเองแลว การติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนก็นอยลง ดังน้ันเด็กเจนอัลฟา
จึงใหความสนใจในการเรียนการสอนที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองตองการ และบางรายตองการการเรียนรู soft skill หรือดาน
อื ่น ๆ จากคณะฯ เชน ทักษะการเปน social entrepreneur CSR หรือนักพัฒนาชุมชน โดยไมต องการ
เปนนักสังคมสงเคราะห และการศึกษาในรูปแบบออนไลนสามารถเปนทางเลือกหนึ่งที่ทำใหกลุมเจนอัลฟาและกลุมวัย
ทำงานใหความสนใจในผลิตภัณฑของคณะฯ

ความทาทายของส่ิงแวดลอมทางอุดมศึกษา

กรอบแนวคิด ในการจัดทําวิสัยทัศน 45



 ในปจจุบันส่ิงแวดลอมภายในประเทศมีความเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 
และการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของผูสูงอายุ การลดลงของกลุมวัยแรงงาน สงผลกระทบตอจำนวนนักศึกษาที่เขามาศึกษา
ที่มีจำนวนลดลงอยางตอเนื่องในป 2021 จำนวน 800 คน และป 2022 มีจำนวน 500 คน และมีการคาดการณวาจะ
มีจำนวนลดลงอยางตอเนื่อง ในอีกสองปคาดหนาคาดการณสถานการณคณะสังคมสงเคราะหศาสตรอาจจำเปนจะตอง
รับทุกคนอยางไมมีทางเลือก 

 นอกจากนี้จากภาวะความตองการของเด็กในเจนอัลฟา (generation alpha) ซึ่งเปนเด็กที่เกิดตั้งแตป 2010 
หรือ พ.ศ.2553 เปนตนไป พวกเขาเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีกาวหนา สังคมขับเคล่ือนอยางรวดเร็ว แรง และขนาดใหญ 
ซึ่งการเติบโตทามกลางโลกที่หมุนเร็วของเด็กเจนฯ นี้ คงไมอาจสรุปไดวาพวกเขาลวนเปนเลิศเพียงดานเทคโนโลยีเพียง
อยางเดียว เพราะเด็กเจนฯ นี้ตางมีลักษณะเฉพาะตัว เด็กเจนอัลฟาสามารถอยูไดดวยตัวเอง อาศัยเทคโนโลยีในการใช
ชีวิต ทำใหไมจำเปนตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นเชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Robust Education Technology Savvy) เทคโนโลยี
จะมีบทบาทในชีวิตของเด็กเจนเนอเรชั่นอัลฟาเปนอยางมาก พวกเขาจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยเทคโนโลยีและใหความ
สำคัญเปนสวนหน่ึงในชีวิตอาชีพผูประกอบการ (Entrepreneurial Generation) เด็กเจนเนอเรช่ันน้ีจะกลาลองกลาทำ
สิ่งใหม ๆ ทำใหอาชีพสวนใหญของคนในเจนนี้เปนการประกอบธุรกิจขาดการปฎิสัมพันธกับผูอื่น (Less of Human 
Contact or Relationship) เม่ือสามารถอยูไดดวยตัวเองแลว การติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนก็นอยลง ดังน้ันเด็กเจนอัลฟา
จึงใหความสนใจในการเรียนการสอนที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองตองการ และบางรายตองการการเรียนรู soft skill หรือดาน
อื่น ๆ จากคณะฯ เชน ทักษะการเปน social entrepreneur CSR หรือนักพัฒนาชุมชน โดยไมตองการเปนนัก
สังคมสงเคราะห และการศึกษาในรูปแบบออนไลนสามารถเปนทางเลือกหนึ่งที่ทำใหกลุมเจนอัลฟาและกลุมวัยทำงาน
ใหความสนใจในผลิตภัณฑของคณะฯ

ความทาทายของส่ิงแวดลอมทางอุดมศึกษา
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1) ระบบออนไลนจะกลายมาเปนเครื่องมือหลักของระบบการศึกษาโลก (Online Will Have Major Role)

 ในปจจุบันเริ่มที่จะปรากฏชัดเจนแลววาระบบออนไลนจะกลายมาเปนเครื่องมือหลักของระบบการศึกษาโลก 
โดยเฉพาะระบบออนไลนจะถูกนำมาใชในกลุมนักเรียน นักศึกษาทุกชวงวัย ในอนาคตเราจะพบวาทุกชวงอายุจะหันมา
เรียนหลักสูตรระยะสั้นหรือ short term online courses หรือ การเรียนในลักษณะเก็บเครดิตในการเติมเต็มทักษะ 
หรือเพ่ิมเติมทักษะ (upskill และ reskill) ตลอดชีวิตการเรียนรูของมนุษย และการเรียนจะเปนการเรียนเพ่ือตอบโจทย
การเรียนรูเพื่อการเพิ่มเติมองคความรูใหมและทักษะที่จำเปน หรือการทำใหตนใหมีตนทุนที่สูงขึ้นในการทำงาน

2) ทักษะ Soft Skills บางประเภทคณะสังคมสงเคราะหสามารถที่จะใหบริการการเรียนการสอน
    ในรูปแบบในมหาวิทยาลัยหรือออนไซด

 อยางไรก็ตามทักษะบางประเภทนักศึกษาก็ยังคงตองการการฝกปฏิบัติในลักษณะออนไซดหรือในหองเรียน 
หรือการฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะโลกอนาคตทักษะ Soft skill ยังเปนทักษะที่จำเปนเพราะเปนทักษะที่ AI ยังแทนที่ไดยาก
และมนุษยทุกคนฝกได ไมเหมือนทักษะดาน Hard skill บางอยางในอนาคตสามารถใช AI ทำแทนได ไมวาจะเปนใน
เรื่องการคิดวิเคราะหหรือทักษะเชิงอารมณ (Critical Thinking หรือ Emotional Intelligence) หรือทักษะการใหคำ
ปรึกษา หรือการคัดกรองผูเสียหาย เปนตน ซ่ึงคณะฯสามารถสงเสริมในประเด็นดังกลาวซ่ึงเปนความตองการของตลาด
ได ซึ่งทักษะเหลานี้คณะฯก็ยังสามารถใหบริการในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น (short course หรือ residency) ได ซึ่ง
ทักษะเหลานี้ จะเปนที่ตองการอยางมากในอนาคตเนื่องจากทักษะ soft skill เหลานี้มีผลตอการจางงานที่เพิ่มขึ้น

3) การเปนที่ตั้งซึ่งเปนศูนยกลางดานสังคมสงเคราะหอาเซียน

 ที่ตั้งของไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่สะดวกในการเดินทางและเปน gateway 
เชื่อมตอกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งเหมาะในการเปนศูนยกลางการศึกษาในอนาคต อีกทั้ง สภาพภูมิอากาศและ
อัธยาศัยของคนไทยที่เปนที่ชื่นชอบของชาวตางชาติ คาใชจายทั้งในสวนของคาเทอมและคาครองชีพในประเทศไทยที่
ยังอยูในระดับไมสูงนัก ในขณะที่คุณภาพของการเรียนการสอนที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนหลากหลาย ความพรอมของบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยไทยที่สามารถรองรับนักศึกษา
ตางชาติไดอยางเพียงพอ ตลาดประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่ตองการมาเรียนหรือแลกเปลี่ยนยัง
ประเทศไทย ซึ่งในปจจุบันมีมูลคาการตลาดกวา 17,292 บาท และมีอัตราเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุมนักศึกษา
จากจีน เมียนมา เวียดนาม ลาว เกาหลี กัมพูชา สหรัฐอเมริกา ภูฏาน อินเดีย และเนปาล ตามลำดับ

4) งบประมาณและรายไดของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรลดลงอยางตอเนื่อง

 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเองมีแนวโนมการไดรับงบประมาณแผนดินที่ลดลง ทำใหงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยสูคณะสังคมสงเคราะหศาสตรนอยลงไปดวย ดังนั้นจึงทำใหคณะสังคมสงเคราะหศาสตรตอง
พึ่งพาตนเองมากขึ้นเพื่อสรางงรายได เชนการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของตลาด
ในปจจุบัน และการลดตนทุนในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานภายในคณะฯ 

ปจจุบันคณะสังคมสงเคราะหศาสตรไดเผชิญหนา
กับความทาทายท่ีสําคัญดังน้ี
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5) ความทาทายของการสรางบทบาทในการเปนนักสังคมสงเคราะหและนักพัฒนาชุมชนระหวางประเทศ

 ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญหนากับการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะหไมวาจะเปนนักสังคมสงเคราะห
สำหรับกลุมผูสูงอายุ นักสังคมสงเคราะหในเรือนจำ นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย หรือนักสังคมสงเคราะหในการ
คัดกรองผูเสียหายจากการคามนุษย หรือการชวยเหลือผูลี้ภัย ซึ่งตองการผูประสานงานและการตอบสนองตอปญหา
สังคมจากนักสังคมสงเคราะห เชน ภาวะสงครามของรัสเซียและยูเครน ซึ่งก็ตองการการทำงานดานสังคมสงเคราะห
ระหวางประเทศเพื่อสงมอบความชวยเหลือใหกับผูประสบภัยและผูลี้ภัยจนกวาที่ผูลี้ภัยเหลานี้พรอมที่จะกลับบาน 
การทำงานรวมกันของนักสังคมสงเคราะหและนักพัฒนาในระดับนานาชาติเพ่ือกอใหเกิดความเทาเทียมของมวลมนุษชาติ
ในวงกวาง โดยการอำนวยความสะดวกและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและ NGOs รวมไปถึงการสรางความ
สัมพันธระหวางชุมชนในพ้ืนท่ีและผูล้ีภัย หรือความทาทายของบทบาทงานนักสังคมสงเคราะหโลกในการทำงานรวมกับ
สมาพันธอื่น ๆ เชน สหพันธสมาคมสาธารณสุขโลก (WFPHA) 

6) บทบาทของงานสังคมสงเคราะหที่ในปจจุบันขยายเปนในเรื่องการคุมครองทางสังคม

 โดยการลดความเหลื่อมล้ำและสรางความยุติธรรมทางสังคมในโลก โดยการสงเสริมใหเกิดความตระหนักใน
ดานสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานภายใตแนวคิด Social Protection Floors เพ่ือตอบสนองตอความเปราะบางกลุมใหม ๆ 
และความเสี่ยงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นโลกดวยการสราง National Floors of Social Protection ซึ่งในปจจุบัน TFSW ก็มี
การเรียกรองใหสมาชิกนักสังคมสงเคราะหท่ัวโลกรวมการคุมครองทางสังคมไวในกิจกรรมเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อใหบุคคลเขาถึงบริการสุขภาพอยางทั่วถึง ซึ่ง IFSW เนนย้ำถึงความสำคัญของการฝกอบรมนักสังคม
สงเคราะหและเรียกรองใหโรงเรียนงานสังคมสงเคราะหรวมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในหลักสูตรและเตรียมนักเรียนใน
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อทำงานกับระบบการคุมครองทางสังคม ดังนั้นจากมุมมองของงานสังคมสงเคราะห ระบบ
คุมครองสังคมและรัฐสวัสดิการควรไดรับการออกแบบเพื่อสงเสริมความยั่งยืนและความเปนอยูที่ดีของประชากรโดย
รวม แทนที่จะเปนกลยุทธที่ชวยบรรเทาผูที่ถูกสังคมลมเหลว ในแงนี้ วิชาชีพสังคมสงเคราะหสนับสนุนวาระบบการ
คุมครองทางสังคมเปนหนวยงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเนนที่การสรางความสามัคคีภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชน และกระตุนการตัดสินใจดวยตนเองอยางละเอียดถ่ีถวนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย
และเสริมสรางเสียงในสังคมในวงกวาง 

7) ความทาทายของการศึกษาขามศาสตรหรือการทำงานระหวางศาสตรหลายศาสตร (Interdisciplinary 
Spaces)

 โลกในปจจุบันมีความตองการ Interdisciplinary Education  ซึ่งจะทำใหนักศึกษาสามารถที่จะมีโอกาสใน
การไดรับการจางงานท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะในปจจุบันไดมีแนวโนมของการใช Interdisciplinary ในการพัฒนาการศึกษา
ในอนาคตหรือ future education มากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินงานในฐานะนักสังคมสงเคราะหที่ตองมีการดำเนิน
การในลักษณะสหศาสตรได ยกตัวอยางเชน การดำเนินงานในลักษณะการคุมครองทางสังคมหรือ Social Protection 
Floors activist นักสังคมสงเคราะหก็จำเปนตองมีองคความรูดานนโยบายการเงินการคลัง นโยบายสวัสดิการสังคม 
และงานดานสังคมสงเคราะห หรือ นักพัฒนาสังคมก็จำเปนตองมีความรูทางดานการตลาด การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
และทักษะทางดานพัฒนา ดังนั้นจึงเปนความทาทายของสถาบันการศึกษาที่จะตองมีการจัดหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความทาทายทางสังคมที่มีในลักษณะ Interdisciplinary Organization มากขึ้น

