แผนปฏิบัตกิ ารคณะรัฐศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

เดือน ตุลาคม 2558
1 ตุลาคม
2558

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พบปะนักศึกษา (เปลี่ยนมาจาก
โครงการพี่ติวน้อง)

รายได้

5,000.00 งานวิชาการ

363

80 1.2.3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยู่
ร่ วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม

1 ตุลาคม
2558

โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน คืน รายได้
ราตรี สโมสร : 1900s The Night to
Remember

29,500.00 งานกิจการ
นักศึกษา

200

80 1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน 1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
วัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /

หน ้าที่

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรี ยนการสอน

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน
11 ตุลาคม กิจการมเสวนาในหัวข้ออิสลามกับ
2558
วัฒนธรรมมลายู ในโครงการอาซูรอ
สิ งห์สมั พันธ์สู่ชุมชน

รายได้

2,000.00 ทํานุบาํ รุ งฯ

100

80 1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน 1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
วัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /

หน ้าที่

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน
13 ตุลาคม กิจกรรมการกวนอาซูรอร่ วมกับชุมชน รายได้
2558
บ้านปาเระ ในโครงการอาซูรอสิ่ งห์
สัมพันธ์สู่ชุมชน

6,000.00 ทํานุบาํ รุ งฯ

40

หน ้าที่

80 1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

14 ตุลาคม โครงการฝ่ ายวิชาการพบนักศึกษาคณะ รายได้
2558
รัฐศาสตร์

5,000.00 งานวิชาการ

80 1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ

100

เดือน พฤศจิกายน 2558
.4
พฤศจิกายน โครงการเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา รายได้
2557

15,000.00 งานสหกิจศึกษา

160

80

หน ้าที่

1.3.1.3 มีระบบการจัดการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 2.2.4.4 สร้างและพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกับ
สถานประกอบการสหกิจศึกษา

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริ การนักศึกษา
ปริ ญญาตรี

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

.5
พฤศจิกายน
2557

ชื่ อโครงการ

โครงการเฉลยบัดดี้คณะรัฐศาสตร์

แหล่ งงปม.

รายได้

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

10,000.00

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจการ
นักศึกษา

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)
400

80

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /
1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

หน ้าที่

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

.21-22 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
พฤศจิกายน นโยบายสาธารณะ
2558

แหล่ งงปม.

รายได้

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

7,000.00

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจการ
นักศึกษา

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)
100

80

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /
1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

หน ้าที่

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

17
โครงการเสวนาโต๊ะกลมนักวิชาการใน/
พฤศจิกายน ต่างประเทศ
2558

รายได้

15,000.00

งานบริ การ
วิชาการ

290

80

2.2.2.2 สร้างความร่ วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน

18, 25 โครงการเสวนาทางวิชาการ
พฤศจิกายน
2558

รายได้

10,000.00

งานวิชาการ

78

80

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ

40

80

2.2.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศกั ภาพ
ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

5.1 ระบบและกลไกบริ การ
วิชาการแก่สงั คม

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริ การนักศึกษา
ปริ ญญาตรี
5.2 กระบวนการบริ การทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม

อบรมหลักสู ตรประกาศนีบตั รผูน้ าํ
วิทยาลัย
พฤศจิกายน สร้างสันติภาพ (The Local Leaders for ประชาชน
2558 Peace)

*

งานบริ การ
วิชาการ

5.1 ระบบและกลไกบริ การ
วิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต

เดือน ธันวาคม 2558
.ธันวาคม โครการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะ
2558 รัฐศาสตร์

รายได้

10,000.00 งานสหกิจศึกษา

โครงการเครื อข่ายความร่ วมมือ
.ธันวาคม
โรงเรี ยนมัธยม โรงเรี ยนเอกชนสอน
2558
ศาสนาอิสลาม โรงเรี ยนปอเนาะ

รายได้

18,000.00

งานบริ การ
วิชาการ

160

80

1.3.1.3 มีระบบการจัดการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 2.2.4.4 สร้างและพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกับ
สถานประกอบการสหกิจศึกษา

100

80

2.2.4.3 สร้างและพัฒนาเครื อข่ายทางสังคม ร่ วมกับศิษย์เก่าของคณะ
รัฐศาสตร์

เดือน มกราคม 2559
.มกราคม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่าง
2558 มหาวิทยาลัย

รายได้

7,000.00

งานวิชาการ

20

*

หน ้าที่

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

.มกราคม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการ
แผ่นดิน
2558 พัฒนาสู่ การเป็ นชุมชนอาเซียนเข้มแข็ง (โครงการ พชช)

