แผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์ ประจําปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
ตามแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

เดือนกรกฎาคม
1 โครงการบนเส้นทางแห่ง งานกิจการ
ความร่วมมือสู่
นักศึกษา
โลกทรรศน์นักกิจกรรม

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.1 ใช้
ระบบการเรียนการสอน
การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

1. ฝึกทักษะการจัด
กิจกรรมและการ
สร้างสรรค์กิจกรรมที่
ถูกต้องตามจริยธรรมให้
ทุกสโมสรนักศึกษาได้มี
แนวทางปฏิบัติไปในทาง
เดียวกัน เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
300 คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

2. ได้ฝึกการทํางานเป็น
ทีม ก่อให้เกิดความสามัคคี
3. ได้ทําความรู้จักกันให้
มากยิ่งขึ้นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรม

2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 3.1
3.50 จากคะแนน จัดการเรียนการสอนและ
เต็ม 5
การพัฒนานักศึกษาที่
สอดแทรกคุณธรรมและจิต
สาธารณะ

หน ้าที่

1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณ
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

1. บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคมและ
ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้ง
คุณธรรมและจิต
สาธารณะ

20,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

4. มีจิตสํานึกสาธารณะ
ให้แก่ผู้นําสโมสรนักศึกษา

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 1.1 เปิด
พื้นที่สําหรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

(ยุทธศาสตร์ที่ 5)2.1
ส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ความจริง(ศาสตร์) ความดี
(ศิลป์) และความงาม(คุณ
ค่าสูงสุด) ของทุกสรรพสิ่ง
2 โครงการสัมมนาองค์กร
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์

งานกิจการ
นักศึกษา

1.เพื่อกําหนดทิศทาง
แนวทางการดําเนินงาน
ต่างๆด้านกิจการนักศึกษา
ของงานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับผู้นํานักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
200 คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

หน ้าที่

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.1 ใช้
ระบบการเรียนการสอน
การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด
1. มีโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนอง
และสอดคล้องต่อ
ความต้องการที่
หลากหลายของ
วัฒนธรรม
1. จัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนัก รู้ถึงคุณค่า
ของทุกสรรพสิ่งตาม
แนวทางจริยศาสตร์
1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณ
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

25,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อชี้แจง และให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึง
การนําระบบประกัน
คุณภาพมาใช้ในการ
ดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ไม่น้อยกว่า (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 3.1
3.50 จากคะแนน จัดการเรียนการสอนและ
เต็ม 5
การพัฒนานักศึกษาที่
สอดแทรกคุณธรรมและจิต
สาธารณะ

1. บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคมและ
ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้ง
คุณธรรมและจิต
สาธารณะ

(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 1.1 เปิด
พื้นที่สําหรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

1. มีโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนอง
และสอดคล้องต่อ
ความต้องการที่
หลากหลายของ
วัฒนธรรม

(ยุทธศาสตร์ที่ 5)2.1
ส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ความจริง(ศาสตร์) ความดี
(ศิลป์) และความงาม(คุณ
ค่าสูงสุด) ของทุกสรรพสิ่ง

1. จัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนัก รู้ถึงคุณค่า
ของทุกสรรพสิ่งตาม
แนวทางจริยศาสตร์

3. งานกิจการนักศึกษา
และผู้นํานักศึกษาได้มีการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของ
นักศึกษาในคณะฯ
4. เพื่อเสริมทักษะการทํา
กิจกรรมต่างๆให้ผู้นํา
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

หน ้าที่

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
3 โครงการพัฒนาคนเพื่อ
พัฒนางาน ครั้งที่ 2
"ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับ
บุคลากร"

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
(กฤษฎา แซ่
แต้)

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับ ได้มีความรู้
ความเข้าใจด้านคุณธรรม
จริยธรรม
เล็งเห็นความสําคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 40
คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร
ทุกระดับ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
ทํางานให้มีคุณลักษณะ
เป็นบุคลากรยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม

2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า
3.501 จาก
คะแนนเต็ม 5

หน ้าที่

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

1.1 จัดให้มีการประเมิน 1.บุคลากรยึดถือ งบประมาณ
และติดตามการบริหาร แนวปฏิบัติตามหลัก แผ่นดิน ปี 2560
องค์กรให้เป็นไปตาม
ธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล

50,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

เดือนสิงหาคม
4 โครงการ ม.อ.วิชาการ

งานวิชาการ (สุ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ในการ
รัชฎา)
ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน

2 เพื่อเปิดพื้นที่ในการ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการของคณะ
รัฐศาสตร์ ในด้านต่างๆ
แลผลงานวิจัยของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
200 คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

3 เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านต่างๆ แก่
สาธารณะชนที่เข้าร่วมงาน

หน ้าที่

1.1 ใช้ระบบการเรียนการ
สอน การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณเงิน
16,500.00
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปีงบ 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