 ในปจจุบันคณะสังคมสงเคราะหมีการดำเนินงานวิจัย รวมกับเครือขายที่มีความหลากหลายไมวาจะเปน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สำนักงานกองทุนนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ในการขับเคล่ือนงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนนโยบาย
และการพัฒนานโยบายดานงานสังคมสงเคราะหและงานนโยบายสังคม อยางไรก็ตามยังคงมีชองวางที ่คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตรจะสามารถเขาไปเสริมใหมีความเขมแข็งมากข้ึน เชนการดำเนินการวิจัยรวมกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชนการดำเนินงานรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรในการผลิตแอพพลิเคช่ันเพ่ือใหการชวยเหลือ
ผูสูงอายุ และรวมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตรในดานงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย หรือการรวมมือกับคณะ
ศึกษาศาสตรและคณะวิทยาศาสตรในการใหการฝกอบรมเด็กในสถานพินิจ เปนตน
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8) การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) 

 สังคมโลกท่ีกำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีมีอายุยืนข้ึนทำใหผูท่ีมีอายุมากกวาหกสิบปมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนอยาง
รวดเร็ว ในปจจุบันพบวามีจำนวนประชากรกวา 962 ลานคนท่ีมีอายุมากกวาหกสิบปในโลก และจะขยายไปถึง 3.1 พัน
ลานคนในป 2100 รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม โลกในยุคปจจุบันจึง
มีกำลังแรงงานที่ขยายชวงอายุมากขึ้นมาอยูในชวงอายุ 15-64 ป ซึ่งผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะใชจายลดลงในสินคาและ
บริการ อยางไรก็ดีจากผลสำรวจก็พบวาตลาดแรงงานของสังคมสูงวัยมีแนวโนมท่ีจะตองการการเพ่ิมเติมองคความรูและ
พัฒนาองคความรูของตน (upskill reskill และ new skill) ซึ่งการสรางการ upskill reskill และ new skill มีความ
จำเปนที่จะปรับปรุงแรงงานสูงอายุเหลานี้ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาดแรงงานโลก ดังนั้นองคกร
กวารอยละ 70 ทั ่วโลก จึงตองการหลักสูตรที ่จะตอบโจทยความตองการในการพัฒนาแรงงานขององคกรให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเปนความทาทายของคณะฯที่จะตองผลิตหลักสูตร ที่สรางอิทธิพลใหเกิด lifelong learning 
ซึ่งสอดคลองกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

9) การตอบโจทยการศึกษาแหงอนาคต (Education for the Future)

 ในอดีตเรามีการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย แตในอนาคตการศึกษาตองใหความสำคัญตอความตองการ
ของกลุมผลประโยชนหรือ stakeholders ที่เกี่ยวของ ซึ่ง stakeholders ตองเขามามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ
ของการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ และสถาบันการศึกษาตองใชผลประเมินเหลานั้นมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา
อยางตอเนื่อง การพัฒนาเพื่อใหนักศึกษาประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต ประเทศไทยยังขาด
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ไมอยากเปนนักสังคมสงเคราะห หลักสูตรJoint Program 
หลักสูตรสำหรับผูที่ตองการวุฒิสำหรับไปใชในการทำงานอื่น ๆ ในแนวทางหรือ Track ที่ไมใชนักสังคมสงเคราะห เชน 
NGOs หรือ นักพัฒนาซึ่งตองทำควบคูกันไปกับการพัฒนานักสังคมสงเคราะห

10) ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา

 ปญหาของนักศึกษาในเรื่องสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยที่จะตองใหความสนใจใหแกนักศึกษาที่นับวันจะเพิ่ม
จำนวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถาเราลองคนหาในสื่อ หรือ  Social media ตาง ๆ เราจะเห็นไดชัดเจนวามีวัยรุนจำนวนมาก
ทำรายตัวเองเนื่องจากปญหาสุขภาพจิต ซึ่งเปนผลมาจากปญหาหลาย ๆ ดาน ทั้งปญหาเศรษฐกิจ สังคม ปญหาความ
รุนแรงภายในครอบครัว หรือบางคนก็ตกอยูในปญหาดานความสัมพันธ หรือ toxic relationship ซึ่งปญหาเหลานี้เพิ่ม
จำนวนขึ้น พอๆกับอัตราการฆาตัวตายของวัยรุน

11) การพัฒนาดานภาษา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 อาหาร ภาษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทวีความสำคัญมากขึ้นในโลกปจจุบัน การมองเห็นคุณคาของ
ความแตกตางหลากหลาย การใหความสำคัญกับความเทาเทียม ใหความใสใจและระมัดระวังกับการสื่อสารขอมูล
หรือ message ไปสูคนอื่น ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายของสถาบันการศึกษาที่จะสนับสนุนใหนักศึกษาเห็นคุณคาในความ
สำคัญของความแตกตางหลากหลาย
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1) ในหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา: คณะฯ สามารถจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทยตลาดประเทศเพื่อนบาน 
รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่ตองการมาเรียนหรือแลกเปลี่ยนยังประเทศไทยซึ่งอาจจะทำในลักษณะหลักสูตรรวมหรือ 
Joint Venture กับเครือขายพันธมิตรเดิมที่คณะฯมีขอตกลงความรวมมือหรือ MOU อยู รวมทั้งคณะฯยังสามารถ
ขยายเพิ่มไปยังเครือขายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไดอีกในอนาคต

2) ในระดับหลักสูตรต่ำกวาบัณฑิตศึกษา: คณะฯสามารถผลิตหลักสูตรเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด
ที่ตองการการเรียนในหลักสูตรออนไลน ซึ่งคณะฯอาจสามารถดำเนินการทำในรูปแบบเก็บหนวยกิจโดยไมตอง
กำหนดการจำกัดระยะเวลาในการศึกษาโดยผูเรียนสามารถเก็บเครดิตไปไดเรื่อย ๆ ในสวนที่จำเปนจะตองดำเนินการ
ฝกหรือการเรียนยังมหาวิทยาลัยหรือ onsite อาจทำไดโดยกำหนดการเขามาฝกอบรมในคณะในระยะสั้นหรือ 
(course residency) ปละสองเดือนโดยใหศูนยลำปาง ศูนยรังสิต และศูนยทาพระจันทร เปนศูนยกลางทางการเรียน
การสอนในรูปแบบ course residency หรืออาจมีการสรางหลักสูตร Joint Venture อื่น ๆ เชนเรียนในไทยสองป 
ในประเทศอื่น ๆ ที่มีความรวมมือสองป เปนตน 

3) การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา อาจมีการจัดทำหลักสูตรโดยการแบงเปนสองแนวทาง หรือ tracks ไดแก Track 
สำหรับนักศึกษาที่ตองการเขาสูอาชีพนักสังคมสงเคราะห และ Track สำหรับนักศึกษาที่ไมตองการเปนนักสังคม
สงเคราะหซ่ึงอาจมีขอจำกัดดานวิชาท่ีเลือกและช่ัวโมงการฝกท่ีนอยกวาเพ่ือใหนักศึกษามีทางเลือกหรือ choice ในการ
เลือกวิชาเลือกมากยิ่งขึ้น

4) ในระดับประกาศนียบัตร ซึ่งคณะสามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เปนเครือขายเพื่อเพิ่มเติมทักษะ หรือ
สรางทักษะใหม ๆ (up skill re skill) ผานหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือการแลกเครติดโดยการนำเอาประกาศนียบัตร
มาแลกเครดิตเพื่อเปนเครดิตวิชาเรียนหรือชั่วโมงการฝกงานได

5) การฝกอบรมและการวิจัยที่คณะฯ มีความเขมแข็งอยูแลวโดยมีมูลคาในปที่ผานมาถึง 75 ลานบาท ซึ่งยังมีชองวาง 
Market Segment ที่ทางคณะฯ ยังไมเคยดำเนินการในการรวมมือกับคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการใน
ลักษณะสหวิชาชีพหรืออื่น ๆ ในการจัดการฝกอบรมและการวิจัย เชน การรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรเพื่อการฝก
อบรมเด็กในสถานพินิจ หรือคณะแพทยศาสตรเพื่อฝกอบรมดานการดำเนินการดานการใหคำปรึกษากับผูปวยระยะ
สุดทายโควิดสิบเกาที่อาจทำใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการดูแลผูปวยระยะสุดทายไมสามารถดำเนินการได

6) ในปจจุบันรัฐบาลไดมีการจัดสรรเงินวิจัยพื้นฐาน 50/50 strategic fund และ fundamental fund  ซึ่งใน
ปจจุบันนี้มีการแขงขันสูงขึ้น อยางไรก็ดีก็พบวามีการใหงบประมาณการวิจัยในเชิงสังคมมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยตองทำ
ในแงของการบูรณาการขามศาสตร หรือ multidisciplinary โดยคณะฯเองสามารถขอทุนจากแหลงทุนขางนอก 
3000 ลาน รวมกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร ในประเด็นที่สำคัญทางสังคม เชนความเทาเทียม สังคมผูสูงอายุ 
คุณภาพชีวิตและความรวมมือแหงอนาคต เพื่อใหสัดสวนในการขอทุนของอาจารยภานในคณะฯจากแหลงทุนภายนอก
มีมากขึ้น 

7) คณะฯสามารถดำเนินการพัฒนาโดยรวมมือกับหนวยงานอื่น เชน จังหวัด ทองถิ่น ตามตัวชี้วัด OKR และสามารถ
สรางประสิทธิภาพในการทำวิจัยในแงของการบูรณาการขามศาสตร หรือ multidisciplinary เพื่อตีพิมพวารสารที่
มีชวงชั้นหรือ Quartier สูงได

8) การดำเนินโครงการพัฒนาในงบจังหวัดและโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR คณะฯสามารถดำเนินการโดยการ
ดำเนินการรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะสาธารณสุขศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะแพทยศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร เปนตน

Market segmentation: การแบงสวนตลาดของคณะสังคมสงเคราะห
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7.1) ภายในประเทศในดานสังคมสงเคราะหศาสตร 
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรคณะสังคมศาสตรและการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

7.2) ภายในประเทศในดานนโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาการชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปะศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ทั้งนี้พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งจำนวนนักศึกษา ตลาด และเครือขายคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมีความไดเปรียบ
คูแขงทั้งในดานจำนวนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ และตำแหนงวิชาการ จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตางชาติ 
จำนวนเครือขายและเครือขายความรวมมือ หรือ MOU รวมไปถึงความยาวนานและเครือขายศิษยเกา หรือ alumni 
ที่มีความไดเปรียบคูแขงภายในประเทศ

Competition ศักยภาพในการแขงขันของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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8.1) คณะสังคมสงเคราะหศาสตรความเปนวิชาชีพสังคมสงเคราะหศาสตร ท่ีมี พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556 
ซึ่งปจจุบันมีสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยและสภาวิชาชีพและสภาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะหที่มีความ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต เพื่อยกระดับความเปนมาตรฐานสากล ตลอดจนการเชื่อมโยง
ความเปนวิชาชีพสมาคมเอเชีย แปซิฟค (APASWE : Asian and Pacific Association for Social Work Education)

8.2) ความหลากหลายตอความเปนวิชาชีพของคณาจารย ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานสังคมสงเคราะหศาสตร
ดานสวัสดิการสังคมและดานการพัฒนาชุมชนสังคมทองถิ่น เปนตน

8.3) เครือขายทางสังคมของคณะสังคมสงเคราะห ทั้งดานการวิจัย จำแนกลูกคาตามแหลงทุนวิจัย คือ 1. แหลงทุน
ในคณะฯ และมหาวิทยาลัย 2. แหลงทุนภายนอก เชน วช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) กองบัญชาการกองทัพไทย ทุนจากองคกรระหวางประเทศ 
ทุนวิจัยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ดานบริการวิชาการและรับใชสังคม จำแนกลูกคาเปน 2 กลุม ไดแก หนวยงาน
ของรัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่น เชน พม. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพระปกเกลา 2. องคกรเอกชน มูลนิธิ สมาคมและสถาบันการศึกษา โดยการบริการ
วิชาการของคณะฯ มีการดำเนินการผานกลไกศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และ
คณาจารยของคณะฯ

8.4) เครือขายอุปทานของคณะฯ ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรระหวางประเทศมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และบริการสังคมใหสอดคลองกับลักษณะที่พึงประสงคของตลาดงานและลูกคาภายนอก  มีการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห  องคกรเครือขายวิชาชีพกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหความเห็นชอบใน
การดำเนินงานของคณะ และองคกรอิสระที่เปนคูความรวมมือดานบริการสังคมในการขับเคลื่อนการทำงานวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห โดยคณะฯ มีกลไกเชน กรรมการ สหพันธนักสังคมสงเคราะหนานาชาติ (International Federation 
of Social Workers) ISFW   และคณะกรรมการฝายวิชาการฯ คณะกรรมการฝายวิจัยฯ คณะกรรมการฝายฝกฯ 
คณะกรรมการฝายบริหารฯ คณะกรรมการฝายการฯ เพื่อดำเนินการสรางความรวมมือกับคูคา

8.5) ทุนความโดดเดนของคณาจารย ท่ีใหบริการสังคมท้ังหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน 
องคกรพัฒนาเอกชน สมาคมมูลนิธิและองคกรสาธารณะประโยชนอื่น ๆ ที่มีทั้งในรูปแบบของการใหคำบรรยายให
ความรูการเปนที่ปรึกษา การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 

8.6) การจัดใหมีศูนยบริการทางสังคม เชน ศูนยฝกอบรมคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และศูนยวิจัยและใหคำปรึกษา
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ถือเปนรากฐานที่สำคัญในการใหบริการแกหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการใชประโยชนบริการทางวิชาการทำใหคณะไดตอบสนองการบริการทางสังคมที่มีความชัดเจนมากขึ้น และไดใช
ความรูความเชี่ยวชาญของคณาจารย บุคลากร ใหเกิดประโยชนแกสังคมและสาธารณะชนมากขึ้น

8.7) ความโดดเดนของการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งองคกรภาครัฐ สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ สมาคมที่เกี่ยวของกับการทำงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน

8. ทุนดานทรัพยากรของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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เปนคณะชั้นนำของประเทศในดานสังคมสงเคราะห 
นโยบายสังคม การพัฒนาสังคมและการพัฒนา
ชุมชน

คณะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห 
การเปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลง และ soft skill 
ดานอื่น ๆ ที่ไดรับการยอมรับจากองคกร
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การมีเครือขายที่เขมแข็ง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

มีบุคลากรที่มีความรูและทักษะในงานดาน
สังคมสงเคราะห การพัฒนาสังคม 
และการพัฒนาชุมชน

บุคลากรที่มีเครือขายหลากหลายและมีศักยภาพ
ที่จะทำงานในการขับเคลื่อนนโยบาย
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การตีพิมพและการทำงานในระดับนานาชาติ
ยังคงมีจำนวนนอย

อาจารยรุนใหมไมมี Connection หรือเครือขาย
ในการทำงานวิจัยทำใหอยากตอการไดรับ
การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาทักษะทางการวิชาการ
และสรางรายไดหรือ create revenue 

ขาดการหาตลาดใหม ๆ โดยเฉพาะตลาด
ในตางประเทศ

ขาดการส่ือสารทางตรงหรือ direct communication 
และไมมีการนำเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ
ที่จะชวยระบบการจัดการหรือ management 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขาดความรวดเร็วและ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

ทักษะของบุคลากรหรือ staff ในการทำงาน
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคณะ
ที่ตองการเปนผูนำในระดับนานาชาติ

ระบบการประเมินที่ไมสนับสนุน
การสรางความเปนนานาชาติ 

ขาดการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ดานการพัฒนาชุมชน
ซึ่งตองอาศัยการขามศาสตรหรือบูรณาการศาสตร 
multidisciplinary 

หลักสูตรที่ไมสรางทางเลือกหรือ open choice 
ใหกับนักศึกษาในการเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจ

สังคมสวนใหญยังไมเขาใจงานดานสังคมสงเคราะห 
บทบาทและความสำคัญของนักสังคมสงเคราะห

เนื้อหาการเรียนการสอนที่ไมสามารถตอบโจทย
ทางสังคมประเด็นใหม ๆ ได 

ชองวางระหวางนักศึกษาและอาจารย
รวมไปถึงผูบริหาร

9. SWOT analysis: จากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
หรือ SWOT ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมีประเด็นท่ีสําคัญดังน้ี

STRENGTHS WEAKNESSES
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ตลาดหลังยุค New Normal มีตลาดใหม ๆ 
เกิดข้ึน  เชน กลุมนักเรียนตางชาติท่ีตองการมาเรียน

การสรางความเขมแข็งในการทำงานรวมกับ
เครือขายหรือ partnership เดิม และ
การเสริมสราง partnership ใหม ๆ 

การมีสวนแบงทางตลาดหรือ market segment 
ใหมเชน ตลาดการเรียนออนไลน นักศึกษาตาง
ชาติที่ตองการมาเรียนยังตางประเทศ 
และนักเรียนไทยที่ตองการไปเรียนตางประเทศ

เกิดตลาดนักเรียนที่ตองการทักษะเฉพาะดาน
การเปนนักพัฒนา และ social entrepreneur 
แตไมตองการเปนนักสังคมสงเคราะห

ตลาดที่ตองการนำความรูและวุฒิการศึกษา
ไปใชงานในการปรับฐานเงินเดือน

ตลาดทางการศึกษาหดตัวลงเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจและการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ

Market หรือตลาดมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม สังคมกาวเขาสูหลักสูตรระยะสั้น
มากขึ้น ตองการศึกษายังตางประเทศ 
และหลักสูตรออนไลนเพิ่มมากขึ้น

การมีรายไดลดลงหรือ lost revenue 
ทั้งในสวนที่ไดรับจากการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย และการที่หลักสูตรของคณะ
ที่มีอยูไมตอบโจทยความตองการของตลาด

มีมหาวิทยาลัยและสถาบันทางการศึกษา
ที่เปนคูแขงมีจำนวนมากอยางมีนัยสำคัญ

OPPORTUNITIES THREATS
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

การตอบสนองตอภาวะภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 นี้ คณะฯ ไดมีการเตรียม
ความพรอมและปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ ทั้งการปรับการเรียนการสอนใหเปนแบบออนไลน การปรับรูปแบบ
การฝกภาคปฏิบัติ การประชุม สัมมนา ออนไลน การทำงานจากที่พัก การอนุญาตใหใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ในเรื่อง
ท่ีไมสุมเส่ียงหรือเก่ียวของกับการเงิน นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดออกประกาศท่ีเก่ียวของกับสถานการณโควิด 19 เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยใหสอดคลองกับประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีการชวยเหลือ
เยียวยาบุคลากรและนักศึกษา

การลดจำนวนลงของนักศึกษาทำใหเกิดปญหาการขาดแคลนงบประมาณ

วัฒนธรรมองคกรที่ไมเอื้อตอการพัฒนา

หลักสูตรที่ไมตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สวัสดิการที่ลดลงของเจาหนาที่ ทำใหเกิดภาวการณหมดไฟหรือ burnout ของเจาหนาที่

ท้ังน้ีสามารถสรุปประเด็นปญหาท่ีสําคัญไดดังน้ี
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O5 วิสัยทัศนและพันธกิจ
โดย รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน

วิสัยทัศนและเปาประสงค

 คณะระดับโลกดวยงานวิจัยและงานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ สรางสรรวัฒนธรรมแหงการสงเสริมนวัตกรรมและ
การมีสวนรวม ตระหนักในความสำคัญของความยุติธรรมและความเทาเทียมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร
และนักศึกษา

World class faculty with excellent proven research and professional skills delivery while fostering a 
culture in which innovation and collaboration play an important role. Committed to equality of 
opportunity to engendering inclusivity and to supporting the staff and student wellbeing

1) สรางสรรคงานวิจัยและการอบรมเพื่อเสริมความเขมแข็งในงานดานสังคมสงเคราะห และนโยบายสังคม 
   การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชนสูระดับโลก

2) สรางสมรรถนะแหงความเปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลง เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหผานหลักสูตร
   ทางการศึกษา

3) เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาสูการเปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงและการเปนพลเมืองโลก 

4) ใหความสำคัญกับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และสรางวัฒนธรรมและการมีสวนรวม 

5) ใหความสำคัญกับการรับนักศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลาย เพื่อใหสามารถเขาถึงการศึกษาของคณะฯ
   ไดอยางเทาเทียมกัน 

6) ระดมทุนเพื่อการสนับสนุนใหนักศึกษาเขาถึงองคความรู ลงทุนกับสวัสดิการของพนักงานและอาจารยของคณะฯ 
   ดวยการใหการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม 

7) บริหารจัดการทุนและทรัพยากรของคณะฯดวยความตระหนักถึงความยั่งยืนในการบริหารเงินทุนและการจัดการ

57

คานิยมขององคกร

2. Mission: พันธกิจ

1. Vision: วิสัยทัศน

เปนเลิศ เปนธรรม รวมนำสังคม (Excellence, Morality, and Social Engagement) 

วัฒนธรรมองคกร
เปนองคกรแหงสิทธิและเสรีภาพ ยอมรับความแตกตาง และผสมผสานความตางเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลง
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1) การทำหลักสูตรเดิมใหมีความเขมแข็ง

2) การทำหลักสูตรใหมที่ตอบโจทยตลาด และเทรนของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไป เชน โทควบเอก หลักสูตรความ
    รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หรือ Joint Program  

3) การเสริมความเขมแข็งตอกลุมผูปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห นโยบายสังคม และการพัฒนาชุมชน ดวยการจัดทำ
    หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเพิ่มเติมและปรับปรุงองคความรูหรือ up skill re skill ในลักษณะบูรณาการศาสตร หรือ 
    multi-disciplinary 

4) วิจัยในพื้นที่ชองวาง การทำงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร multi-disciplinary 

5) การตีพิมพในฐานนานาชาติ 

6) การผลักดันและการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 

1) กลุมนักศึกษาตางชาติที่มีความสนใจในการเรียนยังตางประเทศ 

2) นักสังคมสงเคราะหและนักพัฒนาชุมชนท่ีตองการเพ่ิมเติมแอละปรับปรุงองคความรู หรือ upskill reskill รวมไปถึง     
    กลุมที่ตองการหลักสูตรและปริญญาเพื่อการผานงานและเลื่อนขั้น

3) กลุมนักศึกษาที่ตองการทำงานดานสังคมสงเคราะห

4) กลุมนักศึกษาที่ตองการทำงานดานนักนโยบายเชน กลุมองคกรอิสระ หรือ NGOs กลุมนักพัฒนาสังคม หรือ 
    CSR Social entrepreneur

5) องคกรที่ตองการงานวิจัยและฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสังคม 

3. Solution: แนวทางการแกไขปญหา

4. Market Focus: เปาหมายทางการตลาด
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O6 ยุทธศาสตรและ
แนวทางการบริหาร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

ยุทธศาสตรและแนวทางการบริหาร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

1. สถาบันการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก 
    (World Class Research and Innovation)

1.การพัฒนาสูสถาบันทางสังคมสงเคราะห นโยบาย
สังคม สวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชนระดับ
โลก

1. การดำเนินการเบิกคาใชจายใหกับผูท่ีตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการตามจริง และใหรางวัล (reward) เพ่ือเพ่ิม
แรงกระตุน (incentive) ในการกระตุนใหเกิดการ
ตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. การลดขั้นตอนและความยุงยากในการขอทุนวิจัย
ภายในคณะฯ โดยการสงเสริมใหคณาจารยและเจา
หนาที่เสนอเคาโครงการขอทุนวิจัย (proposal) ใน
รูปแบบหนาเดียว (one-page) และใชวิธีการสัมภาษณ 
และตัวชี้วัดประเมินผลเคาโครงวิจัยที่มีความโปรงใส 
ยุติธรรม สงเสริมใหเกิดการจัดสรรทุนโดยใหน้ำหนัก
(priority) กับคณาจารยและนักวิจัยรุนใหม คณาจารย
ที่ตองการขอตำแหนงทางวิชาการ และสงเสริมการ
จัดสรรทุนใหทีมวิจัยที่มีการดำเนินการมากกวาหนึ่ง
ทานเพื่อเอื้อใหเกิดประสิทธิภาพในการขอตำแหนง
ทางวิชาการและสรางนวัตกรรมใหม รวมไปถึงงาน
วิจัยที ่มีขนาดใหญและสรางผลกระทบตอสังคม
กอใหเกิดการพัฒนาสังคมในวงกวาง

3. การลดหรือกำจัดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอ
การเสริมสรางงานวิจัยและวิชาการที่สรางความเปน
นานาชาติและสะทอนการนำสังคม เชน การสราง
เกณฑการประเมินโดยคิดตามเปอรเซ็นตในการ
ทำงานวิจัย ซึ่งไมสะทอนความเปนจริงในภาระงาน
โดยเฉพาะในงานวิจัยที่มีขนาดใหญ
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2. การสงเสริมนักวิจัยรุนใหมที่มีศักยภาพ
ในการสรางงานวิจัยสูความเปนนานาชาติ

1. การสงเสริมการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย
รุนใหมเพื่อตีพิมพผลงานในฐาน SCOPUS 

2. การจับคูนักวิจัยภายในคณะฯกับนักวิจัยที่อยูใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำในตางประเทศเพื่อดำเนินงานวิจัย
ในรูปแบบเปรียบเทียบระหวางประเทศ หรือ 
Comparative study 

3. การจัดสรรงบประมาณดานการตีพิมพงานวิจัย 
และทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและสงเสริมและมุงเนน
การพัฒนานักวิจัยรุนใหม

3. การสงเสริมใหเกิดงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ
ศาสตร หรือ multi-Disciplinary เพื่อตอบโจทยการ
ตีพิมพผลงานในฐาน SCOPUS หรือฐานการตีพิมพ
ในระดับนานาชาติ

1. การจัดตั้งทีมเพื่อแสวงหาชองทางในการรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และภายนอกประเทศเพื่อสรางงานวิจัยที่มีขนาด
ใหญมีความสำคัญและสรางผลกระทบใหเกิดขึ้น
ในสังคม

2. การจัดทำคลินิกการเขียน Proposal และคลินิก
วิจัยที่ตอบโจทยการขับเคลื่อนการขอทุนวิจัยที่มี
ขนาดใหญ

3. การสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทำงานของ
คณาจารยขามสาขา ขามคณะฯ หรือขามสถาบันการ
ศึกษา เพื่อสงเสริมใหเกิดการไดรับทุนวิจัยที่มี
ขนาดใหญ

4. การสงเสริมและจัดหาแหลงตีพิมพงานวิจัย
ในฐาน SCOPUS ใหกับคณาจารย โดยการ 

4.1 ผลักดันวารสารของคณะฯใหเขาสูฐาน 
SCOPUS 

4.2 การเขารวมเปนสมาชิกกับวารสารของประเทศ
และตางประเทศที่กำลังเขาสูฐาน SCOPUS ในการ
ผลักดันวารสารของสมาชิกใหเขาสูฐาน SCOPUS

กลยุทธ กลไกและวิธีการดําเนินงาน
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กลยุทธ กลไกและวิธีการดําเนินงาน

5. การจัดตั้งศูนยวิจัยอาเซียน 1. การจัดตั้งทีมเพื่อแสวงหาความเปนไปไดทาง
การตลาดและ business plan เพื่อจัดตั้งศูนยวิจัย
อาเซียน

2. การจัดทำศูนยวิจัยในรูปแบบ one stop 
service สำหรับชาวตางชาติสำหรับผูที่ตองการ
ทำงานวิจัยในดานสังคมสงเคราะห นโยบายสังคม 
และการพัฒนาชุมชนทั้งภายในประเทศและ
ในกลุมประเทศอาเซียน

3. การเตรียมความพรอมในการเปน Hub 
ในการดำเนินการวิจัยในอาเซียน

4. การจัดตั้งทีมเพื่อดำเนินการในเชิง proactive 
เพื่อทำการขายผลิตภัณฑหรือ product ของคณะฯ 
และดำเนินเนินการในการวางแผนยุทธศาสตร และ
โครงการรวมกับกับหนวยงานระดับประเทศ
เพื่อสรางขอเสนอใหเกิดงานวิจัยและงานพัฒนา
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และทำใหเกิด
งานวิจัยและงานพัฒนาเพื่อชี้นำสังคม และ
สรางแรงกระเพื่อมตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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2. การสรางความเปนนานาชาติ (Internationalization)

1.การสรางความรวมมือกับเครือขายในตางประเทศ
ดานการจัดหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และคณาจารย รวมไปถึงการสงเสริมระบบหุนสวน 
(partnership) ในการทำวิจ ัยกับมหาวิทยาลัย
พันธมิตรในตางประเทศ

1. การจัดหลักสูตรปริญญาควบ (Double Degree) 
รวมกับมหาวิทยาลัยชั ้นนำในตางประเทศที่เปน
พันธมิตร

2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสำหรับกลุมที่ตองการ
เพิ่มเติมองคความรู ปรับปรุงองคความรู หรือสราง
ความรูใหม (up skill reskill new skill) โดยกลุม
นักศึกษาตางชาติ หรือกลุมผูที่ทำงานดาน
สังคมสงเคราะห ที่ตองการมาทองเที่ยวพรอม 
up skill reskill new skill ยังประเทศไทย

3. การจัดฝกงานในระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ระดับปริญญาตรี (undergraduate และ 
graduate) ยังมหาวิทยาลัยเครือขายในรูปแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง (one on one exchange) 

4. การจัดตั้งสถาบันการฝกอบรมสังคมสงเคราะห
อาเซียน (ASEAN Social Work Training Center) 
ภายใตภาคีความรวมมือของสมาคมการศึกษา
ดานสังคมสงเคราะหอาเซียน โดยความรวมมือ
ระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย Thai Association of Social Work 
and Social Welfare Education (TASWE) และ
สมาพันธนักสังคมสงเคราะหนานาชาติ (IFSW)

5. ดำเนินโครงการ hand to hand กับคณาจารย
ในมหาวิทยาลัยพันธมิตร เพื่อดำเนินการวิจัยรวม
กัน โดยการสงเสริมการจัดสรรทุนในการทำวิจัยรวม
กันในรูปแบบหุนสวนหรือ partnership

6. การสรางความรวมมือกับเครือขายเดิมและเครือ
ขายใหม ๆ ในการแลกเปลี่ยนอาจารย และนักศึกษา
แบบ one on one และการเพิ่มจำนวนการแลก
เปลี่ยนระหวางนักศึกษาและอาจารยในสัดสวนที่
มากขึ้นกับเครือขายเดิมที่มีอยูแลว รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนเจาหนาที่เพื่อพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ
ของเจาหนาที่เพื่อรองรับการพัฒนาในรูปแบบ 
internationalization
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2. การเพิ่มเติมการจับคูการพัฒนากับมหาวิทยาลัย
ชั้นนำในตางประเทศในการทำวิจัยและการประชุม
และการพัฒนาทางวิชาการ

1. การเพิ่มการจับคูระหวางมหาวิทยาลัยชั้นนำใน
ตางประเทศในดานที ่เก ี ่ยวของและดานสังคม
สงเคราะห โดยเฉพาะมาหวิทยาลัยที่มีวารสารใน
ฐาน SCOPUS เพื ่อขยายโอกาสในการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และการจับคู
กับเพื่อดำเนินการจัดการประชุมในระดับนานาชาติ

3. การสงเสริมบทบาทการทำงานระหวางประเทศ
ของนักศึกษาในฐานะนักสังคมสงเคราะห นักพัฒนา
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และองคกรไมแสวงหาผล
กำไร (NGOs)

1. การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศดานนักพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) และองคกรไมแสวงหาผลกำไร (NGOs) รวม
ไปถึงดานสังคมสงเคราะหเพื่อสงเสริมและขยาย
โอกาสใหนักศึกษาที่มีความสนใจเขารับการทำงาน
ในรูปแบบแลกเปลี ่ยน (internship) กับองคกร
ระหวางประเทศ กอใหเกิดการขยายบทบาทการ
ทำงานของนักศึกษาในการทำงานระหวางประเทศ
มากย่ิงข้ึน และเปนการสรางเครือขายศิษยเกา (alumni) 
เครือขายนักศึกษาที ่ทำงานในตางประเทศเพื ่อ
เปนการตอยอดการสรางความเปนนานาชาติ หรือ 
Internationalization ของคณะฯตอไปในอนาคต 
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3. ความเปนเลิศในการใหบริการดานการศึกษา 
    (Excellent education delivery)

1. การวางระบบการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเพื่อ
ลประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกอใหเกิดความ
ตอเนื่องของแผนงานและกลยุทธของคณะฯ

1. การตั ้งงบประมาณเพื่อรองรับความเสี ่ยงที ่ไม
สามารถคาดการณไดในอนาคต ดวยการจัดตั้งทีม
เพ่ือจัดทำแผนรองรับความเส่ียงและความตอเน่ืองใน
การดำเนินการตำแผนงานของคณะฯ เพื่อใหเกิด
ความตอเน่ืองในการดำเนินงานโดยการกำหนดระดับ
ความเสี่ยงของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ และแผนในการรับมือ 
รวมไปถึงใครคือผูที่มีอำนาจในการตัดสินใจเมื่อเกิด
เหตุการณที่ตองการดุลพินิจในการตัดสินใจ

2. การจัดตั้งทีมในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงเพื่อ
สะทอนความสำคัญหรือ priority ของเหตุการณ
สำคัญที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดทำแผนเพื่อรับมือกับ
เหตุการณที่ไมไดคาดคิดที่อาจเกิดขึ้น

3. การจัดทำคูมือสถานการณฉุกเฉินเพื ่อรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน ยกตัวอยางเชน หากไมสามารถ
ทำการฝกงานในพื้นที่ได ควรที่จะดำเนินการตอไป
อยางไร ใครคือผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจ ใครคือ
ผูทำการประเมินผลการฝกงาน และจะมีกระบวนการ
ประเมินอยางไร

 2. การพัฒนาคุณภาพอาจารย 1. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทำการ
เพิ่มพูนความรูในการฝกอบรบ หรือการมีสวนรวม
ทางวิชาการยังตางประเทศ

2. การสนับสนุนสอาจารยใหจัดทำสื่อการสอน
ออนไลนในรูปแบบ E-learning 
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3. การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มากขึ้น

1. การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีใหเปน
สองเสนทางหรือ track คือ track สำหรับผูท่ีตองการ
เปนนักสังคมสงเคราะหและ track สำหรับผูที่ไม
ตองการเปนนักสังคมสงเคราะห

2. การพัฒนาหลักสูตรสูงกวาระดับปริญญาตรีใน
ระบบออนไลน 100 เปอรเซ็นต หรือวิทยานิพนธ
และการตีพิมพเปนหลัก หรือ research based เพ่ือ
รองรับขาราชการ หนวยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
ที่ตองการดีกรีเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและ
ปรับวุฒิเทียบวุฒิทางการศึกษาเพื่อขึ้นตำแหนง

3. การพัฒนาหลักสูตรควบในระดับปริญญาตรี 
นานาชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยช้ันนำในตางประเทศ

4. การพัฒนาหลักสูตรควบ โท เอก สามปในสาขา
กระบวนการยุติธรรม

5. การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนพัฒนา
หลักสูตรเพื ่อ up skill reskill และ new skill 
สำหรับขาราชการ บุคลากร และกลุมคนทั่วไป

6. การสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับธรรมศาสตร
ตลาดวิชา (Thammasat Gen Next Academy) 
เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายของคณะฯ

6.1) High School Student Advancement

6.2) Working People: Retraining, upskill 
reskill new skill

6.3) Retried People: Lifelong Learning 

7. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตระยะส้ัน เชน การสราง
start up เพื่อสังคม โดยการดำเนินงานในลักษณะ
บูรณาการศาสตรในการรวมมือกับคณะอ่ืน ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

4. การสรางส่ิงแวดลอมทางกายภาพสำหรับนักศึกษา
ใหมีความทันสมัย พรอมใช และเอื้อตอการสงเสริม
กกระบวนการเรียนรู

1. การสรางพื้นที่ co-working space ใหเปนพื้นที่
สำหรับการเรียนรูแกนักศึกษา และสามารถเขาถึง
งายกับนักศึกษาพิการ ทั้งสามศูนย และในชวงใกล
สอบสามารถเปดใหบริการ 24 ชั่วโมงทั้งสามศูนย

2. การสงเสริมในการจัดสรรอุปกรณเพื่อใชในการ
เรียนการสอนออนไลนใหแกนักศึกษา เชน โปรแกรม
ท่ีจำเปน หรือระบบการใหยืมคอมพิวเตอรแบบพกพา
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5. การเพิ่มความหลากหลายในพื้นที่ปฏิบัติการ
ทางสังคมหรือ Social Lab เพื่อเปนพื้นที่
ในการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

1. การเพิ่มพื้นที่ฝกงานในบริเวณที่คณะฯ ไมเคย
ทำความรวมมือเชน องคกรในตางประเทศ หนวยงาน 
startup ใหม ๆ หรือหนวยงานในกองทัพฯ หรือ
หนวยงานทางสังคม เพื ่อใหนักศึกษามีทางเลือก
ที่มากขึ้นในการทำงานเมื่อจบการศึกษา

6. สงเสริมใหเกิดพื้นที่ปฏิบัติงานดาน
สังคมสงเคราะหตัวอยาง (Best Practice) 
เพื่อฝกประสบการณวิชาชีพใหโดดเดน

1. การสงเสริมในดานการใหรางวัลหรือ reward 
เชน การมอบรางวัลรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงมหาดไทย 
เพื ่อส งเสร ิมใหเก ิดพื ้นที ่การปฏิบ ัต ิงานสังคม
สงเคราะหตัวอยาง และเผยแพรออกสูสาธารณชน
ในระดับประเทศเพื่อใหเกิดการฝกประสบการณดาน
วิชาชีพใหโดดเดนและเปนแบบอยางใหกับชุมชนอ่ืน ๆ 

7. การแกปญหาดานการฝกงานใหมีความชัดเจนและ
ตอบโจทยความเปลี่ยนไปของสังคมและนักศึกษา
มากขึ้น

1. จัดใหมีคาตอบแทนอนุฝกทั้งสามฝก

2. จ ัดใหม ีการพัฒนาคู ม ือฝ กใหตอบสนองตอ
นักศึกษาทุกกลุมไมวาจะเปนนักศึกษาที่สายตาเลือน
ลางและสายตาปกติ

3. จัดใหมีการพัฒนาคูมือฝกเพ่ือรับมือกับสถานการณ
ฉุกเฉินท้ังในแงของการประเมินนักนักศึกษา วิธีการฝก 
สถานการณชุดตาง ๆ ที่ตองเรียกนักศึกษาออกจาก
พื้นที่ฝก เพื่อลดการตัดสินโดยใชดุลยพินิจ และเกิด
ความชัดเจนของนักศึกษาตอการดำเนินการตาง ๆ 
เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

4. การจัดใหอนุฝกเขาเยี่ยมสถานที่ฝกเพื่อดูความ
พรอมของสถานที่ฝกในการรับนักศึกษา รวมไปถึง
การสนับสนุนสถานที่ฝกที่มีที่พักใหกับนักศึกษาเพื่อ
ลดภาระทางการเงินในการเชาที่พักแกนักศึกษา

5. การเพิ่มสถานที่ฝกใหมีจำนวนมากขึ้นและมีความ
หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการในการ
เรียนรูของนักศึกษา

6. การจัดระบบการเลือกพื้นที่ฝกงานใหมีความ
ชัดเจนตามความสนใจของนักศึกษา
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8. สวัสดิการสำหรับนักศึกษา เจาหนาที่ 
    และคณาจารย

1. นักศึกษา

1.1 การจัดหาทุนใหกับนักศึกษาโดยรวมกับแหลง
ทุนภายนอกและจังหวัดเพื่อใหเกิดทุนฉุกเฉินจำนวน
เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู

1.2 การจัดหาทรัพยากรใหกับนักศึกษาโดยรวมกับ
เครือขายภายนอก เชน ซิมฟรี internet ฟรี เพื่อใช
เรียนออนไลน หรือเครื่องใช และปจจัยตาง ๆ ATK 
การตรวจแบบ PCR หรือการจัดหาหนากากอนามัย
ใหแกนักศึกษา

1.3 การจัดสวัสดิการการใหคำปรึกษาทางสุขภาพจิต
ใหก ับนักศึกษา โดยมีการตั ้งคณะกรรมการให
คำปรึกษาประกอบไปดวยคณาจารย นักศึกษา และ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ พัฒนา node ในการใหคำ
ปรึกษาจากการฝกอบรมนักศึกษา เพื่อสงเสริมการ
ชวยเหลือเพ่ือนในดานสุขภาพจิต รวมไปถึงการจัดต้ัง
โครงการ campus community watchout เพื่อ
สอดสองนักศึกษาที่ประสบปญหาสุขภาพจิตและ
ใหการชวยเหลือไดทันทวงที

2. คณาจารย

2.1. การจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริมการสอนออนไลน
ใหแกคณาจารย เชน การเปลี่ยนคอมพิวเตอรใหกับ
อาจารยที่มีการใชงานมาเปนระยะเวลานาน 

2.2 การจัด application และโปรแกรมที่มีความ
จำเปนใหแกคณาจารย เชน SPSS และโปรแกรมตัด
ตอ

2.3 การจัดทำคลินิกสงเสริมการสอนในรูปแบบ 
E-learning โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร เพื ่อเปน coaching 
ใหกับอาจารยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ
E-learning ใหมากยิ่งขึ้น
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8. สวัสดิการสำหรับนักศึกษา เจาหนาที่ 
    และคณาจารย

3.เจาหนาที่

3.1 การจัดโครงการ happy workplace เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนใหเจาหนาที่มีความสุขในการปฏิบัติ
งาน เชน class aerobic หรือ class ปฏิบัติธรรมใน
ชวงหลังเลิกงาน ซึ่งจะสงเสริมความรักและความ
สามัคคีในหมูเจาหนาที่

3.2 การจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริมเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานออนไลนใหแกเจาหนาที่

3.3 กลับมาใหระบบกระตุนหรือ incentive สำหรับ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาหรือลวงเวลา overtime

3.4 การสงเสริมสวัสดิการดานสุขภาพใหแกเจาหนาท่ี
เชนการจัดทำประกันและตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

3.5 การสงเสริมการทำงานแบบ work life balance 
เชน การสงเสริมระบบการทำงานในรูปแบบออนไลน
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจากการมี
สวนรวมในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

9. การสงเสริมและพัฒนาความรูในงาน
   สังคมสงเคราะหและจริยธรรมทางวิชาชีพ
   ของนักศึกษา

1. ริเริ่มใหเกิดการเชื่อมโยงความรูระหวางเครือขาย
และคณะฯ

2. การสงเสริมใหบัณฑิตที่จบการศึกษาใหมีองค  
ความรูที่จะสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพได

3. การสรางหลักฐานเชิงประจักษหรือ evidence based 
ในการสะทอนวานักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรมีสมรรถนะที่แตกตางจากผูที่ไมไดจบอยางไร

4. ส งเสร ิมการสรางมาตรฐานทางวิชาชีพและ
จริยธรรมทางวิชาชีพโดยมุงเนนในการสอดแทรก
เขาไปในหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหเปนนักวิชาชีพที่
มีคุณภาพตั้งแตขณะเวลาระหวางการศึกษาและการ
ฝกงาน

5. การสรางหลักสูตรใหมที่ไดรับการยอมรับจาก
สภาวิชาชีพวามีมาตรฐาน และมีมาตรฐานสูสากล
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10. การสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูและทำให
นักศึกษาสามารถสงเสียงหรือ voice เสียงได

1. การใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการออกแบบ
ทางกายภาพของคณะฯ

2. การเพิ่มชองทางใหนักศึกษาสามารถสื่อสารทาง
ตรงหรือ direct communicate กับคณบดีและทีม
บริหารได

6. คณะฯตองเปนธงนำในการพัฒนาทั้งหลักสูตรและ
การสรางมาตรฐานการเปนวิชาชีพทั้งพื้นที่ในระดับ
ประเทศในระบบการศึกษา และในทองถิ่น

7. การสรางหลักสูตรสำหรับ อปท และผูปฏิบัติงาน
ในองคกรอิสระหรือ NGOs โดยเฉพาะในสายคามนุษย 
แรงงาน เด็ก ครอบครัว ที่มีกลุมที่ปฏิบัติงานแทน
นักสังคมสงเคราะหและไมไดมีใบประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห

8. คณะฯตองเปนธงนำในดานมาตรฐานการกำหนด
ตำแหนงของนักสังคมสงเคราะหซึ่งมีคางานที่เปน
ตัวกำหนดการทำงานจริงของนักสังคมสงเคราะหซึ่ง
คณะฯสามารถรวมงานเกื้อหนุนกับสภาวิชาชีพได

9. กลุมคนที่ทำงานและรับใชสังคมเชนทหาร ตำรวจ 
ที่อาจจะไมเขาใจในความละเอียดออนของกลุมเปราะ
บาง ซึ่งคณะฯสามารถดึงใหเคาเขาใจในศาสตรของ
สังคมสงเคราะหและสามารถทำงานกับมนุษยได ซึ่ง
ทำใหคณะฯสามารถมีการทำงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือขายอื่น ๆ ได 
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4. องคกรระดับโลกแหงการสรางผูนําแหงการเปล่ียนแปลง 
    (World Class Change Agent)

1. การพัฒนาคุณภาพของอาจารยและพัฒนาการ
เรียนการสอน

1. การสงเสริมทรัพยากรและเวลาใหอาจารยในการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาสวนบุคคลหรือ IDP

2. การสงเสริมการขอตำแหนงทางวิชาการ โดยไม
ตองสงเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน 
และคำรองขอตำแหนงทางวิชาการตองสงออกจาก
คณะฯภายในเวลาไมเกินสองอาทิตย

3. จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงและคลินิกเพื่อขอตำแหนงวิชาการ

4. จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงและคลินิกเพื่อตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการในฐาน SCOPUS

5.เ สนอหองสมุดมหาวิทยาลัยจัดซื้อฐานขอมูลบทความ
ทางวิชาการ Elsevier ดานสังคมสงเคราะหและนโยบาย
สังคมเพื่อเปนแนวทางในการทำงานวิจัยและตีพิมพ
บทความทางวิชาการ

6.การจัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลอาจารยใหม และการ
จัดระบบฝกอบรมและพัฒนาการเรียนการสอนในรูป
แบบ Problem Based Learning 

7.การพัฒนารูปแบบการฝกงาน

7.1 การควบรวมการฝกสองและสามตามที่นักศึกษา
สนใจและทำการขยายผลใหได impact ของงานเพื่อ
การสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงบประมาณ
ในการฝกงาน

7.2 การจัดทำคูมือในการรับมือกับความเสี่ยงเพื่อให
สามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางทันทวงที

2. การรวมมือกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห และ
องคกรที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหใหมีความทันสมัยมากขึ้น

1. การรวมมือกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห ในการ
จัดสรรงบประมาณและสงเสริมกระบวนการใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณของวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ใหมีความทันสมัยมากขึ้น

2. การรวมมือกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห ในการ
ศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพแลประสิทธิผลรวมถึงความ
เปนไปไดในการปรับปรุงสภาพการทำงานของ
นักสังคมสงเคราะห รวมไปถึงการสงเสริมใหเกิดการ
เพิ่มใบประกอบวิชาชีพ
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3. การจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาหรือการสงเสริมใหเกิด
ประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานภาครัฐ
โดยรวมมือกับองคกรเครือขายเพื่อสงเสริมใหเกิด
ความเทาเทียมและยุติธรรมทางสังคม

1. สงเสริมใหเกิดศูนยใหคำปรึกษาและการไกลเกลี่ย
คดีความภายใตความรวมมือกับกระทรวงยุติธรรม

2. การจัดหลักสูตรฝกอบรมรวมกับหนวยงานภาคี
เครือขายเพื่อสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพการทำงาน
ของขาราชการในระดับปฏิบัติการ

4. การจัดตั้งทีมเพื่อดำเนินงานวิชาการในเชิงรุก
ในการขยายขอบเขตการลดปญหาความยากจน 
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม

1. จัดตั้งทีมเพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางองคกร
เครือขายเพื่อดำเนินงานวิชาการในเชิงรุกในการ
ปฏิบัติการขยายขอบเขตเพื่อประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการขององคกรรัฐใหการใหบริการประชาชน

2. แสวงหาความรวมมือกับองคกรภาคีเครือขาย 
เพื่อเสนอขอมูลการศึกษาของคณะฯที่ทำให
ประชาชนตระหนักในปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ เชน รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยในการทำโพล
สังคมสงเคราะหศาสตร การศึกษาความเปนไปไดใน
การขยายขอบขายการจัดสวัสดิการชุมชนและ
การจัดสวัสดิการทางสังคม