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

100,000.00

ผู้รับผิดชอบ

งานบริ การ
วิชาการ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

60

80

2.2.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศกั ภาพ
ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

5.9 ผลการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนและองค์กร
ภายนอก

โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะ
รัฐศาสตร์

รายได้

40,000.00 งานการ
เจ้าหน้าที่

29

80

3.1.3.1 มีระบบกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริ มสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การบริ หารอัตรากําลัง การ
บริ หารค่าจ้างและสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน/3.1.3.2 เสริ มสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
ของคณะเป็ นแนวทางในการทํางานและอยูร่ ่ วมกันเพื่อบรรลุถึงความเป็ น
ครอบครัวรัฐศาสตร์

.มกราคม โครงการบทบาทตุรกีในการเมือง
2559 ระหว่างประเทศ

รายได้

12,000.00 ศูนย์ศึกษาตุรกี

60

80

1.2.3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยู่
ร่ วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริ การนักศึกษา
ปริ ญญาตรี

.มกราคม
2559

ข้อ 7.4 มีระบบกลไกในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลและธํารง
ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ/ข้อ 4 มีระบบ
สนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู ง
ให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ ว
ตามสายงาน

เดือน กุมภาพันธ์ 2559
.กุมภาพันธ์ โครงการเสริ มสร้างความเข้าใจสหกิจ
2559 ศึกษา คณะรัฐศาสตร์

รายได้

10,000.00 งานสหกิจศึกษา

200

80

1.3.1.3 มีระบบการจัดการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

.กุมภาพันธ์ โครงการเสริ มสร้างทัศนคติและความ
2559 เข้าใจต่อสิ ทธิเสรี ภาพ และรัฐธรรมนูญ
ของไทยสู่ ชุมชน

รายได้

15,000.00

80

80

2.2.2.1 ใช้สมรรถนะทางวิชาการของคณะ ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั 5.2 กระบวนการบริ การทาง
เพื่อต่อยอดความเข้มแข็งของวิชาการของคณะ และยกระดับคุณภาพการ วิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
บริ การวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สงั คมและชุมชน

งานบริ การ
วิชาการ

หน ้าที่

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

เดือน มีนาคม 2559
.มีนาคม
2559

โครงการอบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจ แผ่นดิน (งบ
ในหลักการสิ ทธิมนุษยชนของ
พชช.)
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้

80,000.00 ศูนย์ศึกษาสิ ทธิ
มนุษยชน

60

80

1.2.4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน
"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิปไตย ความเป็ นพลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน

3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม

เดือนเมษายน 2559
.เมษายน โครงการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการในการ
แผ่นดิน
2559 พัฒนาผูน้ าํ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์)
(อปท.) เพื่อหนุนสันติภาพชายแดนใต้

30,000.00

.เมษายน โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
2559 ทํางานในสํานักงาน

รายได้

.เมษายน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านการ
2559 ส่ งเสริ มการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ผูห้ ญิง

งบแผ่นดิน

งานบริ การ
วิชาการ

60

80

2.2.3.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศกั ภาพ
ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

5.8 ผลการนําความรู ้และ
ประสบการณ์จากการให้บริ การ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั

5,000.00 งานการ
เจ้าหน้าที่

16

80

3.1.3.1 มีระบบกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริ มสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การบริ หารอัตรากําลัง การ
บริ หารค่าจ้างและสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ข้อ 7.4 มีระบบกลไกในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลและธํารง
ไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ/ข้อ 4 มีระบบ
สนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู ง
ให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ ว
ตามสายงาน

46,500.00 งานนโยบาย
และแผน

60

80

1.2.4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน
"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิปไตย ความเป็ นพลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน

3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม

หน ้าที่

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

. เมษายน โครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม- รายได้
2559 จีน

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

10,000.00 ทํานุบาํ รุ งฯ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)
200

80

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /
1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

หน ้าที่

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

เดือน พฤษภาคม 2559
.พฤษภาคม โครงการปั จฉิ มนิเทศสหกิจศึกษา คณะ
2559 รัฐศาสตร์

รายได้

20,000.00 งานสหกิจศึกษา

.พฤษภาคม โครงการค่ายศาสนธรรมนําสันติสุขสู่ 3
2559
จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายได้

150,000.00

.พฤษภาคม โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรม
2559
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

รายได้

25,000.00

160

80

1.3.1.3 มีระบบการจัดการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริ การนักศึกษา
ปริ ญญาตรี

งานบริ การ
วิชาการ

60

80

2.2.1.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้จากงานวิจยั และ
บริ การวิชาการของคณะ

5.1 ระบบและกลไกบริ การ
วิชาการแก่สงั คม

งานกิจการ
นักศึกษา

50

80

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

หน ้าที่

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

.พฤษภาคม โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาคณะ
2559 รัฐศาสตร์

รายได้

33,000.00 งานกิจการ
นักศึกษา

300

80

หน ้าที่

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

เดือน มิถุนายน 2559
.มิถุนายน โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
2559

รายได้

10,000.00 งานสหกิจศึกษา
(ศิษย์เก่าฯ)

100

80

เดือน กรกฎาคม 2559
-

หน ้าที่

2.2.4.3 สร้างและพัฒนาเครื อข่ายทางสังคม ร่ วมกับศิษย์เก่าของคณะ
รัฐศาสตร์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

เดือน สิ งหาคม 2559
. สิ งหาคม โครงการตลาดนัดหลักสู ตร
2559

.สิ งหาคม โครงการ มอ.วิชาการ
2559

รายได้

รายได้

5,000.00 งานวิชาการ

20,000.00 งานวิชาการ

1500

80% มีความ
สนใจเข้า
สอบถามข้อมูล
และมีส่วน
หนึ่งสมัครเข้า
เรี ยนฯ

200

80

หน ้าที่

เป็ นการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ หลักสู ตรการเยนการสอน

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกันท่ามกลางความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

.สิ งหาคม โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ ทธิ
2559 มนุษยชน

แหล่ งงปม.

รายได้

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

10,000.00 ศูนย์ศึกษาสิ ทธิ
มนุษยชน

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)
100

80

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /
1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

หน ้าที่

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

.สิ งหาคม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ
2559 รัฐศาสตร์

แหล่ งงปม.

รายได้

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

23,000.00 งานกิจการ
นักศึกษา

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)
300

80

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /
1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน

หน ้าที่

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

.สิ งหาคม โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนและสร้าง
2559 ความเข้าใจกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา

รายได้

8,000.00 งานประกัน
คุณภาพ

200

80

3.1.1.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนํา 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ ม
ระบบประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)

.สิ งหาคม โครงการเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา
2559 คณะรัฐศาสตร์

รายได้

30,000.00 งานกิจการ
นักศึกษา

300

80

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและจิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิมนุษยชน /

หน ้าที่

1.5 การบริ การนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี /1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่
ในหลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความ
ซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวติ ที่ดีของ
ท้องถิ่นและสังคม และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต
/ 1.3.1.2 สร้างจิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั
นักศึกษา ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร /
1.4.1.1 มีจาํ นวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
สร้างจิตสํานึกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบ
ประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน
.สิ งหาคม โครงการแข่งขันตอบปั ญหาด้านสิ ทธิ
2559 มนุษยชน

รายได้

10,000.00 ศูนย์ศึกษาสิ ทธิ
มนุษยชน

100

80

หน ้าที่

1.2.1.1 จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยน และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหรื อแสดงทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา/1.2.3.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกันท่ามกลางความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม / 1.2.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและ
จิตของนักศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยึดถือ
หลักปณิ ธาน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" ส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิ ปไตย ความเป็ นพลเมืองที่ดีและเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน /

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 6.11
(สมศ.)การพัฒนาสุ นทรี ยภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

วันเดือนปี

ชื่ อโครงการ

แหล่ งงปม.

งบ.ทีได้ รับ
อนุมตั ิ

ผู้รับผิดชอบ

ร้ อยละความ
จํานวน
พึงพอใจ
ผู้เข้ าร่ วม
(กําหนดไม่ ตํ่า
โครงการ (คน)
กว่ าร้ อยละ 80)

ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

สอดคล้ องกับ KPIs
( ใช้ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2555-2559)

1.2.5.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่ ใน
หลักศรัทธาของตนเองและเคารพในหลักศรัทธาของผูอ้ ื่น มีความซื่ อสัตย์ มี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่ งเสริ มการสื บสานประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิตที่ดีของท้องถิ่นและสังคม
และภาคภูมิใจในความเป็ นความเป็ นรัฐศาสตรบัณฑิต / 1.3.1.2 สร้าง
จิตสํานึกสาธารณะและความเป็ นพลเมืองสังคมให้กบั นักศึกษา ผ่าน
กระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร / 1.4.1.1 มีจาํ นวน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และสร้างจิตสํานึกในการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา/ 3.1.1.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้และนําระบบประกันคุณภาพมาเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการทํางาน

เดือน กันยายน 2559
-

หน ้าที่