4 เพื่อเป็นเวทีหรือ
สื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ
มุมมอง และแสดงความ
คิดเห็นต่อกรณีที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นต่างๆ
5 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างสถาบันการศึกษา
องค์กรอิสระ และภาค
ประชาสังคม ในการ
ถ่ายทอดหรือนําเสนอองค์
ความรู้ ข้อมูล ในแง่มุม
ต่างๆ
5 โครงการตลาดนัด
หลักสูตร

งานวิชาการ (สุ 1 เพื่อเป็นการเผยแพร่
รัชฎา)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การเรียนการสอนของ
คณะรัฐศาสตร์

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
200 คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

หน ้าที่

1.1 ใช้ระบบการเรียนการ
สอน การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณเงิน
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

5,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

6 โครงการ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์

7 โครงการปฐมนิเทศ
งานกิจการ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ นักศึกษา

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

1. เพื่อพบปะระหว่าง
1. จํานวน
คณะรัฐศาสตร์ ศิษย์เก่า ผู้เข้าร่วม
และศิษย์ปัจจุบัน
โครงการ 80
คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่ 6.1 สร้างระบบทะเบียน
น้อยกว่าร้อยละ ศิษย์เก่าและความร่วมมือ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

2. เพื่อสร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่า

2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า
3.50 จากคะแนน
เต็ม 5

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงกา
300คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการ
สอนของคณะ
1. เพื่อแนะนําให้รู้จัก
ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรในคณะ สโมสร
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 , 3, 4

หน ้าที่

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.1 ใช้
ระบบการเรียนการสอน
การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด
1. สามารถตั้งชมรม
หรือสมาคมศิษย์เก่า
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.
ปัตตานี

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560

15,000.00

1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณ
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

13,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิต การ
เรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่
1 ประจําปีการศึกษา
2560

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ไม่น้อยกว่า (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 3.1
3.50 จากคะแนน จัดการเรียนการสอนและ
เต็ม 5
การพัฒนานักศึกษาที่
สอดแทรกคุณธรรมและจิต
สาธารณะ

1. บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคมและ
ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้ง
คุณธรรมและจิต
สาธารณะ

(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 1.1 เปิด
พื้นที่สําหรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

1. มีโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนอง
และสอดคล้องต่อ
ความต้องการที่
หลากหลายของ
วัฒนธรรม
1. จัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนัก รู้ถึงคุณค่า
ของทุกสรรพสิ่งตาม
แนวทางจริยศาสตร์

3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาชั้นปี 2
, 3, 4 กับนักศึกษาชั้นปีที่
1 ประจําปีการศึกษา
2560

(ยุทธศาสตร์ที่ 5)2.1
ส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ความจริง(ศาสตร์) ความดี
(ศิลป์) และความงาม(คุณ
ค่าสูงสุด) ของทุกสรรพสิ่ง

หน ้าที่

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่
8 โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับทัศนคติและ
เตรียมความพร้อมในการ
เข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาภายใต้
รูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน้น Active Learning
(AL) การจัดการเรียน
การสอนที่สะท้อน Work
Integrated Learning
(WIL) และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง Expected
Learning Outcomes
(ELO)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
300 คน

2. เพื่อให้นักศึกษาได้
2. ค่าเฉลี่ย
เรียนรู้ภาพอนาคตในการ ผลการ
เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ประเมิน
โครงการ

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.1 ใช้
ระบบการเรียนการสอน
การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

2. ไม่น้อยกว่า (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 3.1
3.50 จากคะแนน จัดการเรียนการสอนและ
เต็ม 5
การพัฒนานักศึกษาที่
สอดแทรกคุณธรรมและจิต
สาธารณะ

หน ้าที่

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด
1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณ
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

1. บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคมและ
ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้ง
คุณธรรมและจิต
สาธารณะ

15,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

3.ปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับ
เรื่องการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม สันติ
วิธี จิตสํานึกสาธารณะ
และประโยชน์สุขของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจฯ ที่
หนึ่ง

9 โครงการเรียนรู้และสืบ งานทํานุบํารุง เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
สานวัฒนธรรมฉันและเธอ ศิลปวัฒนธรรม การสืบสานวัฒนธรรม
ของนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
200 คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

หน ้าที่

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 1.1 เปิด
พื้นที่สําหรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

1. มีโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนอง
และสอดคล้องต่อ
ความต้องการที่
หลากหลายของ
วัฒนธรรม

(ยุทธศาสตร์ที่ 5)2.1
ส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ความจริง(ศาสตร์) ความดี
(ศิลป์) และความงาม(คุณ
ค่าสูงสุด) ของทุกสรรพสิ่ง

1. จัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนัก รู้ถึงคุณค่า
ของทุกสรรพสิ่งตาม
แนวทางจริยศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.1 ใช้
ระบบการเรียนการสอน
การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณเงิน
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