5. การเผยแพรผลงานวิชาการและงานดานการ
พัฒนาสังคมของคณาจารยในคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรออกสูภายนอก

1. จัดตั้งทีมประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรผลงานของ
คณาจารยเขาสูชองทางเครือขายตาง ๆ

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อชองทางในเครือขาย
ออนไลนเพื่อเผยแพรขาวสารของคณะฯ

6. สงเสริมใหเกิดการประชุม การเสวนา เพื่อกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

1. เพิ่มชองทางในการประชุมเสวนา หรือเผยแพรงาน
ที่เปนประโยชนตอสังคม ทั้งในระบบออนไลน เชน 
podcast tweeter Facebook tedtalk 
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7. การพัฒนาการเปนผูนำทางวิชาชีพดาน
สังคมสงเคราะห

1. การผลักดันใหเกิดคาตอบแทนในวิชาชีพสังคมสงเคราะห 
แมสภาพเศรษฐกิจปจจุบันจะเปนเรื่องยากซึ่งก็ตองมี
การขับเคลื่อนใหเขาไปสูลูของกฤษฎีกาเพื่อใหเกิดการ
ผลักดันใหมีคาตอบแทนในวิชาชีพสังคมสงเคราะห

2. การผลักดันใหเกิดการศึกษาวิจัยถึงสมรรถนะของ
นักศึกษาสังคมสงเคราะหวาตอบโจทยความตองการของผูรับ
บริการหรือไมและควรมีแนวทางในการปรับปรุงอยางไร

3. การขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหสามารถ
สอบใบประกอบวิชาชีพไดโดยไมตองจบปริญญาตรี แตจะ
สามารถเปดใชงานหรือ activate ใบประกอบวิชาชีพเมื่อได
รับปริญญาตรีแลว

4. การสรางพื้นที่ทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ
โดยที่คณะฯและสภาวิชาชีพเปนพันธมิตรกัน ซึ่งคณะจะ
สามารถเสริมในดานความรูและมาตรฐานทางวิชาชีพได 
ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพตองรูตั้งแตเปนนักศึกษา
เพื่อนำไปสูการฝกปฏิบัติ

5. สภาวิชาชีพตองเขามาดูหลักสูตรการศึกษา ดังนั้นการ
สรางหลักสูตรใหมตองยื่นผานสภาวิชาชีพเพื่อใหทราบวา
ผานมาตรฐานหรือไม ซึ่งคณะฯนับไดวาเปนพี่ใหญในดาน
การศึกษาและสามารถเปนพี่เลี้ยงในดานการพัฒนามาตรฐาน
ทางวิชาชีพและการเปลี่ยนหลักสูตรไปดวย

6. การพัฒนาหลักสูตรเพื่ออปท และ NGOs ซึ่งมีความ
กระตือรือรนและมีทุนในการทำงานที่สามารถทำรวมกันได 
หรือแมแตศิษยเกา และนักพัฒนาที่ปฏิบัติงานแทนนัก
สังคมสงเคราะหที่จะสามารถใหการศึกษาตอเนื่องนับหนวย
คะแนนได

7. การมีสวนในการกำหนดคางานในดานสังคมสงเคราะห
เพื่อมานับหนวยคะแนน

8. การเขาไปจัดการศึกษาใหการศึกษากับหนวยงานอื่นๆ
ที่ทำงานรวมกับชุมชนเชนทหาร ตำรวจ เพื่อใหมีความรูใน
ศาสตรของมนุษยและทำงานรวมกับชุมชนได

9. คณะฯตองสามารถเปนตัวกลางของภูมิภาคซึ่งคณะฯ
สามารถสงเสริมการเรียนที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนสถาบันที่เปน 
active member ของThe International Association 
of Schools of Social Work (IASSW)  
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5. องคกรแหงความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
    (Excellent Management team and Center of Excellent)  

9. การพัฒนาดานการฝกงาน 1. การมีการรับฟงเสียงของทุกฝายที่เกี่ยวของอยาง
จริงจังเพื่อการพัฒนาการฝกงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

1. การเพิ่มชองทางในการสื่อสารทางตรงกับนักศึกษา 1. เพิ่ม Webpage คณบดีในการสื่อสารทางตรงกับ
นักศึกษาโดยคณบดีเปนผูตอบเอง รับเรื่องรองเรียน 
ขอเสนอ เพื่อนำไปหารือกับทีมบริหารในการดำเนิน
การแกไขปญหาตอไป

2. เพิ่มสายตรงคณบดีในการรับเรื่องรองเรียน 
ขอเสนอ เพื่อนำไปหารือกับทีมบริหารในการดำเนิน
การแกไขปญหาตอไป

3. จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาในระบบ Live 
และ Onsite นอกจากนี้ยังตองมีการจัดกิจกรรม
เสวนาในประเด็นสำคัญ ๆ ทางสังคมอยางสม่ำเสมอ 

2. การใชระบบสื่อออนไลนฟที่ทันสมัยหรือ 
Internet of Things ในการบริหารจัดการ
ดานการศึกษา

1. การใชระบบ Internet of Things ในการจัดการ
การบริหารจัดการหรือ Management ทั้งในการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร การจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบและมีความสะดวกเมื่อตองการเรียกใช
งาน เชน ระบบในการนัดประชุมอัติโนมัติ ระบบใน
การทำ flow duties ระบบในการตอบคำถาม
นักศึกษาอัตโนมัติ 24 ชม ระบบในการเรียกใช และ
เรียกขอใบคำรอง ตาง ๆ การเพิ่มถอน หรือ Most 
Frequent Question เปนตน

2. การใชระบบ Internet of Things ในการจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพของนคณะฯเชน การเปดปด
ไฟ ระบบการล็อกอัตโนมัติพื้นที่กิจกรรมของ
นักศึกษาเพื่อประหยัดกำลังคนและตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษาในการใชประโยชน
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3. การสนับสนุนระบบการการใหรางวัลมากกวาการ
ลงโทษ (Reward มากกวา punishment) 

1. การตั้งรางวัลใหกับผูปฏิบัติงาน ทีมปฏิบัติงาน 
และสมาชิกของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรหากมี
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้งไว

4. การใชระบบสองภาษา หรือ Bilingual ในการ
สื่อสาร

1. การฝกอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใหแกเจาหนาที่

2. การดำเนินการจัดทำแบบฟอรที่สำคัญ
ในรูปแบบสองภาษา

3. การจัดทำเว็ปไซดในระบบสองภาษา

5. การจัดเก็บฐานขอมูลในรูปแบบฺรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดในองคกรเพื่อการบริหารจัดการไดงาย

1. การใช plate form online ในการจัดเก็บขอมูล
ที่ทำใหเกิดความพรอมใชและสะดวกตอการให
บริการ นำไปบริหารจัดการ หรือการนำไปวิเคราะห 
และมีขอมูลที่สะดวกพรอมใช ดวยระบบ data 
management

2. การประเมินการดำเนินงานของคณะฯโดย
ออกแบบการจัดเก็บใน application ที่สามารถ
รักษาความลับของผูประเมิน มีความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาขอมูล และสะดวกในการเรียกขอมูลขึ้น
พรอมใชงาน ไมวาจะเปน QA หรือ EDPEX  

3. การใชระบบ Clouds ในการจัดเก็บขอมูล และ 
การใชเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการขอมูล
หรือ Information Management

6. การทำงานดวยระบบออนไลนในรูปแบบ virtual 
team ซึ่งจะทำใหเกิดความมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการมากกวา 

1. การสราง Virtual teams เพื่อควบคุมการใชงานใน
ระบบอนไลน ไมวาจะเปนการจองหองเรียนออนไลน 
ระบบการประชุมออนไลน หรือการ set ระบบการ
ดำเนินการตาม strategic plan ดวย application 
ที่ทันสมัย ซึ่งจะตองมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลของ
คณะฯ เอาไวดวยกัน ทั้ง วิดิโอ การเรียนการสอน 
การประชุม  อีเมล การ record เสียงตาง ๆ จะตองมี
การ Link เอาไวดวยกัน และจะตองทำงานรวมกันแบบ
เปนระบบ หรือ work together เพื่อใหเกิดการทำงาน
เปนกระบวนการที่สอดคลองกับ strategic plan 
กอใหเกิดผลการดำเนินงานที่พึงประสงค และสามารถ
สรางการบริหารจัดการที่เรียกใชงายและชัดเจน เชน 
มี strategic ใดบาง มีโครงการใดบางใน strategic 
นั้น ๆ ใครรับผิดชอบงานใดบาง สถานะอยูตรงไหน 
อยูที่ใคร หากงานติดขัดก็จะทราบวางานติดขัดตรงสวน
ใด ซึ่งในปจจุบันมี application มากกมายที่มีราคาถูก
หรือฟรี เชน Monday.com หรือ true  เปนตน 
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7. offer การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางดาน 
upskill reskill new skill ใหกับเจาหนาที่คณะฯ

1.ทำการสงเสริมใหเกิดการสรางทักษะใหม ๆ เชน 
คอมพิวเตอร ตัดตอคลิป one page การสรุปความ 
ทักษะภาษาอังกฤษ

2.การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู เชน ทุน หรือ
การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระหวางประเทศ

8. การลงทุนกับการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ
คณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ

1.ทำการสงเสริมใหเกิดการสรางทักษะใหม ๆ เชน 
คอมพิวเตอร ตัดตอคลิป one page การสรุปความ 
ทักษะภาษาอังกฤษ

2.การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู เชน ทุน หรือ
การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระหวางประเทศ

9. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมใหเกิดนวัตกรรม
แหงการใหบริการที่ดีและการพัฒนาภายในคณะฯ

1.สรางบรรยากาศของการมีสวนรวมในคณะฯโดยกา
รเปดชองทางใหเจาหนาที่ไดแสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนวิจัย Routine to Research ของเจาหนาที่

2.ดำเนินการประชุมเจาหนาที่เดือนละครั้งเพื่อเก็บ
และรวบรวมขอมูลดานปญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน และการสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อการ
แกไขปญหา

3.พยายามสรางบรรยากาศอยางใหเปนทางการใหเกิ
ดการรวมมือของเจาหนาที่ในการทำงาน เชน การ
สัมมนานอกสถานที่ การหาโคชหรือ Coaching เขามา
รวมมือในการสรางวัฒนธรรมแหงการรวมมือเพื่อหา
แนวทางในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. การเปดชองทางในการรับขอรองเรียน
จากผูใชบริการ

1.การสรางความมั่นใจระบบ management มีระบบ
การประเมินสอดแทรกในทุกกระบวนการการดำเนิน
งาน และสรางระบบที่ทำใหมั่นในไดวาผลการ
ประเมินไดถูกจัดเก็บอยางเปนระบบและพรอมใชเมื่อ
มีการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน
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6. การสรางการเขาถึงและใหความสําคัญแกความแตกตางหลากหลาย 
    (Diversity and Inclusion)

1. การสรางการเขาถึง ในการศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร

1. การสรางสิ่งที่จำเปนหรือ facility ใหกลุมนักศึกษา
พิการทุกประเภท (disabilities) สามารถที่จะเขา
เรียนในคณะสังคมสงเคราะหได

1.1 การปรับปรุงสิ่งที่จำเปนทางกายภาพ เชน อักษร
เบลเลขหอง การปรับปรุงลิฟท ทางลาด

1.2 การปรับปรุงสื่อการสอน เชน เอกสารประกอบ
การสอนในไฟล word 

1.3 การปรับปรุงการสื่อสารใหคนพิการสามารถเขา
ถึงขอมูลไดสะดวก และพรอมใช

1.4 การจัดทำคูมือฝกที่สอดคลองตอการนำไปใชของ
นักศึกษากลุมนักศึกษาพิการหรือ disable และมี
ความสะดวกพรอมใช

2. การสรางสิ่งที่จำเปนหรือ facility และการเตรียม
ความพรอมใหกลุมนักศึกษาไรสัญชาติหรือ minority 
หรือนักศึกษาตางชาติที่มีระบบการเรียนการสอนที่
แตกตางจากประเทศไทยสามารถที่จะเขาเรียนใน
คณะฯไดอยางไมมีขอจำกัดและอุปสรรค

2. การสรางการเขาถึงของนักศึกษาระหวางศูนย
ดวยกันและการเคารพในความหลากหลาย

1. การเปดโอกาสใหเกิดการพบปะกันในรูปแบบไม
เปนทางการโดยการจัดกิจกรรมหรือคายระหวางสาม
ศูนย ซึ่งมีการดึงเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนเขา
มาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

2. การไมใชคำหนานามนักศึกษา

3. การสงเสริมศิษยเกาหรือ alumni ใหเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ

1. การจัดงานพบปะระหวางศิษยเกาคณะสังคม
สงเคราะหทุกๆภาควิชา เพื่อสงเสริมใหเกิด
กระบวนการการมีสวนรวมระหวางศิษยเกาเพื่อการ
พัฒนาคณะฯในทุกๆ ดาน

2. การสงเสริมการประชุมและการพบปะแบบไมเปน
ทางการระหวางศิษยเกาและคณะกรรมการศิษยเกา
เพื่อรวมกันหาทิศทางในการพัฒนาคณะฯ

4. การสงเสริมการเขาถึงของอาจารยและเจาหนาที่ 1. การสงเสริมอาจารยใหเขามามีสวนรวมในการ
กำหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาคณะฯรวมทั้ง
การพัฒนาสวนบุคคล โดยการสรางกระบวนการให
อาจารยเสนอความตองการในการพัฒนาตนเอง และ
การอุทิศตนเองสูการพัฒนาคณะฯ
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7. การสรางความโปรงใสและความเช่ือม่ัน 
     (Integrity Transparency and trust)

1. การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหนักศึกษา
นำเสนอโครงการในการจัดสรรงบประมาณกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษา

1. เปดชวงเวลาที่ชัดเจนและแจงลาวงหนาใหนักศึกษา

2. ใหนักศึกษามีสวนรวมในขั้นตอนการออกแบบ
อาคาร สถานที่ ที่ใชเงินงบประมาณจากกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษา

2. การสรางระบบเพื่อสงเสริมความโปรงใสใน
การบริหารทรัพยากรหรือ Budget Transparency 

1. การรายงานการใชจายงบประมาณสูสาธารณะ

2. การใชระบบออนไลนเขามาใชทดแทน
การเบิกเงินสด

3. การใชระบบ e-biding ในการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางเพื่อใหเกิดความโปรงใสและประสิทธิภาพ
ในการใชงบประมาณ

4. การใชระบบออนไลนในการจัดการขอมูลให
มีความพรอมใชและงายตอการตรวจสอบ

5. สงเสริมใหนักศึกษาเขามาตรวจสอบการใชจาย
เงินของคณะฯและสงเสริมใหเกิดการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร

6. การประกาศความตองการในการขอความรวมมือ
ของอาจารยและเจาหนาที่ใหเขามารวมในการทำงาน
ในศูนยฝกฯและศูนยวิจัยฯอยางมีความโปรงใสและ
ทำการหมุนเวียนหรือ Rotate บุคลากรใหเขามารวม
ทำงานในโครงการตาง ๆ ที่ศูนยฝกฯและศูนยวิจัยฯ
อยางเทาเทียมกันตามความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่
และคณาจารยในแตละดาน
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AND KPI
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O7 ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 81

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 World Class Research and Innovation
เปาประสงค  การสรางนวัตกรรมและงานวิจัยในระดับ World Class และสามารถนำไปใชประโยชนไดในระดับ
ชุมชน สังคม และระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 Internationalization
เปาประสงค  การสรางความเปนนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 Excellent Education Delivery 
เปาประสงค  การใหบริการดานการศึกษาตนแบบดานสังคมสงเคราะห นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการ
พัฒนาชุมชน และการใหบริการวิชาการที่หลากหลายดวยคุณภาพแกชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 Diversity and Inclusion
เปาประสงค   ผลักดันใหเกิดกายอมรับและเขาใจในความแตกตางหลากหลาย และสรางการเขาถึงขอมูลและ
ทรัพยากรในทุกรูปแบบในสมาชิกทุกกลุม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 World Class Change Agent
เปาประสงค   การเปนผูนำแหงการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการและวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 Excellent Management team and Center of Excellent  
เปาประสงค บริหารอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู เปนองคกรที่มีการปรับเปลี่ยนเรียนรูทัน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สงผลใหบุคลากร และนักศึกษา บุคคลสาธารณะสามารถเขาถึงองคความ
รูไดรวดเรวอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 Integrity Transparency and trust
เปาประสงค การสรางความโปรงใสในการใชงบประมาณและการบริหารจัดการคณะฯ



1.การพัฒนาสูสถาบันทางสังคม
สงเคราะห นโยบายสังคม 
สวัสดิการสังคม และการพัฒนา
ชุมชนนานาชาติ

2.การสงเสริมนักวิจัยรุนใหมที่มี
ศักยภาพในการสรางงานวิจัยสู
ความเปนนานาชาติ

3.การสงเสริมใหเกิดงานวิจัย
ในลักษณะ multi-Disciplinary 
เพื่อตอบโจทยการตีพิมพผลงาน
ในฐาน SCOPUS

4.การสงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มี
ขนาดใหญเพื่อตอบโจทยการตี
พิมพผลงานในฐาน SCOPUS 
และการเสริมสราง
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

5.การจัดตั้งศูนยวิจัยอาเซียน

1.โครงการการจัดฝกอบรมเพื่อ
พัฒนานักวิจัยรุนใหมเพื่อตีพิมพ
ผลงานในฐาน SCOPUS 

2.โครงการจับคูนักวิจัยภายใน
คณะฯกับนักวิจัยที่อยูใน
มหาวิทยาลัยช้ันนำในตางประเทศ
เพื่อดำเนินงานวิจัยในรูปแบบ 
Comparative study 

3.โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมและมุงเนนการพัฒนา
นักวิจัยรุนใหม

4.โครงการจัดทำคลินิกการ
เขียน Proposal และคลินิกวิจัย
ที่ตอบโจทยการขับเคลื่อนการ
ขอทุนวิจัยที่มีขนาดใหญ

5.โครงการความรวมมือในการ
ทำงานของคณาจารยขามสาขา 
ขามคณะฯ หรือขามสถาบันการ
ศึกษา เพื่อสงเสริมใหเกิดการได
รับทุนวิจัยที่มีขนาดใหญ

6.โครงการสงเสริมและจัดหา
แหลงตีพิมพงานวิจัยในฐาน 
SCOPUS ใหกับคณาจารย 

7. โครงการผลักดันวารสารของ
คณะฯใหเขาสูฐาน SCOPUS 

8.โครงการทีมเพื่อแสวงหา
ความเปนไปไดทางการตลาด
และ business plan 

9.โครงการเตรียมความพรอม
ในการเปน Hub ในการดำเนิน
การวิจัยในอาเซียน

10.โครงการจัดตั้งทีมเพื่อ
ดำเนินการในเชิง proactive 
เพื่อทำการขาย product ของ
คณะฯ และดำเนินเนินการใน
การวางแผนยุทธศาสตร และ
โครงการรวมกับกับหนวยงาน
ระดับประเทศเพื่อสรางขอเสนอ
ใหเกิดงานวิจัยและงานพัฒนาใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
และทำใหเกิดงานวิจัย
และงานพัฒนาเพื่อชี้นำสังคม 
และสรางแรงกระเพื่อมตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

จำนวนวิจัยที่ตีพิมพในฐาน 
SCOPUS และฐานในระดับ
นานาชาติที่ไดรับการยอมรับ

จำนวนโครงการวิจัยที่เปนความ
รวมมือระหวางหนวยงานใน
ระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ

- จำนวน MOU 
/จำนวนองคกรพื้นที่ฝกงานนัก
ศึกษา

จำนวนกิจกรรม 
/โครงการที่สนับสนุนการขอตำ
แหนงทางวิชาการและการตีพิม
พผลงานทางวิชาการ

กิจกรรม 
/โครงการวิจัยในรูปแบบ 
Multidisciplinary

จำนวน Marketing Team เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการ
วิจัยและการฝกอบรมระหวาง
องคกร

จำนวน Clinic วิจัยเพื่อสนับสนุน
การตีพิมพบทความในระดับ
นานาชาติ

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 2 3

10 20 30

1 2 5

2 4 6 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 

ผอ.หลักสูตร 

หัวหนาภาควิชา 

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยฯ

ผูชวยคณบดี
ฝายประกันฯ

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  World Class Research and Innovation

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568

ผูรับผิดชอบ
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83ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด

1.การสรางความรวมมือกับ
เครือขายในตางประเทศดาน
การจัดหลักสูตรและการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย

2.การสงเสริม partnership 
ในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย
พันธมิตรในตางประเทศ

3.การเพิ่มเติมการจับคูการ
พัฒนากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในตางประเทศในการทำวิจัยและ
การประชุมและการพัฒนาทาง
วิชาการ

4.การสงเสริมบทบาทการ
ทำงานระหวางประเทศของ
นักศึกษาในฐานะนักสังคม
สงเคราะห CSR และ NGOs

1.โครงการจัดหลักสูตร 
Double Degree รวมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำในตาง
ประเทศที่เปนพันธมิตร

2.โครงการจัดทำหลักสูตรระยะ
สั้นสำหรับกลุมที่ตองการ up 
skill reskill new skill โดยกลุม
นักศึกษาตางชาติ หรือกลุมผูที่
ทำงานดานสังคมสงเคราะห ที่
ตองการมาทองเที่ยวพรอม up 
skill reskill new skill ยัง
ประเทศไทย

3.โครงการจัดฝกงานในระดับ 
undergraduate และ 
graduate ยังมหาวิทยาลัยเครือ
ขายในรูปแบบ one on one 
exchange 

4.โครงการจัดตั้งสถาบันการฝก
อบรมสังคมสงเคราะหอาเซียน 
(ASEAN Social Work 
Training Center) ภายใตภาคี
ความรวมมือของสมาคม
การศึกษาดานสังคมสงเคราะห
อาเซียน 

5.โครงการ hand to hand 
กับ professor ในมหาวิทยาลัย
พันธมิตร เพื่อดำเนินการวิจัย
รวมกัน 

6.โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย 
และนักศึกษาแบบ one on 
one และการเพิ่มจำนวนการ
แลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษา
และอาจารย

7.โครงการจับคูระหวาง
มหาวิทยาลัยชั้นนำในตาง
ประเทศในดานที่เกี่ยวของและ
ดานสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มีวารสารในฐาน 
SCOPUS เพื่อขยายโอกาสใน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ และการจับ
คูกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในตาง
ประเทศ

8.โครงการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศดาน CSR และ NGOs 
รวมไปถึงดานสังคมสงเคราะห
เพื่อสงเสริมและขยายโอกาสให
นักศึกษาที่มีความสนใจเขารับ
การทำงานในรูปแบบ 
internship กับองคกรระหวาง
ประเทศ 

จำนวนหลักสูตรและหลักสูตร
ระยะสั้นที่เปนความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

จำนวนโครงการฝกงานยัง
ตางประเทศของนักศึกษา

จำนวนคณาจารยและ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

จำนวน MOU กับหนวยงาน
และองคกรระหวางประเทศ

จำนวนนักศึกษาตางชาติ
ภายในคณะฯ

จำนวนโครงการที่สนับสนุน
ความรวมมือในระดับนานาชาติ 
เชน งานประชุม สัมมนา 
เสวนา เปนตน

30% 30% 30%

30% 30% 30%

10% 10% 10%

30% 30% 30%

1 2 3

0 1 2 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยฯ

รองคณบดีฝายฝกฯ

หัวหนาภาค

ผูชวยคณบดี
ฝายการนักศึกษา

ผูอำนวยการ
หลักสูตรฯ

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  Internationalization

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568

ผูรับผิดชอบ
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1.การวางระบบการวางแผนรับ
มือกับความเสี่ยงเพื่อลประสิทธิ
ภาพในการดำเนินงานและ
กอใหเกิดความตอเนื่องของ
แผน

 2.การพัฒนาคุณภาพอาจารย

3.การปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความทัน
สมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมมากขึ้น

4.การสรางสิ่งแวดลอมทางกาย
ภาพสำหรับนักศึกษาใหมีความ
ทันสมัย พรอมใช และเอื้อตอ
กระบวนการเรียนรู

5.การเพิ่มความหลากหลาย
ในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม  
Social Lab เพื่อเปนพื้นที่ใน
การฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

6.สงเสริมใหเกิดพื้นที่ปฏิบัติ
งานดานสังคมสงเคราะห
ตัวอยาง (Best Practice) 
เพื่อฝกประสบการณวิชาชีพให
โดดเดน

7.การแกปญหาดานการฝกงาน
ใหมีความชัดเจนและตอบโจทย
ความเปลี่ยนไปของสังคมและ
นักศึกษามากขึ้น

8.การสงเสริมและพัฒนาความรู
ในงานสังคมสงเคราะหและ
จริยธรรมทางวิชาชีพของ
นักศึกษา

9.การสภาพแวดลอมแหง
การเรียนรูและทำใหนักศึกษา
สามารถ voice เสียงได

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี สำหรับผูที่ตองการเปน
นักสังคมสงเคราะหและสำหรับผูที่ไม
ตองการเปนนักสังคมสงเคราะห

2.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
Graduated ออนไลน 100 
เปอรเซ็นต และ research based 
เพื่อรองรับขาราชการ หนวยงาน
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ตองการ
ดีกรีเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน
และปรับวุฒิเทียบวุฒิ

3.โครงการพัฒนาหลักสูตร Double 
Degree ในระดับปริญญาตรี 
นานาชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ในตางประเทศ

4.โครงการพัฒนาหลักสูตร โท เอก 
สามปในสาขากระบวนการยุติธรรม

5.โครงการรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนพัฒนาหลักสูตร
เพื่อ up skill reskill และ new skill 
สำหรับขาราชการ บุคลากร และกลุม
คนทั่วไป

6.โครงการพัฒนาคูมือฝกใหตอบ
สนองตอนักศึกษาทุกกลุมไมวาจะเปน
นักศึกษาที่สายตาเลือนลางและสายตา
ปกติ และการพัฒนาคูมือฝกเพื่อรับมือ
กับสถานการณฉุกเฉิน 

7.โครงการจัดหาทุนใหกับนักศึกษา
โดยรวมกับแหลงทุนภายนอกและ
จังหวัดเพื่อใหเกิดทุนฉุกเฉินจำนวน
เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู

8.โครงการจัดหาทรัพยากรใหกับ
นักศึกษาโดยรวมกับเครือขาย
ภายนอก เชน ซิมฟรี internet ฟรี 
เพื่อใชเรียนออนไลน หรือเครื่องใช และ
ปจจัยตาง ๆ atk การตรวจแบบ PCR 
หรือการจัดหาหนากากอนามัยใหแก
นักศึกษา

9. โครงการจัดสวัสดิการการใหคำ
ปรึกษาทางสุขภาพจิตใหกับนักศึกษา 

10.โครงการ campus community 
watchout เพื่อสอดสองนักศึกษาที่
ประสบปญหาสุขภาพจิตและใหการ
ชวยเหลือไดทันทวงที

11.โครงการจัดสรรเครื่องมือในการ
เรียนการสอนที่จำเปนใหแกนักศึกษา 

12.โครงการจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริม
การสอนออนไลนใหแกคณาจารย 

13. โครงการจัด application และ
โปรแกรมที่มีความจำเปนใหแก
คณาจารย 

14. โครงการจัดทำคลินิกสงเสริมการ
สอนในรูปแบบ E-learning 

15. โครงการ happy workplace 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่
มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

16 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อสงเสริม
เครื่องมือในการปฏิบัติงานออนไลนให
แกเจาหนาที่

17. โครงการจัดทำประกันและตรวจ
สุขภาพเพิ่มเติม

18. โครงการสงเสริมการทำงานแบบ 
work life balance 

19.โครงการ direct communication 
with dean 

จำนวนหลักสูตร
ที่ไดรับการพัฒนา

จำนวน certificate 
ที่ไดรับการพัฒนา

คูมือรองรับความเสี่ยง
ในการฝกงาน

จำนวนทุนการศึกษา

จำนวนโครงการและสวัสดิการ
ที่ใหแกนักศึกษา

จำนวนโครงการและสวัสดิการ
ของเจาหนาที่และคณาจารย

10% 10% 10%

30% 30% 30%

10% 10% 10%

30% 30% 30%

30% 30% 30%

1 2 3 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 

รองคณบดีฝายการฯ 

หัวหนาภาคฯ 

ผอ หลักสูตรฯ

ผอ.ศูนยฯ

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   Excellent education delivery

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568

ผูรับผิดชอบ
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กลยุทธ

1.การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

2.การพัฒนาคุณภาพของอาจา
รยและพัฒนาการเรียนการสอน

3.การรวมมือกับสภาวิชาชีพ
และองคกรที่เกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะหให
มีความทันสมัยมากขึ้น

4.การจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษา
หรือการสงเสริมใหเกิด
ประสิทธิภาพการทำงานของ
หนวยงานภาครัฐโดยรวมมือกับ
องคกรเครือขายเพื่อสงเสริมให
เกิดความเทาเทียมและยุติธรรม
ทางสังคม

5.การจัดตั้งทีมเพื่อดำเนินงาน
วิชาการในเชิงรุกในการขยาย
ขอบเขตการลดปญหาความ
ยากจน สรางความเปนธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม

6.การเผยแพรผลงานวิชาการ
และงานดานการพัฒนาสังคม
ของคณาจารยในคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตรออกสู
ภายนอก

7.สงเสริมใหเกิดการประชุม 
การเสวนา เพื่อกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

8.การพัฒนาการเปนผูนำทางวิ
ชาชีพดานสังคมสงเคราะห

9.การพัฒนาดานการฝกงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะการเรียนรู

2.โครงการพัฒนาและแกปญหา
สุขภาพจิต

2.1โครงการจัดตั้งคณะกรรมการ
ใหคำปรึกษา 

2.2โครงการฝกอบรมนักศึกษา
และจัดทำคูมือใหแกจิตอาสา
นักศึกษาเพื่อเปนกำลังในการ
ใหคำปรึกษาแกนักศึกษา

2.3 โครงการ no bullying 
และ think before post

3.โครงการสงเสริมและ
แนะแนวการประกอบอาชีพและ
ทักษะการใชชีวิตใหกับนักศึกษา
เพื่อสรางภูมิคุมกันและเตรียม
ความพรอมสำหรับการทำงาน
เมื่อจบการศึกษา

4.โครงการสงเสริมการจัดหาทุน
เพิ่มเติมใหกับนักศึกษาที่เรียนดี 
ความประพฤติดี หรือ
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

5.โครงการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงและ
คลินิกเพื่อขอตำแหนงวิชาการ

4.โครงการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงและ
คลินิกเพื่อตีพิมพผลงานทาง
วิชาการในฐาน SCOPUS 

5.โครงการศูนยใหคำปรึกษา
และการไกลเกลี่ยคดีความ
ภายใตความรวมมือกับ
กระทรวงยุติธรรม

6.โครงการโพลสังคมสงเคราะห
ศาสตร 

จำนวนโครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาฯ

จำนวนโครงการที่รวมมือกับสภา
วิชาชีพฯและองคกรดาน
สังคมสงเคราะห

จำนวนศูนยใหคำปรึกษาฯ

จำนวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารยที่เผยแพรออกสู
ภายนอก

จำนวนโครงการที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอสังคม

30% 30% 30%

30% 30% 30%

1 2 3

30% 30% 30%

30% 30% 30% รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

รองคณบดีฝายการฯ 

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  World Class Change Agent

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568

ผูรับผิดชอบ

  

.   
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1.การเพิ่มชองทางในการ
สื่อสารทางตรงกับนักศึกษา

2.การใชระบบ Internet of 
Things ในการบริหารจัดการ
การศึกษา

3.การสนับสนุนระบบการ Reward 
มากกวา punishment 

4.การใชระบบ Bilingual 
ในการสื่อสาร

1.การจัดเก็บฐานขอมูล
ในรูปแบบฺ Big data

2.การทำงานดวยระบบออนไลน
ในรูปแบบ virtual team 

3. การฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะทั้งทางดาน upskill 
reskill new skill

4.การลงทุนกับการพัฒนา
เพื่อการบริหารจัดการคณะฯ
ที่มีประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนการทำงานในรูป
แบบ work life balance และ 
Happiness work place

6.สรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมใหเกิดนวัตกรรม
แหงการใหบริการที่ดีและ
การพัฒนาภายในคณะฯ

7.การเปดชองทางในการรับ
ขอรองเรียนและรับ feedback 
จากผูใชบริการ

1.โครงการ Webpage คณบดี
ในการสื่อสารทางตรงกับ
นักศึกษา

2.โครงการสายตรงคณบดี
ในการรับเรื่องรองเรียน 
ขอเสนอ 

3.กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา 

4.โครงการใชระบบ Internet 
of Things ในการจัดการ 
Management 

5.โครงการตั้งรางวัลใหกับ
ผูปฏิบัติงาน ทีมปฏิบัติงาน 
และสมาชิกของคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร
หากมีการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปาหมายที่ไดตั้งไว

6.โครงการฝกอบรมภาษา
อังกฤษเพิ่มเติมใหแกเจาหนาที่

7.โครงการดำเนินการจัดทำ
แบบฟอรที่สำคัญในรูปแบบ
สองภาษา

8.โครงการจัดทำเว็ปไซด
ในระบบสองภาษา

9.โครงการใช plate form 
online ในการจับเก็บขอมูล
ที่ทำใหเกิดความพรอมใช

10.โครงการสราง Virtual 
teams เพื่อควบคุมการใชงาน
ในระบบอนไลน 

11.โครงการMarketing Team 
เพื่อดำเนินการรวมกับภาครัฐ
และเอกชนในการขาย 
Product อันไดแกหลักสูตรตาง 
ๆ ของคณะฯ 

12. โครงการจัดตั้ง Team ใน
การแปลภาษาเพื่อสื่อสารขาว 
ในระบบสองภาษา

จำนวนชองทางในการสื่อสาร

จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการคณะฯ

จำนวนโครงการเพื่อสนับสนุน
การสื่อสารในระบบสองภาษา

10% 10% 10%

10% 10% 10%

1 1 1 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  Excellent Management team and Center of Excellent

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568

ผูรับผิดชอบ

  

.  
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1.การสราง Inclusiveness ใน
การศึกษาคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร

2.การสราง Inclusiveness 
ของนักศึกษาระหวาง Campus

3.การสงเสริม alumni ใหเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ

4.การสงเสริม Inclusiveness 
ของอาจารยและเจาหนาที่

1.โครงการสราง facility และ
การเตรียมความพรอมใหกลุม 
disabilities สามารถที่จะเขา
เรียนในคณะสังคมสงเคราะหได

2.โครงการสราง facility และ
การเตรียมความพรอมใหกลุม 
minority หรือนักศึกษาตาง
ชาติที่มีระบบการเรียนการสอน
ที่แตกตางจากประเทศไทย
สามารถที่จะเขาเรียนในคณะฯ
ไดอยางไมมีขอจำกัดและ
อุปสรรค

3.โครงการคายระหวาง
สามแคมปส ซึ่งมีการดึง
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน
เขามาสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมนักศึกษา

4.โครงการจัดงานพบปะ
ระหวางศิษยเกาคณะสังคม
สงเคราะหทุกๆ ภาควิชา 

4.การสงเสริมการประชุมและ
การพบปะแบบไมเปนทางการ
ระหวางศิษยเกาและคณะ
กรรมการศิษยเกาเพื่อรวมกัน
หาทิศทางในการพัฒนาคณะฯ

จำนวนโครงการเพื่อพัฒนา 
facility ใหแกกลุมที่หลาก
หลาย

10% 10% 10% รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

รองคณบดีฝายการฯ

หัวหนาภาคฯ 

ผอ หลักสูตรฯ

กลยุทธ

ยุทธศาสตร 6  Diversity and Inclusion

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568

ผูรับผิดชอบ

  

1.การสรางกระบวนการมี
สวนรวมในการใหนักศึกษา
นำเสนอโครงการในการจัดสรร
งบประมาณกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษา

2.การสรางระบบเพื่อสงเสริม 
Budget Transparency

1.โครงการใหนักศึกษามี
สวนรวมในขั้นตอนการออกแบบ
อาคาร สถานที่ ที่ใชเงินงบ
ประมาณจากกองทุนคา
ธรรมเนียมการศึกษา

2.โครงการใชระบบออนไลน
เขามาใชทดแทนการเบิกเงินสด

จำนวนโครงการเพื่อสนับสนุน
ความโปรงใสในการบริหาร
จัดการคณะ

จำนวนงานบัญชีที่เขาสูระบบ
ออนไลน

10% 10% 10%

30% 30% 30%

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

รองคณบดีฝายการฯ

ยุทธศาสตรที่ 7  Integrity Transparency and trust
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นโยบายการบริหารและพัฒนา
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

ยุทธศาสตร
และการพัฒนา

โดย รองศาสตราจารย ดร อัจฉรา ชลายนนาวิน



นโยบายการบริหารและพัฒนา
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

ยุทธศาสตร
และการพัฒนา

โดย รองศาสตราจารย ดร อัจฉรา ชลายนนาวิน
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