10,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ไม่น้อยกว่า (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 3.1
3.50 จากคะแนน จัดการเรียนการสอนและ
เต็ม 5
การพัฒนานักศึกษาที่
สอดแทรกคุณธรรมและจิต
สาธารณะ

1. บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของสังคมและ
ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้ง
คุณธรรมและจิต
สาธารณะ

(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 1.1 เปิด
พื้นที่สําหรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

1. มีโครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนอง
และสอดคล้องต่อ
ความต้องการที่
หลากหลายของ
วัฒนธรรม
1. จัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนัก รู้ถึงคุณค่า
ของทุกสรรพสิ่งตาม
แนวทางจริยศาสตร์

(ยุทธศาสตร์ที่ 5)2.1
ส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
ความจริง(ศาสตร์) ความดี
(ศิลป์) และความงาม(คุณ
ค่าสูงสุด) ของทุกสรรพสิ่ง

หน ้าที่

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนานักศึกษา งานวิชาการ
ด้านภาษาอังกฤษ
(เพลินใจ)
สําหรับนักศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

1. เพื่อส่งเสริม และสร้าง 1. จํานวน
ความสามารถในการ
ผู้เข้าร่วม
สื่อสารทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ
230 คน
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสาร

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

3. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในการปฏิบัติสห
กิจศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ

หน ้าที่

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.1 ใช้
ระบบการเรียนการสอน
การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด
1. บัณฑิตมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

งบประมาณ
แผ่นดิน
ปีงบประมาณ
2560

30,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการเครือข่ายความ งานบริการ
ร่วมมือโรงเรียนมัธยม
วิชาการ
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ปอเนาะ

วัตถุประสงค์
1 สร้างและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างคณะ
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์ กับโรงเรียนเพื่อรับฟัง
ทัศนะและการวิเคราะห์
สถานการณ์จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในมุมมอง
ของนักวิชาการ, โรงเรียน
มัธยม โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนปอเนาะ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
100 คน

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

1. ผู้เข้าร่วมไม่ 1.2 พัฒนาโจทย์วิจัย
น้อยกว่าร้อยละ ร่วมกับชุมชน
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

หน ้าที่

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด
2. มีโครงการวิจัยที่ทํา งบประมาณเงิน
ร่วมกับชุมชน
รายได้ ปี 2560

15,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ

2. เพื่อแนะแนว
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีให้กับ
นักเรียน
3. เพื่อสนับสนุนบทบาท
และความรับผิดชอบของ
คณาจารย์และนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ที่มีต่อ
ชุมชนและสังคมในพื้นที่

2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า
3.50 จากคะแนน
เต็ม 5

11 โครงการฝ่ายวิชาการพบ งานวิชาการ (สุ 1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รัชฎา)
1 และนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ที่สนใจ ทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบัติใน
การจัดการเรียนของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และ แนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินงานต่องาน
ทะเบียน รวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
259 คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

หน ้าที่

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

1.1 ใช้ระบบการเรียนการ
สอน การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(การคิดวิเคราะห์ การ
สื่อสาร การร่วมมือ และ
ความคิดสร้างสรรค์)

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

1. บัณฑิตมีทักษะใน งบประมาณเงิน
การคิดวิเคราะห์ การ รายได้ ปี 2560
สื่อสาร ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะในการ
เสวนา ความร่วมมือ
และมีความคิด
สร้างสรรค์

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
2. ถ่ายทอดประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ใน
ประเด็นปัญหาและปัจจัย
นําไปสู่ความสําเร็จในการ
เรียน ชีวิตประจําวัน4.
ประเมินความพึงพอใจใน
การให้คําปรึกษา

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

ตัวชี้วัด

2. ไม่น้อยกว่า
3.50 จากคะแนน
เต็ม 5

3. ประเมินความพึงพอใจ
ในการให้คําปรึกษา

เดือนกันยายน
12 โครงการแข่งขันตอบ
ศูนย์ศึกษา
1. เพื่อเสริมสร้างการ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน รับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์
และสิทธิมนุษยชนให้กับ
นักศึกษาใระดับอุดมศึกษา

1. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 60
คน

1. ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจํานวนที่
กําหนดไว้ใน
โครงการ

หน ้าที่

2.1 สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการทํางาน
ร่วมกันแบบภาคี เครือข่าย
เพื่อแก้ปัญหาสังคม และ
เป็นทางออกของปัญหาที่
สําคัญในภาคใต้

1. ทํางานบริการ
วิชาการร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในการ
หาแนวทาง และ
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาสําคัญๆ ของ
ภาคใต้ และประเทศ

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560
และงบประมาณ
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

10,000.00

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ที่

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจต่อกระบวนการ
ขั้นตอน การให้การ
คุ้มครองสิทธิ การ
ช่วยเหลือ ในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จของ
โครงการ
โครงการ
2. ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
โครงการ

2. ไม่น้อยกว่า
3.50 จากคะแนน
เต็ม 5

3. เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อบทบาท
อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

หน ้าที่

การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน

